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Въведение
Схващането за ученето като задължение и привилегия на младежите не отговаря на бързо
променящите се изисквания на съвременния свят. Европейският съюз започна активно да
насърчава ученето на възрастни и определи увеличаването на участието в ученето през
целия живот като важен приоритет.

Ученето през целия живот е като покрив, под който се съчетават всички видове методи на
учене: формално или ниво на обучение, например в професионално училище или в колеж,
неформално като участие в курсове и самостоятелно или индивидуално учене. Също така
целите на обучението за възрастни могат да бъдат много различни: изучаване на нова
професия, професионално самоусъвършенстване, саморазвитие, основано на лични мотиви
и грижи.

Естествено, начините за обучение на възрастни са различни, така че достигането до
различните целеви групи и насърчаването на възможностите за учене през целия живот са
по-сложни от обикновено.

Проектът IN4MARE се фокусира върху ефикасността на дейностите по популяризиране, за
да се привлекат повече възрастни учащи към формално и неформално обучение. Ученето
трябва да се превърне в неразделна част от активния начин на живот на всички групи от
населението.

За съжаление статистиката за участието на възрастните в ученето през целия живот показва
големи различия както в страните, така и в целевите групи.

Участие на възрастните в ученето през целия живот през 2014 г. и 2019 г. (% от населението
на възраст от 25 до 64 години, участвало във формално и неформално образование и
обучение през последните 4 седмици)1

2014 2019

ЕС 10,1 10,8

България 2,1 2,0

Естония 11,6 20,2

Финландия 25,1 29,0

Италия 8,1 8,1

Испания 10,1 10,6

1 Евростат/Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Adult_learning_statistics
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Общата цел на партньорството е да съдаде положителна представа за ученето през целия
живот сред потенциалните учащи, работодателите и широката общественост по отношение
на формалното, неформалното и самостоятелното обучение. Чрез разпространяване на
идеята за учене през целия живот сред по-широка целева група може да се повиши
готовността и мотивацията на хората да участват в учене през целия живот.

Целта на проекта е да се насърчат възрастните да учат, като се използват нови и
приобщаващи начини за комуникация с потенциалните възрастни учащи. Как да привлечем
възрастните, какви са начините и методите на включване, както и добрите практики,
представяме в този учебен материал.

Мотивация и пречки пред участието в образованието за
възрастни

Според андрагогическия модел, създаден от Малкълм С. Ноулс, възрастните и младежите се
различават по начина, по който планират обучението си, така че е много важно да се вземат
предвид тези особености по време на преподаването:

● възрастният е самостоятелно учещ се и според това той/тя взема важни решения
сам/сама;

● възрастният започва да учи, когато има истинска нужда и желание;

● предишният опит на учащия играе важна роля и се предава в новия процес на
учене;

● възрастните са готови да изучават предмети, които наистина искат, особено когато
учебните ситуации са свързани с реалния живот;

● възрастните са мотивирани за учене, те са мотивирани да усвояват умения и да
придобиват знания, които им помагат в реални житейски ситуации;

● мотивацията за учене на възрастните се влияе в по-малка степен от външни
фактори (например, за да си намерят по-добра работа), а в по-голяма степен от
вътрешни фактори (например, за да повишат самочувствието си и да подобрят
качеството на живот)2

Мотивацията за участие в обучението на възрастни може да бъде предизвикана от вътрешни
или външни фактори. Ако обучаемият е заинтересован от себе си, той получава
положителни емоции и постига по-добри резултати. За съжаление е известно също, че

2 Източник: Knowles, M. S., Holton III, E. F., Swanson, R. A. (2005 г.). The Adult Learner (6th Ed): The Definitive
Classic in Adult Education and Human Resource Development. САЩ: Elsevier Inc.

4



хората с негативен опит в училище имат по-ниска самооценка и поради това избягват да
участват в по-нататъшно обучение.

Какво мотивира човека да учи? В европейските страни основният мотив за участие в учене
през целия живот е желанието на хората да вършат по-добре работата си. Също така:

● подобряване на възможностите за намиране и смяна на работата

● да се намали рискът от безработица

● задължително обучение

● да се подобрят уменията в областта на интересите

● сертификат

В допълнение към тези мотиви, проучване, проведено през 2020 г. в Естония сред
възрастни, също посочва:

● желание за придобиване на нови умения и знания

● възможност да се печелят повече пари

● възможност да продължат живота си по-добре

● ученето е интересно

● бягство от рутината

● желание за напредък в кариерата

● желание за започване на собствен бизнес

● възможност за разширяване на социалната мрежа

● да дадете пример на собствените си деца

Решението на един възрастен да започне обучение обикновено е добре обмислено и той/тя
очаква подробна информация относно постижимите резултати от обучението и процеса на
обучение - какво и как ще учи.

