Ръководство
за растеж в
социалните
медии facebook

ВЪВЕДЕНИЕ

Ако сте агент или брокер и сте готови
да изведете социалния си маркетинг на
следващото ниво, тази електронна
книга е за вас.
В тази книга ще ви помогнем да
започнете да прилагате мощна, лесна
за запомняне стратегия в социалната
медия Facebook

ЗА РАСТЕЖА В СОЦИАЛНАТА МЕДИЯ СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ:

1. Брандиране - създаване на
последователна лична марка в
социалните медии
2. Изграждане и отглеждане на
аудитория - използване на
социални медии за намиране
на клиенти и изграждане на
собствена мрежа
3. Публикации - използване на
съдържанието за
популяризиране на агенцията,
имотите и услугите
4. Най-добри практики –
разглеждайте и анализирайте
конкуренцията и се учете, за да
успеете

ЗАЩО СА ВАЖНИ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ?

ЗАЩО СОЦИАЛНА МЕДИЯ?

Социалните медии отдавна са повече от
прищявка.

От място за лично споделяне, бързото
разпространение и значение на
фейсбук, превръща медията в пазар на
услуги и стоки, но най-вече на влияние.

Социалните медии бързо стават
предпочитания метод за поддържане на
бизнес отношения и свързване с нови
клиенти.
Затова агентите и брокерите за
недвижими имоти трябва да са наясно
(и да се възползват) от тази огромна
възможност.

КАК СЕ РАБОТИ В
СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ?
За брокерите на имоти основната
точка на маркетинга в социалните
медии е изграждането и
поддържането на отношения с
потребители за дългосрочен успех.
За целта те трябва да имат предвид
двата основни фактора на успеха в
социалните медии: съдържанието +
ангажираността на потребителите.

Двата фактора са взаимносвързани.
Може да публикувате страхотно
съдържание, но ако не общувате с
хора онлайн, може да не видите
резултатите, които търсите. От друга
страна, можете редовно да общувате
със своята онлайн аудитория, но, ако
не публикувате редовно и
качествено съдържание, може да
получите по-малко от инвестициите
си в социалните медии.

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА МЕДИЯТА,
ЗА ДА СЕ ПРАВЯТ ПАРИ ?
Някои хора се впускат в реклама в
социалните медии, очаквайки бърза
възвръщаемост на вложеното време
и енергия.
Въпреки че може да видите някои
бързи резултати, отнема време и
анализи, за да получите найдобрите резултати
от социалните медии.
Докато прекарвате време в
усъвършенстване и промотиране
на агенцията си, изграждайки и
поддържайки онлайн аудитория и
споделяйки със света, вие
изграждате маркетингова машина,
която трябва да даде нещо много
ценно: мрежа от отношения с
потенциал за генериране на
клиенти

FACEBOOK

Защо е важно да се рекламира във
facebook.com:
В момента Facebook е най-голямата
медия с повече активни потребители от
всяка друга платформа.
Според последните проучвания
«глобално хората прекарват повече от
50 минути на ден в пакета на Facebook
приложенията»
Тук специалистите по недвижими
имоти имат възможността да
създават маркова страница на
бизнеса, да публикуват и
популяризират съдържание, да
рекламират техните обяви и
услуги, мрежа с местни фирми и
да се ангажират с потенциални
купувачи и продавачи.

50
Min

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРЯБВА ДА СЕ ПОГРИЖИТЕ ЗА

Огромна потенциална аудитория
Висока ангажираност със снимки и
видео-Споделете видео на живо
Публикувайте по-дълго текстово
съдържание
Персонализирайте и се заемете с
коментари и реакции
Здрав бизнес и рекламни инструменти
Създайте и се присъединете към
„Групи“, за да се свържете с
потенциални клиенти

FACEBOOK - ДОБРИ ПРАКТИКИ

Публикувайте качествено съдържание,
което е забавно и полезно.
Използвайте разнообразие от текст,
изображения, графики и видео, за да
пускате на пазара вашите обяви и
услуги.
Постоянно публикувайте и
взаимодействайте във Facebook.
Отговорете и се ангажирайте с хората,
които харесват, коментират и споделят
вашите публикации.
Взаимодействайте с публикациите на
други хора, за да стимулирате реакции.

FACEBOOK
МАРКЕТИНГСЛЕДВАЩИ
СТЪПКИ

FACEBOOK БРАНДИРАНЕ
И ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРАНИЦАТА
Последователност в наименованията и
имената - Ако е възможно, представете се
по същия начин във всички онлайн
платформи, които използвате. Например,
ако наричате себе си „Български имоти“ на
страницата си във Facebook и „Екипът за
български имоти“ в други онлайн профили,
рискувате да объркате потенциални клиенти
относно това кой сте и услугите, които
предоставяте.
Цветове и логотипи - Уверете се, че вашият
личен профил във Facebook и / или
Facebook страница спазва всички
изисквания за брандиране, приети в
агенцията и поддържайте цветовите си
схеми, оформления и логотипи еднакви във
всички ваши канали за социални медии.
Информация - За да улесните общуването
на хората с вас, попълнете
старателно всички полета.

