
У
еб метриките са важен на-
чин за определяне на потен-
циалните клиенти и таргет 

групи в интернет маркетинга. 
Благодарение на тях виждаме, 
че разрастването и засилената 
активност на социалните мрежи 
(и конкурентите ни в тях), по-

раждат напълно нов тип покупа-
телни навици в бизнеса.

Контролът върху инициативата 
за контакт е коренно променен. 
Ако в традиционния маркетинг 
битува схващането, че той се 
държи от доставчиците, днес 
80% от купувачите заявяват, че 
те първи са потърсили директна 
връзка с предишните, и само 9% 

ление на риска и планиране на въз-
връщаемостта на инвестициите 
преди да се финализира сделката 
– един вид доказателство, нуж-
но за добавяне на изискваните 
промени в бюджета. (Да живеят 
SOAR специалистите). Наред с 
това се увеличават времетрае-
нето и задълбочеността на про-
учванията, които B2B клиентите 
извършват преди сделката. Уеб 
метриките за 2009 показват 
следното: 
   59% от B2B клиентите се 

свързват с колеги, партньори 
и познати, които са имали или 
имат същия проблем

   48% отделят много повече 
време за проучване и нат-
рупване на необходимата им 
преди сделката информация 

   36% извършват много по-де-
тайлен анализ на инвестиция-
та и общата цена 

   20% се свързват с доставчи-
ците директно чрез социални-
те мрежи

Настъпва ерата на високооб-
разованите и прозорливи b2b 
клиенти, които разполагат с 
информацията в реално време, 
благодарение на лаптопите и дру-
гите мобилни средства за кому-
никация, свързващи ги за секунди 
с колеги и партньори,  проучващи 
най-различни мнения и гледни 
точки за всяка фаза на конкрет-
ната бизнес сделка и в резултат 
те стават все по-опитни по 
отношение на покупателните 
решения и възможности.

За да поддържа позициите си на 
ниво, b2b маркетингът трябва 
да се фокусира към подобряване 
на връзката с клиентите и да 
поддържа постоянна готовност 
за отговор на въпроси и за насоч-
ване при вземане на покупател-
ните инициативи и решения най-
вече в социалните мрежи.  Ето 
три по-характерни особености 
на промените напоследък:
   Все повече членове на екипа 

се включват с предложения,  
мнения и отговори на въпроси

   Усилено нараства количество-
то отзиви и препоръки от 
клиенти в реално време

от тях са били достигнати чрез 
традиционните начини за рекла-
ма - телефон, поща, печатни и 
визуални медии. Странното в 
случая е, че рекламодателите в 
България все още инвестират 
97.4% от бюджетите си в тради-
ционните, докато в САЩ напри-
мер важи поговорката “fish where 
the fish is”. 
B2B клиентите са по-пестеливи 

   В социалните мрежи се за-
дават все повече въпроси, 
уебсайтовете отделят специ-
ално внимание на мненията на 
посетителите

Макар и крайното решение да се 
взема традиционно при затворени 
врати, покупателният процес 
става все по-отворен. Повече са 
и хората, които влияят при него – 
не само членовете на работните 
екипи, но и партньори и случайни 
посетители на онлайн форуми, 
блогове, социални мрежи и пр. 

Следвайки всичко изброено до-
тук, налагащият се извод е, че 
b2b маркетинг специалистите 
трябва да поддържат висока 
професионална активност и живо 
присъствие в социалните мрежи 
и онлайн общностите и да създа-
ват програми, които предизвик-
ват инфорамционен обмен между 
различни таргет групи, създа-
вайки по този начин комуникаци-
онна среда, в която клиентите 
споделят, вместо пасивно да 
слушат. Освен че търсят актив-
но партньори и познати, срещали 
подобни проблеми и задачи, b2b 
клиентите използват много по-
често и търсачките и се чувст-
ват много по-уверени, задавайки 
въпроси и получавайки отзиви 
в реално време с помощта на 
инструментите за управление на 
социалните медии. 

Най-препоръчваните действия за 
b2b маркетинг специалистите в 
текущата обстановка:
1. Поддържане на активно при-
съствие и участие на бранда в 
сайтове и общества, популярни 
сред конкретната таргет ауди-
тория 
2. Предлагане на актуална  и лес-
но-достъпна информация , която 
директно адресира нуждите и 
проблемите на таргет аудитори-
ята
3. Определяне на ясно измерими 
цели за участието на бизнеса в 
социалните мрежи (пример на-
маляване на времето за отговор 
при обслужването на клиенти)
4. Осигуряване на необходимия 
брой служители  за поддръжка на 

в сегашната икономическа ситу-
ация, но по-гъвкави в определя-
нето и планирането на техните 
нужди и цели, а бюджетът се 
променя и развива според дина-
мичните промени в обстоятел-
ствата (някои компании прода-
ват продуктите си с вариращи 
цени в рамките на часове). Все 
по-често срещани са случаите, в 
които се изискват точно изчис-

