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______________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ – Потребителската ангажираност стана ключов показател в социалните медии, 

тъй като нови инструменти като „reel”, “carousels” и IGTV подтикнаха хората да 

прекарват повече време в различните платформи. Поради тази причина много брандове 

преразгледаха своите подходи към маркетинга в социалните мережи, за да се адаптират 

към съвременните тенденции. Една от сферите на бизнеса, която разчита значително на 

социалните медии за привличане на клиенти, е индустрията на хотелиерството и 

ресторантьорството. Именно ресторантите използват различни промоционални 

възможности на социалните мрежии, за да насърчат по-голяма ангажираност в 

настоящите си клиенти, както и да привлекат нови, на базата на различни аналитични 

инструменти. Целта на тази статия е да покаже и анализира променящото се поведение 

на ангажираност на клиентите в Instagram на популярните български ресторанти и да 

предложи конкретни маркетингови комуникационни дейности. Методиката може да се 

приложи в други бизнеси в индустрията на хотелиерството и ресторантьорството по 

целия свят. 
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ABSTRACT – Customer engagement has witnessed enormous growth on social media as new tools such as 
reels, carousels, IGTV have prompted people to spend more time on the different platform. Many brands 
have therefore reconsidered their approaches to marketing on social media to adapt to the new trends in 
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the environment. One of the fields of business that has significant reliance on social media to attract 
customers is the hospitality industry. Namely restaurants use various promotion ploys to encourage higher 
engagement of customers and based on various analytical instruments – to precisely target their 
communication activities. The aim of this paper is to showcase and analyze the shifting customer 
engagement behavior on Instagram of popular Bulgarian restaurants and propose particular marketing 
communication activities. The methodology can be applied in other businesses within the hospitality 
industry worldwide.  

Keywords: customer engagement, social media, Instagram. 
______________________________________________________________________________ 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Маркетингът в социалните мрежи преживява бурни промени през последните години. 

Хората прекарват все повече време в тях, за да изразят своето мнение, впечатление и 

позиция по дадена тема, която ги интересува, също така и за да споделят информация. (Li 

et al., 2020). С развитието на социалните медии обаче нараства и броят на брандовете, които 

ги използват, за да представят своите продукти или услуги. Наблюдаваме как компаниите 

все по-умело използват социалните мрежи като част от своята интегрирана 

комуникационна стратегия. В резултат на това маркетингът в социалните мрежи се очертава 

като отделна област в маркетинга. Той се отнася до търговското поведение, изразявано във 

и чрез социалните мрежи и медийни платформи (Felix et al., 2017). Като отделна област в 

маркетинговата програма на компанията, маркетингът в социалните мрежи дава 

възможност на компаниите непрекъснато да увеличат своята популярност. С нарастването 

на последната брандовете започнаха да откриват по-надеждни показатели и начини за 

анализиране на успеха на своята стратегия в социалните мрежи.  

В резултат на това ангажираността се превърна в ключов показател и концепция, която 

всеки успешен бранд има за цел да подобри, за да засили имиджа на марката си и връзката 

със своята настояща и бъдеща аудитория в социалните мрежи. В този контекст научната 

общност определя термина „ангажиране“ като основен показател, използван за 

идентифициране на степента, до която брандът и потребителите са органично свързани.  

През изминалите няколко години в условия на пандемична обстановка станахме 

свидетели на множество промени в социалната мрежа инстаграм. Различните възможности, 

които предлага платформата за създаване на съдържание, като снимки, карусели, истории, 

IGTV и вече Reels, накараха потребителите на социалната мрежа да прекарат все повече 

време в нея. 

Наложи се и брандовете много бързо да се адаптират към тези промени в мрежата, 

защото в противен случай рискуват да изпуснат възможността да увеличат ангажираността 

си. 

За бизнесите обаче е все по-трудно да определят коя е най-добрата стратегия, за да 

насочат ресурсите си към нея. В тази връзка и на база на практическия опит, който има, 

авторът на тази статия прави опит да представи добрите практики на българския пазар за 

изследване на факторите, които влияят върху промените на ангажираността в социалната 

мрежа инстаграм в областта на заведенията за хранене. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Социалните медии са силен комуникационен канал с капацитет за пресъздаване на 

личен разговор с аудиторията. Това взаимодействие с аудиторията на марката беше 

наречено „ангажираност на потребителите“ (Brodie et al., 2011). 

