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Как купувачите откриват нови 
козметични продукти

Изследванията показват, че потребителите са по-склонни да

купуват козметика, когато им се предоставя субективна

информация за продукта, от който се интересуват. Отзивите

на клиентите са важен аспект на дигиталния маркетинг за
индустрията за красота и козметика.

Платформите за социални медии също играят ключова роля

в откриването на козметични продукти. 40% от купувачите на

грим и 37% от купувачите на бяла козметика казват, че

използват приложенията от семейството на Facebook (Meta),

за да открият нови продукти. Цифрите се покачват, когато се

разглеждат конкретно по-младите потребители - 53% от

купувачите на грим и 50% от потребителите на бяла

козметика.*

* според проучване на Facebook IQ



Съвети за подобряване на 
изживяването на потребителите

• Направете своя маркетинг мобилен
Потребителине преминават към мобилни устройства, за да открият, оценят

и закупят козметични продукти. Където е възможно, създавайте потапящи
преживявания, в които купувачите могат да пробват, пазаруват и споделят
продукти. Оптимизирайте съдържанието си за мобилни устройства и бъдете
активни в различните приложения.

• Предлагайте увлекателни демонстрации
Вдъхновявайте и образовайте хората за новите тенденции. Потребителите

непрекъснато откриват нови продукти чрез Facebook и Instagram, така че
създавайте съдържание, което отличава вашата марка, убедително е и
отговаря на нуждите на купувачите.

• Създайте изживяване, подобно на това във физически магазин
Помогнете на купувачите да се чувстват уверени при пазаруване онлайн.

Предложете лесна комуникация с експерти на марката, за да отговорите на
въпроси и да предоставите персонализирани препоръки. Уверете се, че има
достатъчно информация за продукта и достатъчно отзиви и видеоклипове.



Топ 10 маркетингови стратегии в
козметичния свят

1. Създавайте съдържание, подходящо за SEO
2. Публикувайте по-дълго съдържание
3. Изберете подходящи маркетингови канали
4. Използвайте генерирано от потребителите съдържание и отзиви
5. Стимулирайте ангажираността с интерактивно съдържание
6. Изградете общност
7. Работете с инфлуенсъри в индустрията
8. Дайте нов живот на старо съдържание
9. Интегрирайте различни маркетингови канали за постигане на 
цялостно изживяване
10. Измервайте, анализирайте и подобрявайте ефективността на 
съдържанието



5 нововъзникващи
маркетингови тенденции в 

индустрията за красота

1. Приемане на естествената красота

Една от най-разпространените тенденции в индустрията за
красота е възприемането на автентичността. След отричане
на прекалено обработените изображения, индустрията до
голяма степен се насочва към по-широк идеал за красота.

Премахнете Photoshop, използвайте по-небрежни и
естествено изглеждащи изображения, показвайте
автентична красота.

2. Диверсификация в индустрията за красота

През последните години много марки за красота се
стараят да предоставят продукти и услуги, които се грижат
за всички тонове на кожата и текстури на косата.

Все повече и повече марки сега насърчават
разнообразието в своите маркетингови кампании, с акцент
върху по-голямото разнообразие в пол, раса, тип тяло,
култура и начин на живот.

3. Персонализиранe

Съвременните потребители се радват на продукти, които са
създадени специално, за да отговорят на техните
индивидуални нужди. Персонализирането привлича
чувството за индивидуалност на купувача. Идеята за
адаптивна красота често води до маркетинг, който
подчертава персонализацията.



5 нововъзникващи
маркетингови тенденции в 

индустрията за красота

4. Партньорство с инфлуенсъри

В последно време индустрията за красота се радва на
бърз растеж. Този растеж отчасти е резултат от голям
приток на инфлуенсъри в социалните медии в платформи
като Facebook, Instagram, YouTube и TikTok.

Много инфлуенсъри прекарват години в култивиране на
последователи. Техните последователи търсят
препоръките им за козметични продукти.

5. Устойчиви и чисти продукти

Продължавайки напред, устойчивостта ще бъде важна част
от почти всяка индустрия, включително козметичната. Много
марки вече преминават към по-устойчиви и екологични
опаковки, производствени процеси и продукти. Чистите
продукти - тези, направени без вредни химикали - са друг
аспект на тази нововъзникваща маркетингова тенденция.



Защо маркетингът на съдържание може да 
развие вашия козметичен бизнес

Малко вероятно е клиентите да си купят червило или палитра сенки за
очи без първо да видят как изглежда при нанасяне. Както и крем, на
който не са виждали текстурата. На онлайн пазара, демонстрациите на
продукти са най-добрият начин да продавате.

Най-лесният начин компаниите да покажат своите стоки е чрез
разработване на стратегия за маркетинг на съдържание. Това
обикновено включва блогове, видеоклипове и присъствие в социалните
медии. За козметичните фирми уроци за грим, снимки и ръководства с
практически указания са основни начини за показване на предимствата
на марката.

Платформи като Instagram разчитат на визуално съдържание, така че
използването на снимки на хора, които представляват вашата целева
аудитория, може значително да засили вашата маркетингова кампания
за съдържание и да подобри автентичността на вашата марка.

Кампанията за маркетинг на съдържание трябва също да представлява
вашата марка, като използва последователна цветова палитра и набор от
изображения, както и да показва бизнеса като цяло, включително
задкулисно съдържание.



Как да изберем правилния канал за
маркетинг на козметични продукти

Според проучване на Facebook IQ, индустрията за красота е изправена
пред голяма промяна в начина, по който хората откриват, оценяват и
купуват продукти за грим и грижа за кожата.

Докато купувачите преди са намирали и изпробвали нови продукти
лично и в магазини, сега те откриват и оценяват продукти онлайн чрез
различни платформи. Това не означава, че трябва да използвате всяка
платформа. Целта е да разберете вашите потребители, техните
предпочитания и поведение при пазаруване и да създадете силни
съобщения във всички основни точки на комуникация с тях.

Когато пускате на пазара продукти за красота, социалните медии са
много важни. Най-популярните социални медийни платформи сред
ентусиастите на красотата са Instagram, Facebook, TikTok и YouTube.

Не забравяйте и, че се опитвате да продадете специфичен външен
вид. Ето защо изображенията, историите и видеоклиповете говорят по-
силно от думите.
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