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К АК Д А 
ПРОД АВАТЕ 
ЕФЕКТИВНО 

ОНЛАЙН



През последните няколко години онлайн продажбите нараснаха 
значително. 2020 г. беше моментът, в който световните предприемачи 
наистина разбраха колко е важно да поддържат дейността си в интернет. 
Благодарение на ограниченията и социалното дистанциране онлайн средата 
стана по-безопасна и по-лесно достъпна за всички видове пазаруване — от 
храни и основни продукти до спортни стоки, домашен интериор, дрехи и 
електроника.

3700 участници от 9 държави са отговорили на проучване, което показва, че повече 
от 50 % от клиентите са променили навиците си за пазаруване през последната 
година, преминавайки от физически магазини към онлайн среда. Имайки предвид 
тези данни, ние разработихме това ръководство, за да ви помогнем да увеличите 
продажбите на вашия бизнес . На следващите страници ще намерите полезна 
информация за:

Онлайн спрямо офлайн продажбите
Видове платформи, на които можете да популяризирате продуктите си
Подробности, които трябва да бъдат проверени, за да продавате 
ефективно и сигурно в интернет
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К АК ОНЛАЙН 
Т ЪРГОВИЯТА 

СЕ РАЗ ЛИЧАВА 
ОТ ОФЛАЙН 

Т ЪРГОВИЯТА



Много малки и средни предприятия предпочитат да не продават във 
физически магазини, а да предоставят на клиентите си възможността да 
пазаруват онлайн. Ако все още не сте предприели тази стъпка или не сте 
получили очакваните резултати, ето какво трябва да знаете за разликите 
между онлайн и физическите магазини: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С К ЛИЕНТА

За разлика от физическите продажби, при които взаимодействието е лице в 
лице, онлайн продажбите могат да страдат от липсата на контакт между двете 
страни. Служителите на магазините съветват и съдействат на клиентите, като 
им помагат да вземат окончателно решение и същевременно ги карат да се 
чувстват значителни. Това не е лесно да се възпроизведе в онлайн среда.
Ако продавате онлайн, трябва да намерите решения, които да компенсират 
липсата на социално взаимодействие. Представете се в писмен вид така, както 
бихте го направили лице в лице — например, ако продавате спортни обувки 
или дрехи за младежи, възприемете леко неофициален или неконформистки 
език, който ще привлече клиентите. Ако имате сайт, уверете се, че той е 
достъпен и удобен за всеки потребител.

ПРЕ ДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

В един физически магазин най-голямо внимание се обръща на начина, по 
който са изложени продуктите, и на организацията на витрината. Освен това 
най-добрите оферти се разполагат по начин, който гарантира, че ще изпъкнат 
пред потенциалните клиенти.
В онлайн пространството няма рафтове за подреждане, но сайтът трябва 
да създава същото непосредствено впечатление и да бъде също толкова 
организиран. Дизайнът трябва да е изчистен и семпъл, цветовете да привличат 
вниманието, без да затрудняват окото, а продуктите да са подредени по 
асортимент и цена. Интернет е също толкова ефективен за продажба, колкото 
и физическият магазин; не можете да повлияете на миризмата или допира на 
клиента, но можете да реорганизирате всичко по-лесно.
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ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БИЗНЕСА

Онлайн бизнесът се популяризира много по-лесно, отколкото офлайн магазин. 
В днешно време всеки е свързан с интернет и притежава профили в социалните 
мрежи, така че е по-лесно и евтино да се достигне до потенциални клиенти. 
Създайте рекламите си, популяризирайте ги в Google, Facebook или Gmail, 
изберете целевата си аудитория, създайте страници в социалните медии, за 
да взаимодействате с потребителите, и се възползвайте от платформите за 
продажба, които се разглеждат от милиони хора всеки месец.

В ЛИЯНИЕ НА ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ

През 2020 г. значението на онлайн магазините стана очевидно за всеки 
собственик на бизнес. Дори в трудни ситуации, като например ограничения в 
движението, заболяване на персонала или неблагоприятни метеорологични 
условия, онлайн магазините продължават да работят и да предоставят на 
клиентите търсените от тях продукти. Освен това онлайн магазинът ще 
спечели нови клиенти, когато офлайн магазините са недостъпни, тъй като 
хората винаги ще търсят алтернативи.

