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A REVIEW OF THE MONOGRAPH ‘ADVERTISING 

CAMPAIGNS IN FACEBOOK AND INSTAGRAM’ 

Ventseslav Bondikov 

 

Резюме: Монографията разглежда двете социални мрежи – Facebook и 

Instagram, като извежда предпоставките за реклама именно в тях. Детайлно 

са анализирани стъпките от успешната онлайн рекламна кампания – задаване 

на правилните цели, рекламна честота и обхват, сегментиране и таргетиране 

на аудиторията, пласиране на рекламно съдържание. Обръща се специално 

внимание на едни от най-работещите рекламни формати в двете социални 

мрежи и са изследвани маркетинговите комуникации чрез инфлуенсърите. 

Ключови думи: рекламна кампания, маркетингови комуникации, Фейсбук, 

Инстаграм, инфлуенсъри 

 

Abstract: The monograph analyzes the social networks Facebook and Instagram 

and reveals the motives to use them as an advertising channel. The steps for a 

successful advertising campaign are examined – setting the correct goals, 

advertising frequency and reach, segmentation and positioning of the audience, ad 

content placement. Some of the most effective ad formats for the two social 

networks are analyzed, as well as influencer marketing.  

Keywords: advertising campaign, marketing communications, Facebook, 
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Книгата „Рекламни кампании във Фейсбук и Инстаграм“ 

представлява завършена монография на д-р Никола Вангелов. Тя е 

логическо продължение на неговата изследователска, преподавателска и 

практическа дейност в областта на рекламната комуникация, като 

закономерно поставя и решава проблеми, свързани със съвременната 

теория и практика. За специалистите по маркетинг, маркетингови 

комуникации и най-вече реклама е важно да познават дигиталната среда 

– нейната същност, специфики, както и разнообразните канали за 

достигане до желаната целева аудитория. В монографията са изведени 

съответни тенденции както по отношение на самата среда, така и по 

отношение на потребителите и тяхното взаимодействие с нея. По този 

начин рекламните съобщения може да се прецизират, за да се реализират 

рекламни кампании и да се постигне ефективно въздействие. 

Актуалността на този труд е продиктувана от необходимостта да 

се обогати научната литература по рекламна комуникация чрез 

комплексни научни изследвания за елементите на рекламните кампании 

в онлайн пространството. В науката всеки опит да се формулира, да се 
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изведе, да се определи нов подход се цени високо, особено ако за него 

има съответните научни или практико-приложни потребности. В това 

отношение монографията на д-р Вангелов поражда научен интерес. От 

една страна, тя представлява нов научно-приложен подход в една 

динамична област като маркетинговите комуникации в Интернет, от 

друга страна, разширява теоретичните знания за рекламните кампании в 

социалните мрежи. Всичко това е достатъчно основание, за да може да 

се твърди, че избраната проблематика е актуална и представлява интерес 

за теорията и практиката в рекламната комуникация.   

Структурата на монографията логически следва най-важните 

елементи от планирането и провеждането на рекламните кампании в 

двете социални мрежи Фейсбук и Инстаграм. Изведени са и 

предпоставките за провеждането на рекламни кампании в тях.  

Чрез задълбочен и критичен теоретичен анализ на многобройни 

литературни източници се открояват добрите практики, свързани със 

създаването на ефективни онлайн рекламни кампании. Посочени са 

възможностите, които социалните мрежи и по-специфично Facebook 

предлагат на организациите с цел достигане до набелязаната целева 

аудитория, което е предпоставка за подобряване на тяхната 

маркетингова комуникация. Направен е опит за преценяване на 

ефективността на каналите на Facebook и как те спомагат за достигане 

на целите на рекламната кампания. Ясно е формулиран научният 

проблем – да се изведат и анализират работещи и ефективни рекламни 

формати и стратегии, които са подходящи за социалните мрежи Фейсбук 

и Инстаграм. В тази връзка детайлно са анализирани различни рекламни 

кампании, техните характеристики, формати, използвани канали, 

достигната аудитория и др. Аргументацията на становищата и изводите 

по формулирания проблем е издържана, като са откроени новостите.  

