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Модул 6 – Дигитален маркетинг 

 
Въведение в Модул 6 

Развитието на технологиите и инструментите на дигиталния маркетинг от 90-те и 2000-

те, промени начина, по който марките и фирмите използват технологии за маркетинг. 

Дигиталният маркетинг е маркетингът на продукти или услуги, използващи цифрови 

технологии, главно на интернет, но също и мобилни телефони, дисплей реклама и 

всякакъв друг цифров носител. 

 

Целта на този модул е да ви помогне да: 

1. Разбирате какво включва дигиталният маркетинг 

2. Осъзнавате ефективността на дигиталната маркетингова кампания и нейната 

роля 

3. Получите разбиране как да се прави разлика между традиционния и дигиталния 

маркетинг 

4. Създавате дигитална маркетингова стратегия и да изграждате канали 

Очаквани резултати от обучението: 

Знания 
След завършване на този модул ще можете да: 

1. Разбирате общите аспекти на дигиталния маркетинг 
2. Изграждате дигитална стратегия 
3. Разбирате стойността на съществуването на каналите за дигитален 

маркетинг 
 

Компетентности и умения 
След завършване на този модул ще можете да: 

1. Разработвате стратегически план на високо ниво за вашия бизнес 
2. Използвате технологията за изграждане на своя дигитален маркетинг 
3. Избирате подходящи канали и инструменти за изпълнение на стратегията за 

дигитален маркетинг 
4. Получите разбиране за различни начини за изграждане на успешен дигитален 

маркетинг 
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Учебна програма 
Модул 6 е разделен на 4 части:   
Част 1: Въведение в дигиталния маркетинг 
Част 2: Концепции, включени в дигиталния маркетинг 
Част 3: Дигитален маркетинг и канали с дигитално съдържание - уебсайт, блогове, 
електронна поща, уебинари, видео, подкасти и др. 
Част 4: Заключение 
 
Освен това има въпроси с множество възможности за избор, свързани с всяка част. 
 
 
Продължителност на модула: приблизително 180 минути 

 