The brand is a natural center of all 
marketing and sales activities, and 
as such has many touch-points with 
customers, however B2B marketers 
often neglect many of them, thus 
missing to utilize their potential and 
possibilities. In the list of underrated 
touch-points we can find social net-
works like Facebook, LinkedIn, Twit-
ter which have evolved with incredible 
speed in the last year or two. Big 
companies start using social media 
for the first time in order to engage 
partners and generate third party cli-
ents. The growing popularity of social 
networking signals drastic changes 
to B2B marketing too. According to 
Forrester research group, B2B online 
marketing spending is set to double 
by 2014, mainly in regard to findings 

that online business communities 
can enhance marketing strategies by 
providing a more focused audiences 
that hold a specific interest in what 
the business have to offer. 
Web metrics are very important in 
B2B marketing in regard to determin-
ing buying audiences and potential 
partners. Thanks to them now it is 
visible that the recent trends and 
growing social networks activity are 
driving a completely new set of pur-
chasing patterns by today business 
buyers. 

Enterprise control is changing too. 
While in traditional marketing the 
engagement was controlled by pro-
viders, now less then 9% of recent 
buyers were contacted cold by 

Brand-in-the-Cloud for the B2B 
marketer

Брандът е естествен център на търговските и рекламни дейности на всеки бизнес и като такъв има десетки до-
пирни точки с клиентите, но b2b маркетинг специалистите често вземат под внимание само няколко от тях, лиша-
вайки се от възможностите, които останалите предлагат. В списъка на доскоро подценяваните можем да наредим  
социалните/ бизнес мрежи като LinkedIn, Facebook и Twitter, които само за 2009-та година имат ръст от 180% за 
Facebook и до 570% за Twitter. Напоследък се забелязва увеличеното им потребление от страна на големите компании 
с цел привличане и генериране на клиенти и партньори. Нарастващата популярност на социалния нетуъркинг води и 
до драстични промени в b2b маркетинга. Според последните проучвания на Forrester Research Group средствата от-
деляни за него се очаква да нараснат двойно до 2014 година. Едно от нещата, които не бива да се пропускат, е че он-
лайн бизнес общностите могат да подпомогнат маркетинговите стратегии чрез достъп до по-фокусирани таргет 
групи с подчертан интерес към съответния бизнес продукт.
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присъствието на компанията в 
социалните мрежи и комуникация 
в реално време наред с постоян-
но обновяване на информацията 
– всички тези действия изискват 
целенасочени усилия и постоянен 
ангажимент
5. Създаване и обновяване 
на достатъчно и качествено 
съдържание за поддръжка на 
смислен диалог с потребите-
лите, потенциалните клиенти 
и партньори и проучване кои 
социални мрежи са с най-висок 
рейтинг сред съответните 
таргет-аудитории.  B2B бло-
говете се очертават като 
особено важно средство за ко-
муникация и незаслужено са все 
още подценявани.

6. Редизайн и преструктуриране 
на фирмения уебсайт в съот-
ветствие с нарастващата попу-
лярност на компанията.  Никой 
бизнес не се нуждае от статичен 
уеб сайт-брошура със 70% сте-
пен на отпадане и безвъзвратно 
пропиляни потенциал и усилия по 
създаването му. Корпоративни-
ят сайт на компанията трябва 
да бъде планиран и анализиран със 
същото внимание и ресурси, ко-
ито биха били отделени за други 
важни материални инвестиции 
като нов офис, разширяване на 
екипа, ново оборудване  и пр.  
Уебсайтът е едно от най-важни-
те средства в b2b маркетинга 
и трябва не само да отговаря 
добре на търсенията на потен-

циалните партньори , да им дава 
нужната ясна и точна информа-
ция за всеки етап на сделките, 
да позволява лесно свързване 
със социалните и бизнес мрежи, 
но и да води до реализиране на 
конкретни действия, за да се 
постигне максимална възвръща-
емост на инвестираните в него 
средства. 

Каква е вашата политика по от-
ношение на социалните мрежи? 
Надяваме се, че наскоро публику-
ваният в популярния блог за он-
лайн маркетинг Mashable пример 
за български държавен служител, 
уволнен поради прекаляване с 
игра на Farmville във Facebook, 
няма да се възприеме погрешно 

от вашите маркетинг специа-
листи и да доведе до намаляване 
или оттегляне на усилията ви. 
Все повече се увеличават поло-
жителните прогнози за възста-
новяване и възходящо развитие 
на световната икономика след 
сложната ситуация през послед-
ните две-три години. B2B марке-
тинг специалистите, които са 
полагали непрестанни усилия за 
популяризиране на бранда въпреки 
и по време на кризата, със сигур-
ност ще се радват на заслужен 
висок ръст на бизнеса в скоро 
време. Не чакайте повече, ако все 
още не сте започнали и вие! 