ГРАФИК НА МАГАЗИНА

Повечето физически магазини имат фиксиран работен график, но онлайн 
магазините са отворени без прекъсване. По този начин тези, които се 
интересуват от вашите продукти, или потребителите, които просто сърфират 
в интернет в търсене на примамливи оферти, могат да получат достъп до 
сайта или платформата за продажба по всяко време.
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РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

Успешният бизнес се разширява, като открива нови централи в същия 
град или в различни градове. Това води до допълнителни разходи, които 
предприемачите трябва да обмислят и разрешат. Онлайн бизнесът привлича 
чуждестранни или местни клиенти, ако има възможност за доставка по 
целия свят. Допълнителни такси се начисляват за куриерски услуги и за 
реклама пред по-широка аудитория, но тези такси не могат да се сравняват 
с разходите, които ще имате, ако отворите нов физически магазин. Освен 
това, ако продавате продукти в платформа като OLX, ще станете по-видими 
веднага.

АНА ЛИЗ НА ПРОД А ЖБИТЕ И К ЛИЕНТИТЕ

Всички бизнеси, независимо дали са офлайн или онлайн, измерват месечни 
и годишни показатели. Анализът на онлайн бизнеса обаче е по-ефективен 
от този на физическия магазин. Нещо повече – онлайн бизнесът е по-лесен 
за анализиране с помощта на отчети, предоставени от Google, Facebook и 
други платформи, които генерират статистически данни. Имате възможност 
да видите ценна информация за вашия бизнес, в т.ч. как клиентите достигат до 
сайта и колко време прекарват на всяка страница.

ИМИД Ж НА БРАНД А

В сравнение с физически магазин, онлайн брандът може да се развива много 
по-бързо. Отзивите и коментарите в социалните медии могат да увеличат 
популярността на вашия бизнес и да привлекат повече потребители, които се 
интересуват от вашите продукти и услуги.
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Струва си да продавате онлайн, защото:

Имате ежедневен достъп до много по-широка аудитория, отколкото във 
физически магазин, и можете да привлечете клиенти от различни области, 
които иначе биха били недостъпни.

Не зависите от работен график; можете да продавате нонстоп и няма да 
бъдете засегнати от ограниченията, наложени на физическите магазини.

Можете да популяризирате себе си по-лесно, по-евтино и по-ефективно, 
като рекламирате онлайн или чрез каналите на социалните медии.

Онлайн статистиката ще ви помага да определяте кои области трябва да 
бъдат подобрени.

Като цяло, ако инвестирате по-малко, печалбите ви ще бъдат по-високи.

Можете да извършвате дейността си от всяко място, където се намирате.

Няма да жертвате времето си, като стоите физически в магазина, за да 
продавате, и не се нуждаете от служители, които да вършат тази работа 
вместо вас. 
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Merită să vinzi online, pentru că:

С К АКВИ 
ВЪ ЗМОЖНОСТИ 

РАЗПОЛАГАТЕ, ЗА 
Д А ПРОД АВАТЕ 

ПРОДУКТИТЕ СИ 
ОНЛАЙН?



Решили сте да започнете да продавате в интернет, но не знаете кой вариант е 
най-добър за излагане на вашите продукти? Има много възможности и не сте 
ограничени само до една от тях. 

Ето някои от предимствата и недостатъците на всеки вариант:

ВАШ САЙТ

Предимства: Можете да персонализирате сайта по свое желание, да 
добавите сигурни плащания чрез предпочитани методи за транзакции 
(карта, карта за допълнителни бонуси, ваучери), както и да правите 
промени в дизайна, оформлението, категориите или продуктите. 
Можете да го популяризирате в Google, да създавате страници във 
Facebook/LinkedIn/Instagram и да имате контрол върху дължината и 
описанието на всеки продукт.

Недостатъци: Цената на домейна, фактът, че трябва да платите на 
специалист по уеб дизайн, който да ви помогне с персонализирането 
на сайта и показването на продуктите, плащането на заплата на човек/
екип, който да се занимава с поддръжката на клиентите, и фактът, 
че може да ви е необходим ИТ специалист, който да ви помага с 
поддръжката на сайта.

9 |



FACEBOOK MARKETPLACE

Предимства:  Facebook е популярна социална медийна платформа, така 
че вашите продукти могат да бъдат видени от много хора от различни 
области. Потребителите на Facebook, които щракнат върху вашите 
оферти, ще забележат цената, характеристиките и снимките и ако 
се интересуват от вашите продукти, могат да изберат да ви изпратят 
съобщение. Facebook дори предоставя отчети относно посетителите 
и ангажираността.  