Ключов начин за увеличаване на аудиторията е групирането в т.нар. „общности на 

виртуалните брандове“ под формата на фенстраници (Brodie et al., 2013), превръщайки ги в 

последователи, или фенове, на брандовете, увеличавайки техните връзки. (Demmers, 

Weltevredena & van Dolen, 2020).  

Най-новите научни проучвания в областта определят „ангажираността на 

потребителите“ като начин на организациите за установяване на доброволни 

взаимодействия с потребителите (Hollebeek, Srivastava & Chen, 2019; Kumar et al., 2019), 

като им предоставят изживяване, изпълнено със стойност (Hollebeek, Juric & Tang, 2017 г.). 

Освен това тези автори твърдят, че наличието на интересно съдържание е това, което 

аудиторията възприема като ценно в отношенията си с бранда/личността (Demmers, 

Weltevredena & van Dolen, 2020). В тази връзка Chauhan и Pillai (2013) подчертават 

основната роля на съдържанието в социалните медии като начин за стимулиране на диалог 

или диалогична комуникация. В резултат на това изследването на ангажираността със 

съдържанието на дадения бранд/личност се превръща в решаващ параметър за оценка на 

представянето на марката в социалните медии. Показател за неговата значимост за 

академичните среди и специалистите по маркетинг е неотдавнашното му включване като 

значим изследователски фактор от Института за маркетингови науки за периода 2020 – 2022 

г. (MSI, 2021). 

Различни проучвания относно феномена ангажираност разкриват, че планирането на 

съдържанието на бранда или личността се смята за негов основен двигател. Поради тази 

причина ангажираността е критично важен компонент в стратегията за маркетинг на 

съдържание в социалните мрежи (Shahbaznezhad, Dolan & Rashidirad, 2020). Освен това 

скорошни проучвания относно ефикасността на онлайн рекламата показват, че времето през 

деня или седмицата, когато се публикува съдържанието на бранда/личността, може да 

предскаже ангажираността на социалните медии (Kanuri, Chen & Sridhar, 2018). 

Маркетинговите специалисти в социалните мрежи отлично знаят кои са т.нар. часове с 

ниска ангажираност, без значение от областта, в която се намира даденият бранд/личност. 

Планирането на съдържанието в социалните мрежи не е разглеждано систематично в 

академичната литература, което налага спешно да се разберат двигателите на ефективното 

планиране на социалните медии, за да се оправдае възвръщаемостта на инвестициите в 

социалните медии (Mochon et al., 2017). От друга страна, множество прочувания в областта 

са насочени към влиянието на дължината на съобщението върху ангажираността (Cuevas-

Molano, Matosas-López & Bernal-Bravo, 2021 г.). Тези проучвания потвърждават 

съществуването на положителна връзка между двете променливи: дължина на текста в 

публикацията и ангажираността.  

 

Въпреки това изследванията върху факторите за планиране и дължина на текста на 

публикацията за подобряване на ангажираността са силно ограничени. В специализираната 

литература за създаване и оптимизиране на реклами има проучвания за въздействието на 

тези фактори върху ангажираността със съдържанието (Kanuri, Chen & Sridhar, 2018; 

Coelho, Oliveira & Almeida, 2016), но в рамките на специфичната маркетингова литература, 

обхващащи влиянието на тези органични фактори на съдържанието, прекомерната 
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ангажираност се ограничава предимно до описване на честотата на тяхното използване в 

публикации (Dolan et al., 2019; Sabate et al., 2014; De Vries, Gensler & Leeflang, 2012).  

 

Необходимостта от проучване на тези ключови метрики на съдържанието е спешна, 

като се има предвид призивът на специалистите по комуникации за ефективни стратегии за 

планиране, които стимулират взаимодействието (Collier, 2020). На трето място, знанията, 

предоставени от предишни изследвания, са съсредоточени около ангажираността в една 

индустрия и в социални мрежи, като фейсбук и туитър (Dolan et al., 2019; Sabate et al., 2014), 

но те не анализират тези фактори специално за инстаграм, световен лидер в ангажираността 

на социалните медии. На четвърто място, само няколко изключения предоставят данни за 

свързаните с времето модели и взаимодействието между тях (Matosas-López & Cuevas-

Molano, 2021), както и описателна информация за разширението на съобщението за 

увеличаване на ангажираността (Sabate et al., 2014 ). 