Ина Караджова,
ina@brandbuild.eu

the B2B provider, and more than 80% 
said they contacted the B2B provider 
directly, most often in social and 
business networking sites.
There is a huge gap in Bulgaria, 
where 97% of advertising budgets are 
invested in traditional media, while 
western companies stick to the man-
tra “fish where the fish is”.  
B2B buyers are more economically 
conscious in their spending especially 
during last year’s economic situation, 
but they are being a lot more flexible 
in determining and planning their 
needs and goals - a real time budget-
ing. Growing is the number of cases 
where a bullet-proof ROI calculation 
is needed before the actual sale - a 
proof of delivery for a place in the 
budget. Growing are also the levels if 
time and involvement that B2B buyers 
are placing into purchasing. Latest 
web marketing metrics show that:
   59% of the B2B clients engage 

with peers and partners who ad-
dressed the same challenge in 
order to get their opinion

   48% take a lot more time in order 
to research and use more differ-
ing sources to obtain information 
before final buying decision

   36% make detailed analysis of 
costs and ROI 

   20% connect B2B solution provid-
ers directly via social and busi-
ness networking channels

This is the era of educated, social 
media savvy and highly discerning 
B2B clients who can reach the in-
formation in real time thanks to their 

conclusion is that B2B marketers 
need to keep up a lively presence 
in the social communities, to cre-
ate special programs that facilitate 
exchanges between target groups of 
potential clients thus engaging them 
in conversations and talking instead 
of just listening. Except seeking out 
peers with similar experiences, B2B 
clients use more often online search 
and feel more confident asking ques-
tions and using other social media 
tools. 

Most recommended actions for B2B 
marketers recently are: 
   create and maintain a lively pres-

ence on the sites relevant to their 
buying audiences and participate 
in targeted online networks 

   provide relevant information and 
address directly the needs and 
challenges of the audiences

   have clear and specific measur-
able goals for social media partic-
ipation (at example decrease time 
needed to respond in customer 
service) 

   allocate resources needed to 
keep social media presence and 
real-time communication which 
requires commitment and dedica-
tion

   produce enough quality content to 
trigger and sustain conversations 
and discussions. B2B blogs are 
very important for communication 
but are being still underrated. 

   Redesign and a new structure for 
the corporate website in regard to 

notebooks, PDAs and other mobile 
devices with access to dozens of 
colleagues and partners, researching 
more and more viewpoints, opinions 
and feedbacks in different stages of 
business and becoming more and 
more sophisticated in their purchas-
ing patterns. 
In order to keep and raise the level of 
engagement, B2B marketers need to 
focus in increasing buyers awareness 
and to stay in constant readiness to 
answer questions and to help buyers 
in their purchasing decision especially 
in social networks. Audiences are 
becoming more and more skeptical 
thanks to constant comparison to 
competition and collecting opinions 
of other buyers through their entire 
social and business networks. There 
are three main changes in patterns 
of purchase influence among B2B 
buyers:
   more people and team members 

provide opinions and ideas
   more feedback, industry discus-

sions and conversations
   more questions in social networks 

, more sites looking actively for 
suggestions and feedback 

Even though the final purchasing de-
cision is taken behind closed doors, 
he purchasing process is now much 
more open for discussions. B2B buy-
ers are far more influenced not only 
by internal team members but by 
partners and other professionals via 
online forums, social networks, etc. 
Following all of the above, the natural 

growing social media popularity 
of the company. No one needs a 
static website-brochure with 70% 
bounce rate, wasted potential and 
efforts. The corporate website 
needs to be planned and analyzed 
like a strategic investment with 
the same resources and levels of 
involvement given to other impor-
tant company investments like 
new office rental, team additions, 
new equipment, etc. The website 
is no different from any other B2B 
marketing effort and needs to re-
spond to the prospect's inquiry of 
"what is there for me?", give clear 
and relevant information for all the 
stages of business, allowing easy 
social media sharing, getting the 
prospect to act in order to get a 
maximum ROI. 

What is your social media strategy? I 
hope that the recent Mashable's blog 
post about a Bulgarian employee, who 
was fired for "facebook's Farmville ob-
session" will be not mistaken by your 
marketing guys and your brand will 
reconsider it's policy. The worldwide 
after-crisis trend is already positive. 
All B2B frontline marketers around the 
world, which managed to keep their 
consistent branding efforts during the 
crisis, are claiming good results and 
business growth. Check the reports of 
your competitor's brand building histo-
ry for the last 3 years. They will show 
you when the right time to start is. 

Ina Karadzhova, ina@brandbuild.eu
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