Недостатъци: Ако създавате бизнес страница във Facebook, е 
необходимо да се включите в процеса на разработване.
Нямате твърде много творческо място във Facebook Marketplace, така 
че трябва да помислите как да популяризирате продуктите си с малко 
думи. За да достигнете до повече посетители, трябва да инвестирате 
пари в реклама. Някои проблеми, с които ще се сблъскате, могат да 
бъдат решени само чрез известия/въпроси, показвани в зоната на 
Центъра за помощ, а не чрез екипа за поддръжка на клиенти.
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ПЛАТФОРМАТА НА OL X

Предимства: Дизайнът е удобен за потребителя и е интерактивен, така 
че можете лесно да разглеждате и качвате продуктите си. Милиони 
хора от вашата страна ще посещават платформата всеки месец, което 
означава, че вашите оферти ще достигнат до много потребители, които 
лесно ще филтрират рекламите ви. Заинтересованите лица могат 
да се свържат с вас по телефона или чрез SMS. Можете да изберете 
пакети Premium или Max, така че вашите обяви да се появяват винаги на 
първо място. Цените на рекламните пакети са изгодни, а наличността 
им нараства в зависимост от избрания пакет. Освен това можете да 
се възползвате от персонализирана страница с обяви, статистически 
данни, които подчертават ефективността на всяка обява за последните 
90 дни, и телефонна поддръжка. 

Недостатъци: Профилът не може да бъде интегриран с личния ви 
сайт и нямате свободата да проектирате страницата, както бихте 
направили, ако имахте лична страница със закупен или нает домейн. 
Ако разговаряте с клиентите си чрез WhatsApp или по телефона, OLX 
не гарантира вашата безопасност. Тази гаранция се предоставя само 
за комуникациите в рамките на платформата. 
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СТ ЪПКИ ЗА 
ПРОД А ЖБА 

ОНЛАЙН 
КАКВО ДА ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД, ЗА ДА 

ПРОДАВАТЕ ЕФЕКТИВНО



За да започнете да продавате успешно онлайн, е необходимо да приложите 
някои процеси, които ще ви гарантират, че ще получите желаните резултати:

ИЗГОТВЯНЕ НА ОНЛАЙН 
БИЗНЕС ПЛАН

Както при всеки физически 
бизнес, онлайн бизнесът 
трябва да бъде добре 
организиран преди 
стартирането му, за да не 
се налага да се занимавате 
с проблеми с продажбите 
или бюджета на по-късен 
етап. Бизнес планът трябва да 
бъде подробен и да включва 
аспекти като първоначалната 
и месечната инвестиция, 
разходите и приходите, 
очакваната печалба и времето 
за постигане на печалба.

ИЗБЕРЕТЕ ПРОДУКТИТЕ СИ И 
ПОДГОТВЕТЕ СВОЯТА ВЕРИГА 
ЗА ДОСТАВКИ

Това винаги трябва да фигурира 
в бизнес плана, когато ще 
продавате онлайн. Ако досега 
вашата компания е търгувала 

01

02

с широка гама продукти, ще 
популяризирате ли всички 
от самото начало или ще 
започнете с публикуването на 
най-търсените? Не забравяйте, 
че онлайн бизнесите са по-
видими от физическите 
и генерират голям брой 
поръчки. Подготвени ли са 
вашите доставчици да доставят 
необходимите количества 
и могат ли да се поддържат 
доставките им? Ако вашето 
предприятие произвежда 
продуктите, разполагате 
ли с достатъчно служители 
и можете ли да допълните 
складовите наличности, ако 
има търсене?

ОПРЕ ДЕ ЛЕТЕ СВОЯТА ЦЕ ЛЕВА 
АУДИТОРИЯ 

Познаването на потенциалния 
клиент е много важно, защото 
трябва да адаптирате стила, 

03
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РЕШЕТЕ КОИ К АНА ЛИ ЩЕ 
ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ОНЛАЙН 
ПРОД А ЖБИ

След като знаете какво 
ще продавате и на кого 
ще продавате, е време да 
изберете правилните канали. 
Можете да се спрете на 
платформи като Facebook 
Marketplace, да създадете сайт 
или да изберете от редица 
други варианти. Например, 
ако качвате продуктите 
си едновременно в OLX, 
Facebook Marketplace и на 

НАБЛЮД АВАЙТЕ 
КОНКУРЕНЦИЯТА И ОТКРИЙТЕ 
СВОЯТА УНИК А ЛНА 
Т ЪРГОВСК А ТОЧК А

В интернет конкуренцията е 
по-агресивна, отколкото във 
физически магазин, защото 
клиентите не са ограничени 
по площ и имат много по-
голям избор. Ето защо трябва 
да познавате основните си 
конкуренти и да разбирате 
какви цени и продукти имат 
те. Помислете с какво се 
различавате от тях – дали 
ще продавате на по-ниска 
цена, дали ще наблягате 
повече на качеството или ще 
предлагате уникална серия 
продукти? Отличете се със 
стила си на комуникация, с 
онлайн рекламни кампании 

сайта си, не пренебрегвайте 
нито един от тези канали, 
обръщайте внимание на 
всички входящи съобщения и 
обновявайте наличностите си 
в реално време. 