FACEBOOK БРАНДИРАНЕ
Снимка на профила - Използвайте
висококачествено изображение с размери
160 x 160 пиксела (използвайте едно и
също изображение във всичките си
онлайн медийни канали).
Снимка на корицата- Показвайте
висококачествено изображение /с лого,
информация за контакт или име/, което е
828 пиксела ширина и 315 пиксела
височина.

828
315

160
160

Забележка: Изискванията за размер на изображението
понякога се променят, затова редовно проверявайте дали
вашите снимки са оразмерени правилно и се уверете, че
изображенията на вашия профил отговарят на условията
на Facebook.

FACEBOOK УСЛОВИЯ

Вашата бизнес марка сте вие. Всичко
повишава имиджа на агенцията ви- от
логото и цветовите схеми до начина, по
който се отнасяте към хората.
Тъй като считате, че най-добрата реклама
е във фейсбук и искате там да наложите
бранда си, имайте предвид, че имате
възможност да създадете страница във
Facebook, която да представлява вашия
бизнес с недвижими имоти.

Някои брокери все още използват личен
профил за публикуване на имоти или
фирмена информация, но това
всъщност нарушава условията на
Facebook.

8 ПРИЧИНИ ДА ИМАТЕ
FACEBOOK СТРАНИЦА
1. Хората го очакват!: Живеем в дигитална ера
и вашето цифрово присъствие е важно за
успеха на вашия бизнес с имоти. Хората ви
търсят във Facebook - очакват да сте там! И
тъй като толкова много хора са във
Facebook, използването на Facebook
страница като част от стратегия за
дигитален маркетинг е по-добрият начин за
връзка с хората онлайн. С бизнес страница
сте по-добре оборудвани да осигурите
услугата и комуникацията, които се очакват
от един професионалист.
2. Рекламни инструменти: В личните профили
липсват стабилните рекламни
характеристики на бизнес страниците. Ще
достигнете до повече хора, ако инвестирате
в платени реклами. От засилени публикации
до пълноценни рекламни кампании,
надеждните рекламни инструменти на
Facebook могат да ви помогнат да
ангажирате и активирате всички потенциални
купувачи и продавачи, докато сте социално
свързани във Facebook страница.

8 ПРИЧИНИ ДА ИМАТЕ
FACEBOOK СТРАНИЦА
3. Статистика на страниците: Използвайки
страница, ще имате достъп до инструмент,
наречен „Статистика“. Този инструмент ви
дава данни за броя показвания, които
получавате, нова информация за
последователи. Всичко това може да ви
помогне да разберете по-добре аудиторията
си.
4. Съобщения: С Facebook страница вие имате
възможността да „включите съобщения за
вашата страница, така че хората да могат да
изпращат лични съобщения до вашия
бизнес, за да задават въпроси, да се
свързват или да правят предложения.“ Тъй
като често сте в движение, тази функция,
комбинирана с мобилното приложение за
Messenger на Facebook, може да ви помогне
да бъдете по-отзивчиви към купувачите и
продавачите.
5. Добавяне на бутон: Добавете бутон в
горната част на страницата си, който може
да даде на хората начин да се свързват
лесно с вас, да гледат видеоклип, да
посещават уебсайта ви и други.

8 ПРИЧИНИ ДА ИМАТЕ
FACEBOOK СТРАНИЦА
6. Раздели на страничната лента: С бизнес
страница можете да използвате раздели на
страничната лента, за да организирате и
популяризирате съдържанието и услугите
си. Чрез групиране на неща като
видеоклипове, събития, публикации...
7. Инструменти за публикуване:
Публикациите на страниците включват
стандартни функции за публикуване като
актуализации на състоянието, публикации
със снимки и график за публикации, но
вместо да публикувате „Събития от
живота“, можете да използвате страница
да популяризирате оферти и събития,
които могат да помогнат за изграждането
на вашия бизнес. Например, можете да
рекламирате следващата си отворена
къща като събитие във Facebook или да
поканите хора да ви изпратят съобщение,
за да получите безплатен сравнителен
анализ на пазара.

8 ПРИЧИНИ ДА ИМАТЕ
FACEBOOK СТРАНИЦА
8. Възлагане на роли в страниците:

разпределете задълженията по
поддържането на вашата страница
във Facebook, за да можете да
постигнете повече! Чрез възлагане на
роли можете да включите други
заинтересовани страни
(маркетингови специалисти, агенти,
администратори на офиси и др.), за
да управлявате вашата страница
УСПЕШНО, да публикувате
съдържание и да взаимодействате с
вашата аудитория.
Както се уверихте, използването на
страница за вашия бизнес с
недвижими имоти наистина има
много смисъл. Затова я направете
днес! Започнете да използвате
Facebook страница, за да
публикувате на пазара вашите обяви
и услуги. И ако имате нужда от
помощ за настройка на вашата
страница, кликнете тук.

