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Facebook за Вашия бизнес 

Facebook не служи само, за да пишете коментари по профилите на приятелите си и да играете 

на игри – той може да бъде използван и като високо ефективно маркетинг средство в бизнеса. 

Чудесен е за реклама на вашите имоти, за поддържане на връзка с вашите клиенти и за 
откриване на нови такива. 

Ето ви 30 начина да използвате Facebook във Вашия бизнес: 

Управление на Вашия профил 

1. Попълнете коректно и напълно информацията за Вашия профил, за да спечелите 

доверие. 

2. Направете си Бизнес профил, ако все още нямате такъв. 

3. Запознайте се с Фейсбук правилата, свързани с бизнес профилите, за да не допускате 

грешки. 

4. Инсталирайте си подходящите апликации, за да интегрирате информация от Вашия 

блог, или от друг социален сайт към Фейсбук профила ви. (Внимавайте с 

интегрирането на Twitter – множеството коментари от там може да се сторят досадни 

на фейсбук приятелите Ви.) 

5. Чрез Настройките скрийте ненужните лични неща от профила ви. 

6. Създайте си отделни списъци с контакти – „Работа”, „Семейство”, „Близки приятели”, 

за да можете да контролирате информацията на профила Ви по-лесно. 

7. Публикувайте Ваши снимки в делови, или спортно-елегантен стил, за да подсилите 

авторитета си. 

8. Ограничете достъпа на бизнес контактите си до личните Ви снимки. 

9. Публикувайте Вашия информационен бюлетин и архивите си в профила. 

Връзка и споделяне с другите 

10. Редактирайте потребителското име на Фейсбук профила си, за да могат вашите 

приятели, роднини и колеги да ви открият по-лесно. 

11. Добавете Вашето потребителско име към имейл подписа си, визитките и други 

рекламни материали, за да могат Вашите клиенти да научат повече за Вас. 

12. Публикувайте всички промени, свързани с бизнеса си на Вашата стена – оферти за 

нови имоти, променени цени, осъществени продажби. Наблегнете на бизнес 

дейностите като: „На оглед с Агенция „Х” 

13. Споделяйте на стената си полезни статии и линкове към презентации и информация, 

която би била полезна и интересна за Вашите клиенти, за да градите доверие. 

14. Свържете Фейсбук с други социални медии като Twitter. Така, например, когато някой 

зададе въпрос в Twitter ще можете да му отговорите подробно в съобщение на стената 

във Фейсбук и да публикувате в Twitter линк към отговора. 

https://www.facebook.com/username/
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15. Преди да тръгнете на път, проверете локациите на Вашите контакти, за да може да се 

срещнете с тези, които се намират близо до вас. 

16. Проучете клиентите си преди да се свържете, или срещнете с тях. 

17. Добавете във Фейсбук базата данни от Вашия служебен имейл, за да намерите нови 

връзки. 

18. Използвайте Намери приятели, за да откриете нови хора, които познавате, и така да 

разширите контактите си. 

19. Потърсете общи познати в контактните листи на Вашите приятели. 

20. Намерете експерти във Вашия бизнес и ги поканете като гост-блогър във Вашия блог, 

или лектор на събитие, което организирате. 

21. Рекламирайте имотите, които предлагате, като ги публикувате всеки път, когато 

намалите цената. 

22. Споделете база данни за различни анализи, за да си спечелите доверие. 

23. Предложете приятели на клиенти и колеги – като им помагате, печелите доверие. 

24. Купете си Фейсбук реклами, за да достигнете до определени целеви групи. 

Използвайте мрежи, групи и фен страници 

25. Създайте група, или фен страница на Вашия личен бизнес.  

26. Добавете основна информация за Вашата група, или фен страница, като например, 

линкове към сайта на агенцията, кратко описание и др. 

27. Публикувайте всички предстоящи събития, включително онлайн семинари, 

конференции и други събития, където вие, или някой колега ще присъства. 

28. Редовно обновявайте вашата група, или фен страница с полезна информация и 

отговори на въпроси. 

29. Присъединете се към мрежи и групи, които са свързани с Вашия бизнес, като 

https://www.facebook.com/RealnetBulgaria. 

30. Използвайте Търси, за да откриете групи и фен страници, свързани с Вашия бизнес, 

чрез локация, кариера и бранш. 

Вие как използвате Facebook във Вашия бизнес? 

 

https://www.facebook.com/help/search/?q=suggest+friends
https://www.facebook.com/help/?page=175624025825871
http://www.facebook.com/help/?page=212835048736982
https://www.facebook.com/RealnetBulgaria