тона и каналите си за продажба 
към поведението на клиентите. 
Ако вече сте продали някои от 
продуктите си, анализирайте 
съществуващите си клиенти, 
за да създадете техни 
профили. Ако все още не сте 
продали нито един продукт, 
направете пазарно проучване, 
за да разберете какво би 
представлявал един ваш 
клиент.

04

05

14 |



ПРЕ ДОСТАВЯЙТЕ К АЧЕСТВЕНИ 
СНИМКИ И ПЪЛНИ 
ОПИСАНИЯ ЗА ВСЕКИ 
ПРОДУКТ

Клиентите на физическия 
магазин могат да видят 
продуктите отблизо. Могат 
да ги докосват и да задават 
въпроси относно техните 
характеристики. В интернет 
процесът на продажба се 
основава на снимки и описания 
— ясното, висококачествено 
изображение, което 
представя продукта в детайли, 
ще убеди клиента, че можете 
да му предложите това, 
което иска. В близост до 
изображението на продукта 
трябва да бъде предоставено 
подробно описание, което не 
оставя място за съмнение и да 
подчертава характеристиките 
на продукта.

или чрез SEO оптимизация и 
премиум профили в рекламни 
платформи.

06

07 СЪ ЗД АЙТЕ ПЛАН ЗА ОНЛАЙН 
РЕК ЛАМА

Ако имате сайт, посъветвайте 
се със специалист по 
оптимизация за търсачки 
(SEO). Той ще ви покаже как 
да оптимизирате страниците 
с описания, така че клиентите 
да ви намират лесно, когато 
търсят съответните термини 
в Google. Платената реклама 
е изключително полезна, ако 
знаете как да я използвате. 
PPC специалистът може да 
ви научи как да създавате 
ефективна реклама. 
Страниците в социалните 
медии са друг ключов 
елемент, който печели 
клиенти, но трябва да ги 
наблюдавате често. Най-
лесният вариант за реклама 
може да бъде платформа 
като OLX, която автоматично 
ще популяризира вашите 
продукти сред правилните 
потребители.
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онлайн продажба са начините 
на плащане. Преди да качите 
сделките си онлайн, решете 
кои методи на плащане ще 
използват клиентите ви — 
наложен платеж, кредитна/
дебитна карта, карти за бонуси, 
платежно нареждане, Revolut, 
PayPal и др. Определете метода 
на доставка – поща, куриер – и 
предоставете на клиентите си 
цялата информация, която им 
е необходима, за да направят 
сигурна поръчка.

СЪ ЗД АЙТЕ ЛОЯЛНИ К ЛИЕНТИ

Как онлайн магазините 
запазват лоялността на 
клиентите си? Всъщност това е 
много просто – ако клиентите 
ви се съгласят данните им да 
бъдат съхранявани, можете да 
изпращате от време на време 
имейли, в които да съобщавате 
за нови продукти и специални 
оферти или да предоставяте 
кодове за отстъпки при бъдещи 
покупки.

10

09 ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ ОТНОСНО 
ВЪ ЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
ПЛАЩ АНЕ И ДОСТАВК А 

Важна част от процеса на 

08 ГОВОРЕТЕ ОТКРИТО 
С ПОТРЕБИТЕ ЛИTE И 
ПОТЕНЦИА ЛНИТЕ СИ 
К ЛИЕНТИ

Тайната на успеха — онлайн 
или офлайн — е да останете 
в мисленето на продавача. 
Искате ли да привлечете 
повече клиенти и да си 
създадете по-добра репутация 
онлайн? Не пренебрегвайте 
въпросите, коментарите и 
отзивите и винаги отговаряйте 
бързо и учтиво. Възможно е да 
получите критика, която е по-
видима в интернет, отколкото 
във физически магазин. 
Реагирайте тактично на 
отрицателните отзиви, давайте 
обяснения, извинявайте се и 
предлагайте възстановяване 
на суми, когато е възможно.
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УСПЕШЕН СТАРТ 
НА ОНЛАЙН 
ПРОД А ЖБИТЕ С OL X 

Тъй като успехът на продажбите ви 
зависи от средата, която сте избрали за 
рекламиране на продуктите си, OLX ви 
предлага интуитивна и лесна за използване 
платформа, до която имат достъп милиони 
хора от цял свят. Изберете ни за партньор и 
стартирайте успешно своя бизнес. 

Открийте повече

https://business.olx.bg/