Ученето в зряла възраст не е лесно за всички. Възможно е да има множество фактори, които
пречат на ученето. Тези пречки могат да бъдат разделени на три групи:

1. Ситуационните пречки са свързани главно с работата и/или семейния живот:
натоварен работен график, липса на подкрепа от страна на работодателя и/или
семейството, организация на грижите за децата и т.н.
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2. Институционалните бариери са свързани с организационните аспекти на
обучението, т.е. обучение, насрочено за неподходящо време, липса на необходимото
обучение, липса на възможности за обучение в близост до местоживеенето, липса на
пари, неспазване на изискванията за прием и др.

3. Бариерите, свързани с нагласите, са свързани с личността на човека, с
неговите/нейните нагласи като "твърде стар за учене", "не искам да се връщам в
училище" и т.н. Различните видове бариери могат да увеличат или намалят
наличието на информация за възможностите за учене.3

В цяла Европа се наблюдава тенденция, че в обучението участват повече хора, които имат
най-голяма нужда от обучение: млади хора без професионално образование и неучещи
младежи (16-29 години) и възрастни хора (55-64 години). Все повече са и участващите в
обучението, които имат високо ниво на образование и/или умения. Неактивните хора са
най-малко заинтересовани от учене.

Това знание налага маркетингът на образованието и обучението за възрастни да се
съсредоточи върху повишаване на осведомеността на целевите групи като цяло, както и
върху въвеждането и рекламирането на конкретни предложения за обучение.

Според нашите експерти по проекти е важно да познавате и вътрешните мотиватори,
както и бариерите, които възрастните имат. В общуването трябва да се търсят
положителни стимули и да се сведат до минимум рисковете и страховете на учащите.
"Кукичките", които биха могли да събудят техните потребности, и да предложат нещо,
което хората могат да получат веднага. В контекста на обучението на възрастни тези
външни мотиватори могат да бъдат:

● икономически ползи: безплатен достъп, отстъпки, подаръци и награди, безплатно кафе;
● приятелски подход към учащите: като се започне от удобна учебна среда или
подкрепящи услуги като грижи за деца или безплатен паркинг;
● забавление, простота и забавление, които подхранват емоционалната страна и
мотивацията на учащите;
● състезанието и напредъкът са мощни мотиватори - направете пътя на обучението
нагледен и споделяйте малки награди;
● програми за членство или лоялност, които подчертават чувството за принадлежност
или ползите от връщането обратно;
● общността и личните контакти като част от процеса на обучение;
● свеждане до минимум на рисковете или несигурността - например "опитайте, преди да
се запишете в курса" или гаранция за качество под някаква форма;
● подходът "на малки парченца" помага да се направи първата стъпка и да се намали
рискът от неуспех;

3 Източник: Saar, E., Unt, M., Lindemann, K., Reiska, E., Tamm, A. (2014). Умения и учене през целия живот:
какво трябва да научи Естония по отношение на подобряването на уменията и от кого можем да го
научим? Изследователски тематичен доклад № 2 на PIAAC. Tartu: Министерство на образованието и
научните изследвания.
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● ексклузивност: усещане за изключителност чрез получаване на ексклузивно членство или
специална оферта като "опитайте това преди официалното стартиране и ни дайте
обратна връзка";
● споделянето на ценности като дарения или благотворителни програми също са
мотиватори да направите или да участвате в нещо;
● модели за подражание и лидери на мнение - връстници или известни личности също
могат да добавят вдъхновение и мотивация;
● отзивите на други учащи могат да повишат мотивацията и да дадат допълнителна
информация от гледна точка на учащите.

Планиране на маркетингова кампания и използваните канали

Популяризирането и комуникацията в сферата на образованието могат да бъдат успешни,
ако са обмислени и добре планирани. Планирането започва с поставянето на цели.
Например:

● повишаване на осведомеността на целевите групи за услугите на
училището/организацията и училищното образование

● подобряване на общата известност и репутация на училището/организацията

● нови целеви групи и учащи са били включени в образованието

● различните целеви групи са по-ангажирани

● увеличен е делът на учениците, които се обучават отново и отново

● увеличена заетост на групите

● намерени са нови поддръжници, лектори и партньори

● инициирани и организирани нови партньорски проекти и събития

Когато си поставяте цели, се опитайте да конкретизирате какво искате да постигнете и да
намерите критерии за измерване на напредъка. Колко нови обучаеми очаквате да достигнете
или колко обучаеми желаете да се върнат до какъв период от време?

Планирането е необходимо за всички важни събития (включително обучения), разработки и
промени, чиято основна дейност е предаването навреме на информация с правилното
послание и до правилните целеви групи4. Планирането в комуникационната работа
означава:

● насочване към дадено събитие (обучение или друга учебна дейност) - какво
възнамеряваме да направим и защо;

4 Lään, I. (2014). Communications handbook. Tartu: the Chamber of Disabled People.

7



● определяне на целевите групи (за кого е предназначено);
● формулиране на основното послание (какво искаме да кажем най-много на целевата

група);
● избор на канали/средства (кои канали да използваме, за да предадем посланието на

целевите групи, къде и как целевите групи ще получат нашето послание);
● организиране на говорител (който предоставя допълнителна информация и