Поставени са няколко основни проблема за анализ. Първият е 

свързан със „социалните мрежи и дигиталната комуникация“. Това са 
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теоретичните аспекти, свързани с дефинирането на социалните мрежи и 

разграничаването им от социалните медии: „платформи, в които 

потребителите създават различни по достъпност лични профили. Това 

им позволява да се приобщят към даден сайт на социална мрежа (SNS). 

Веднъж създали своя профил (акаунт), те могат да се свържат с всички 

останали в определената мрежа (общност). По този начин те могат да 

публикуват, споделят и обменят информация в социалната мрежа“ 

(Вангелов, 2021: 13). Авторът проследява развитието на двете социални 

мрежи Фейсбук и Инстаграм. Изведени са съответните етапи от 

еволюцията на рекламната комуникация във Фейсбук, от първите 

банерни реклами (Вангелов, 2021: 19) до едни от последните рекламни 

формати (Вангелов, 2021: 30). По аналогичен начин е проследено 

развитието на социалната мрежа Инстаграм. Направен е сравнителен 

анализ между двете социални мрежи, като са изведени разликите във 

връзка с употребата на устройства, обхват, аудитория, съдържание, цел 

на кампанията (Вангелов, 2021: 40-41). 

Вторият основен проблем, разгледан в монографията, се отнася до 

„предпоставки за реклама в социалните мрежи“. Анализът започва със 

сравнителен анализ на традиционните рекламни канали като телевизия, 

радио, печат, билборд и дигиталните канали. Представени са техните 

преимущества и недостатъци, отнасящи се до: бюджет, аудитория, 

запаметяване на съобщението, живот на рекламата, взаимодействие на 

потребителите, информацията, времето за реакция, ефективността, 

въздействието върху потребителите (Вангелов, 2021: 43-48). Вангелов 

логически продължава анализа с дигиталните рекламни канали, като 

обръща внимание на банерната реклама. Предложени са рекламни 

стратегии, които целят да повишат ефективността на рекламното 

съдържание. Изведени са променливите, които оказват влияние в това 

отношение: „таргетиране на потребителите, когато сърфират с ниски 

нива на познавателно усилие; повишаване на релевантността на 
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рекламното съдържание; предоставяне на стойностно съдържание за 

потребителя“ (Вангелов, 2021: 60). Анализирани са заплахите за онлайн 

рекламата – програми за блокиране на онлайн реклами, ментални 

модели, банерна слепота. Детайлно е изследвана рекламата чрез 

мобилни устройства, като е обърнато специално внимание на видовете 

рекламни формати за мобилни приложения, защото рекламата в тях 

„предполага по-ниски нива на съпротива у потребителите, тъй като в по-

голямата си част не е натрапчива, а интересна, релевантна и от полза за 

потребителите“ (Вангелов, 2021: 94).  

Третият основен проблем, който авторът прецизира, е свързан с 

дефинирането на понятието „Рекламни кампании“ и техните елементи. 

Авторът извежда определение за рекламна кампания на базата на 

теоретичен анализ: „рекламната кампания представлява серия от 

рекламни съобщения, които са интегрирани в единен по съдържание и 

форма модул, биват разположени в предварително избрани медии, за 

определен времеви период и с определена честота, с цел достигане на 

целева аудитория и постигане на определен комуникационен ефект“ 

(Вангелов, 2021: 113). Интерес за теорията и практиката представляват 

анализираните елементи от рекламната кампания в двете социални 

мрежи, които са свързани с нейното планиране, провеждане и 

анализиране – дефинирането на цели на кампанията; рекламната 

честота; рекламният обхват; сегментиране и таргетиране на 

аудиторията; творческите изисквания за рекламните формати и др. 

Изведени са ефективни и работещи стратегии. Анализирани са 

инфлуенсърите като възможност за маркетингова комуникация в 

социалните мрежи и по-специално Инстаграм. Направена е авторска 

класификация на инфлуенсърите (Вангелов, 2021: 267-276).  
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