 

Целта на статията е да се преодолеят тези пропуски и да се стимулира увеличаването на 

ангажираността, като се анализират три бизнес акаунта от един и същ бранш и се фокусира 

само и единствено върху социалната мрежа инстаграм. Целта е да се обхване максимално 

голям периметър, като изследваните бизнес акаунти са с различна големина, честота на 

публикуване и брой публикации. За да се постигне това, са поставени следните цели: 

 

1. Да се разбере дали планирането на публикуването и дължината на текстовото 

съобщение имат влияние върху ангажираността в инстаграм. 

2. Да се сравнят модели, свързани с времето и разширението на тези съобщения, които 

постигат най-високо взаимодействие в инстаграм. 

3. Да се разбере дали българските ресторантьорски брандове използват ефективно 

анализираните фактори, които стимулират ангажираността в социалната мрежа. 

4. Да се предоставят нови знания на академичните среди и професионалистите за 

ефективното управление на анализираните фактори на съдържанието на бранда за 

оптимизиране на маркетинговата стратегия в социалните медии. 

 

Резултатите от предишни изследвания, базирани на Теорията за използване и 

удовлетворение (U&G), подчертават две основни ползи за хората, използващи социални 

медии, а именно: получаването на информация и социалното измерение (Bonds-Raacke & 

Raacke, 2010). В контекста на фенстраниците на брандовете последователите получават 

информация от взаимодействието си с другите. В допълнение, необходимостта от 

взаимодействие се задоволява чрез използване на предоставените в платформата 

функционалности за харесване, коментиране, споделяне или запазване на съдържание. Тези 

действия на харесване и коментиране представляват ангажираност на феновете с 

публикацията на бранда/личността. С други думи, различните типове взаимодействия с 

аудиторията помагат на компаниите да постигнат целите на своята маркетингова стратегия 

за съдържание в социалните медии и по-конкретно на тази в инстаграм. 
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3. МЕТОДИКА  

 

3.1. Анализ на съдържанието 

През последните две десетилетия методиката за анализ на съдържанието се използва 

широко за анализиране на публикациите на брандовете, насочени към широка аудитория 

(Neuendorf, 2002), като най-честите обекти за анализ са публикации в блогове, уебсайтове, 

както и социални мрежи (Cuevas-Molano, Санчес-Сид и Матосас-Лопес, 2019 г.). Тази 

методика е подходяща за обективно и изчерпателно количествено определяне на 

когнитивните последици от комуникацията върху поведението на аудиторията чрез 

медиите (Krippendorff, 2013). 

 

3.2 Променливи 

За да отговори на изследователските въпроси и да открие възможната взаимовръзка 

между изследваните променливи, авторът на статията класифицира факторите на 

съдържанието, създадени от бранда, т.е. контролирани от компанията (независими 

променливи) и комуникацията, генерирана от потребителя или ангажираността, т.е. 

неконтролирана от компанията (зависима променлива) (Godes & Mayzlin, 2009). 

Тази класификация е в съответствие с предишни изследвания относно ангажираността 

на социалните медии (Shahbaznezhad, Dolan & Rashidirad, 2020; Cuevas-Molano, Matosas-

López & Bernal-Bravo, 2021). 

 

3.2.1. Независими променливи 

Следвайки предварително установените правила, авторът на тази статия анализира деня 

и часовете, в които публикациите получават по-голяма ангажираност. За да направи това, 

той разграничава съобщенията, публикувани през делничните дни и почивните дни (De 

Vries, Gensler & Leeflang, 2012) и във или извън работното време (Shahbaznezhad, Dolan & 

Rashidirad, 2020; Sabate et al., 2014). Освен това авторът прави разлика между „пикови 

часове“, или максимални времена за публикуване, и „слаби часове“, или минимално време 

за публикуване на компаниите (Cvijikj & Michahelles, 2013). Свързаните с времето аспекти 

на всяка публикация (N = 1032) са кодирани чрез дихотомични променливи или двоични, 

бинарни променливи (0,1). Следователно на съобщенията, публикувани в работни дни, се 

присвоява стойността 1 и 0, ако е друго. По отношение на времето се прави разлика между 

публикациите, публикувани през традиционния български работен ден (8:30 – 12:00 ч. и 

13:00 – 17:30 ч.), кодирани със стойност 1, и часовете извън него, кодирани като 0. 

Накрая авторът анализира коя дължина на съобщения постига най-голяма 

ангажираност, като отчита различните интервали, прилагани от изследваните марки. За да 

събере данните, свързани с тази променлива, авторът на статията разглежда същите 

критерии като предишни проучвания (Sabate et al., 2014; De Vries, Gensler & Leeflang, 2012) 

и определя количествено броя на знаците във всяка публикация, кодирайки информацията 

с числова стойност (таблица 1). 
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3.2.2. Зависими променливи 

За да анализира ангажираността на фенстраниците в инстаграм, авторът на статията се 

позовава на академичния опит, който се базира на измерване на взаимодействията, 

получени от публикации или публикации на марката (Shahbaznezhad, Dolan & Rashidirad, 

2020; Sabate et al., 2014; Cvijikj & Michahelles, 2013; De Vries, Gensler & Leeflang, 2012). Като 

взема предвид тази спецификация, авторът анализира сумата от харесвания и коментари, 

които всяка публикация получава въз основа на аспектите на планирането и дължината на 

текста на публикацията (Таблица 1). 

 

3.3. Анализ 

 За да установи кои елементи получават по-голяма ангажираност, авторът на статията 

анализира взаимодействията, получени от всяка публикация (N = 1032). Освен това, 

следвайки научни критерии и професионална практика, авторът изчислява това 

взаимодействие въз основа на броя последователи, които всяка фенстраница на бранда 

имаше в този конкретен момент (De Vries, Gensler & Leeflang, 2012; Sabate et al., 2014; 

Cvijikj & Michahelles, 2013), използвайки следната формула: 

 

Ангажираност = брой интеракции / брой последователи (IAB Spain 2020a, p. 8). 

 

Според това уравнение ангажираността или степента на участие на публиката зависи от 

размера на общността или броя на последователите на марката. Така че с нарастването на 

Таблица 1. Описание на факторите на съдържание (юни 2021 – юни 2022) 
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броя на феновете/последователите, ако взаимодействията не нарастват пропорционално, 

ангажираността ще намалее. Ето защо е важно да се отбележи, че маркетинговата стратегия 

за увеличаване на броя на последователите в социалните медии не допринася за 

увеличаване на ангажираността, ако не се вземат предвид факторите, които влияят върху 

нея. За изчисление, което обяснява възможната връзка на влияние между независимите и 

зависимите променливи, беше приложена стандартна формула за изчисляване на 

взаимодействието в MS Excel. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите от направеното изследване са показани във фигурите и таблиците по-долу. 

4.1. За да се отговори на първия изследователски въпрос, се извършва описателен и 

сравнителен анализ между броя публикации, публикувани от брандовете всеки ден от 

седмицата и броя последователи. 

На Фигура 1 и Таблица 2 се вижда, че няма ясно изразен ден от седмицата, в който се 

наблюдава висока ангажираност при трите бранда. 

Таблица 1. Обобщени резултати от изследване на фактора „ден на публикуване“ в %  

 

Въпреки това, когато се изследва цялата съвкупност на усреднена база, се наблюдава, 

че се постига по-голяма активност или степен на ангажираност на последователите в събота 

(10,0%) и неделя (10,0%) (Фигура 3). Тези констатации не потвърждават отговора на 

изследователския въпрос 1, който пита дали съдържанието, публикувано в работни дни, 

постига повече ангажираност. При калкулация се установява, че имаме близо 28% по-

висока ангажираност през почивните дни. За да изчисли дали този процент е статистически 

Фигура 1. Резултати от изследване на фактора „ден на публикуване“
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значим, авторът на тази статия използва Т-тест, P=0.0170, при което според 

конвенционалните критерии тази разлика се счита за статистически значима. 

Таблица 2. Резултати от изследване на цялата съвкупност на усреднена база в % 

 

 

На база на информацията, получена по-горе, въпреки че компаниите фокусират своите 

публикации през работните дни, за да подобрят ангажираността, те трябва да започнат да 

планират публикуване на съдържание и през почивните дни. 

 

4.2. По отношение на фактора работни и 

неработни часове в работно време авторът на 

статията прилага същата процедура като 

дневния фактор, за да отговори на втория 

изследователски въпрос и да провери дали 

избрани заведения използват часовите 

диапазони за публикуване правилно. За целта 

авторът разглежда общата ангажираност в 

трите заведения, групирани по два фактора 

работен ден + работно време и работен ден и 

неработно време в процентно изражение. 

 

Резултатите от този анализ са показани на 

фигура 3. Графиката идентифицира онези 

часове, в които публикациите достигат най-

висока ангажираност, които са преди 8:30 ч. 

сутринта и след 17:30 ч. вечерта. Установява 

се, че в работните дни в неработно време 

публикациите имат по-висока ангажираност; 

поради тази причина е добре да се планува седмичното съдържание в този диапазон. Тези 

данни доказват положително втория изследователски въпрос на автора.  

  
Таблица 3. Обобщени резултати от изследване на факторите работен ден + работно време и 

работен ден  в % 

Фигура 3. Резултати от изследване на 

факторите работен ден + работно време и 

работен ден 
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4.3. По отношение на дължината на публикацията авторът на статията изследва как  

влияе тя на ангажираността при различните ресторанти.  

Авторът групира фактора дължина на публикацията по 400 символа. От фигура 5 става 

ясно, че по-късите публикации, под 400 символа, и по-дългите, над 1200 символа, получават 

по-висока ангажираност. 

 

Фигура 4. Обобщени резултати от изследване на факторите работен ден + работно 

време и работен ден – графично изображение 

Фигура 5: Резултати от изследване на фактора „дължина на публикация“ 
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Тази стойност потвърждава съществуването на положителна взаимовръзка между 

дължината на съобщението на една публикация и ангажираността. 

По-нататък, с цел да се отговори на третия изследователски въпрос, авторът на статията 

се опитва да идентифицира коя дължина на публикация получава най-голяма ангажираност. 

Резултатите показват, че интервалът от под 399 и между 1600 и 1999 символа е този, в които 

се постига най-висок процент на ангажираност. Показано е също на усреднена база как най-

дългите съобщения, тези – по-големи от 1600 знака, получават повече взаимодействие 

(фигура 6), поради което, в съответствие с тези резултати, не е възможно да се отговори 

утвърдително на третия изследователски въпрос, който проверява дали публикациите на 

брандовете с по-голяма дължина получават по-малка ангажираност. В допълнение, този 

анализ позволява задаване на препоръки за ограничения за разширението на публикацията, 

за да се постигне по-голяма ангажираност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6: Обобщени резултати от изследване на фактора „дължина на публикация“ 
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4.4. Case Study Dolce Amaro 

 

За да планираме правилна маркетингова стратегия за социалната мрежа инстаграм на 

верига ресторанти „Долче Амаро“, разглеждаме общата ангажираност по месеци. На фигура 

7 се забелязва силен спад на ангажираността в края на периода.  

 

 

Изследователят съпоставя данните от фигура 8 с броя последователи за същия период 

(фигура 8). 

Фигура 7: Ангажираност по месеци юни 2021 – юни 2022 
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От фигури 7 и 8 заключаваме, че макар последователите за периода да растат, 

итеракциите падат, което на свой ред води до спад на ангажираността. Тази причинно-

следствена връзка оказва влияние за бъдещ период върху количеството на новите 

последователи. Забелязваме пик в момента, в който ангажираността е най-висока и броят 

нови последователи също нараства най-много. След спада на ангажираността обаче 

наблюдаваме спад на новите последователи на месечна база.  

За целите на тази статия се изчислява дали ангажираността оказва влияние на новите 

последователи на месечна база. В тази връзка се изчислява взаимодействие чрез формула в 

ексел за стандартна корелация, която сравнява ангажираността за целия период с новите 

последователи по месеци за целия период. 

ρ = 0,482. Това е средно силен коефициент на корелация. Стойността на коефициента е 

достатъчно висока, за да се каже, че съществува корелация, която се наблюдава и с просто 

око. 

 

5. КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ 

 

На база събраната до момента информация е разработен концептуален модел за 

изследване на ангажираността в Инстаграм за ресторантьорския бизнес. 

 

Фигура 9: Концептуален модел за изследване на ангажираността в инстаграм 

 

Фигура 8: Резултати от изследване последователи и брой итеракции юни 2021 – юни 2022 
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Източник: Собствена разработка 

 

Етапите на разработване на модела включват:  

1. Събиране и обобщаване на суровите данни в три различни бранда от един и същ 

бранд: ID на публикация, ден на публикуване, час на публикуване, дължина на текста на 

публикацията, достигане, харесване, коментари, споделяне. Изчисляване на броя 

интеракции за всяка публикация като сбор от харесвания и коментари; броят 

последователи, нови последователи на дневна база.  

2. Определяне на факторите на съдържанието, които могат да окажат влияние на 

ангажираността. 

3. Изчисляване на ангажираността за всяка публикация по формулата Ангажираност = 

брой интеракции/брой последователи, преобразуване на стойността в проценти.  

4. Създаване на пивот таблица за отделните брандове, чрез която се проверява в кой ден 

от седмицата има най-голяма ангажираност за съответния бранд. Изследване на обобщените 

данни за цялата съвкупност. Проверяване дали получените изходни данни са статистически 

значими, чрез стандартен онлайн калкулатор на Т-тест, в който групираме ангажираността 

в работни дни и в неработни дни.  

5. Проучване дали часът на публикуване влияе върху ангажираността. За целта: 

5.1. Създаване на правила за изчисляване за работен или неработен ден и работен ден –  

работно и неработно време. 

5.2. Създаване на пивот таблица за отделните брандове, от нея обобщените данни за 

всички брандове, за да установим наличието на някаква зависимост. 

6. Изследване как влияе дължината на публикацията спрямо ангажираността. 
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6.1. Създаване на пивот таблица за отделните брандове, от нея обобщените данни за 

всички брандове, за да установим наличието на някаква зависимост. Групиране на 

дължината на всеки 400 символа.  

6.2. Създаване на пивот таблица за отделните бранове и анализиране на изходните 

резултати.  

 

7. Изследване ангажираността, интеракции, новите последователи за определен период 

на бранд Х. Проучване дали има взаимовръзка между ангажираността и броя нови 

последователи. Когато интеракциите намаляват, ангажираността също намалява, това 

оказва влияние върху броя нови последователи в бъдещ период. Този извод е изключително 

значим при планирането на съдържанието за социалната мрежа инстаграм и/или при анализ 

и одит на маркетинга на социалните мрежи за ресторантьорския бранш в България. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изводът, който можем да направим при тези изследвания и резултати, е, че в 

ресторантьорския бизнес, при планиране на съдържанието на седмична база, е добре да 

публикуваме в почивните дни. Интересува ни това дали има значение в работните дни как 

ще се публикува. За целта изследваме каква е ангажираността в работно и неработно време, 

и установяваме, че в неработното време има по-висока ангажираност. Дължината няма 

особено значение за ангажираността. Авторът на тази статия доказва, че ангажираността в 

инстаграм е важен фактор за увеличаването на новите последователи, защото има пряка 

корелация с броя нови последователи на месечна база. 

Това изследване е насочено към актуализиране на знанията и осигуряване на по-добро 

разбиране за ефективното управление на графика и дължината на съобщенията за 

съдържанието на бранда, за да се увеличи ангажираността в стратегията за дигитален 

маркетинг. За тази цел беше извършен анализ на съдържанието, чиито резултати подтикват 

към размисъл . 

От една страна, резултатите от анализа показват положително влияние на следните 

фактори на съдържанието върху ангажираността: ден от седмицата, часови диапазон и 

дължината на съобщението. 

 

Следователно данните потвърждават надеждността на предложения анализ за 

идентифициране на факторите, свързани с времето (ден и час), и дължината на 

публикацията, които стимулират ангажираността в социалните медии, а там, на свой ред, 

се увеличава и броят на новите последователи. 

От друга страна, тези констатации сочат към поредица от полезни насоки за маркетинг 

мениджърите, специалистите по социални мрежи, за да определят стратегията си за 

социални медии и да решат кои характеристики на съдържанието трябва да поставят в 

публикациите, за да подобрят ангажираността в социалната мрежа инстаграм. 
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