комуникира с партньорите);
● организиране на разпределението на работата;
● организиране на бюджета (много дейности се нуждаят от финансова подкрепа);
● определяне на график;
● събиране на обратна връзка (планиране и изпълнение)
● анализ
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Как да постигнем целите? Според проучването, проведено сред партньорските
организации, организациите за обучение на възрастни използват различни дейности и
информационни канали:

● собствен уебсайт
● социални медии - предимно Facebook и Instagram, по-малко LinkedIn и други
социални медийни канали
● за най-популярни канали за платена реклама се смятат Facebook и Google Ads;
традиционните телевизия, радио и вестници се използват по-малко
● плакати, билбордове
● маркетинг по електронна поща
● дейности по маркетинг на съдържанието, прессъобщения, привличане на
вниманието на медиите
● организиране на образователни маркетингови събития и участие в събития,
организирани от други лица, на които присъстват целевите групи (включително
кампании, празнични събития и др.)

В допълнение към тях партньорските организации твърдят, че други важни канали са
групите на общността в социалните медии, най-вече групите във Facebook,
разпространението на информация от уста на уста, личните препоръки и други
неформални начини за комуникация.

Промени в комуникацията в ерата на социалните медии
Интернет и социалните медии промениха значително света и начина, по който хората
общуват помежду си. Маркетинговият гуру Филип Котлър описва тези промени чрез три
фактора:

1) От ексклузивни към инклузивни - социалните медии предефинираха начина, по който
хората взаимодействат помежду си, като им дадоха възможност да изграждат
взаимоотношения без географски бариери. Това стимулира социалното приобщаване и дава
на хората усещането за принадлежност към техните общности.
2) От вертикално към хоризонтално - в миналото клиентите лесно се влияеха от
маркетингови кампании, авторитет и опит. Сега доверието на клиентите вече не е
вертикално, а последните проучвания показват, че повечето клиенти вярват повече на

факторите (приятели, семейства, фенове във
Facebook, последователи в Twitter), отколкото
на маркетинговата комуникация.

3) От индивидуално към социално -
клиентите се интересуват все повече от
мнението на другите. Те също така споделят
мнението си, тъй като интернет и особено
социалните медии предоставят платформата
и инструментите за това. От маркетингова
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гледна точка клиентите не са пасивни мишени, а се превръщат в активни комуникатори.
Например TripAdvisor играе значителна роля при вземането на решения за покупка от
страна на клиентите поради съдържанието, генерирано от общността.5

Разпространители на съобщения

Сегментирането и таргетирането обикновено се използват в маркетинга за насочване на
офертите и съобщенията към определени сегменти или лица. Някои от тези сегменти могат
да бъдат по-засегнати от рекламата или да се доверят на предпочитанията, когато други
търсят предложения и съвети от спътници. Проучванията са установили, че цели 92% от
потребителите по света казват, че се доверяват повече на устна информация, отколкото на
каквато и да е реклама.6

Например проучване на фокусната група на членовете на Естонската асоциация за
неформално образование (2020 г.) показа, че най-ефективният канал за разпространение на
информация за обучението са общностните групи във Facebook. Информацията,
публикувана в групите, достига по-добре до целевата група и обикновено се възприема
като полезна информация, а не като реклама.

Затова днес е необходимо да се намерят съюзници и канали за разпространение на
информация от човек на човек. Маркетингът би могъл да даде съзнателен принос на
младите хора, жените и потребителите в мрежите7, които имат най-голяма вероятност да
повлияят на други групи и са по-активни в събирането и споделянето на информация.
Младите хора бързо се адаптират и определят тенденциите и често са първите, които
пускат на пазара нови продукти и услуги. Те са по-нетърпеливи да усвоят иновациите, а
мненията и оценките им влияят на другите да следват тенденциите. Те са по-отворени от
средното ниво да изразяват мнението си, особено в платформите на социалните медии.

Ето защо, ако се желае да се повлияе на масовите клиенти, ангажирането на младежите е
важна първа стъпка. Това се отнася и за сектора на образованието за възрастни - когато
младите хора споделят положителните си отзиви за обучението, те влияят на възрастните
хора поне да попитат.

Жените често се възприемат като колекционери на информация - те търсят мнението на
своите приятели и роднини и са по-отворени да поискат и да получат помощ от другите. Те
разглеждат различни аспекти на даден продукт или услуга и след това са по-уверени в
избора си, когато най-накрая вземат решение. Обучаващата се жена, когато вземе решение, е
по-лоялна и по-склонна да препоръча избора си и на общността.

Например профилът във Facebook на Професионалния колеж в Тарту има 63 %
последователи жени и 37 % мъже. Достигането на информацията следва тези пропорции:

7 Netizen е определение на Майкъл Хаубен за хора отвъд географските граници, които се интересуват
и активно работят за развитието на интернет в полза на целия свят.

6 https://www.cheetahdigital.com/

5 Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital.
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степента на ангажираност сред жените е 77 %, което означава, че последователите от
женски пол са по-активни да харесват, коментират или споделят съдържанието във
Facebook страницата на Tartu VOCO.

Потребителите в мрежата е гражданин на интернет мрежа. Всъщност броят на
потребителите на интернет нараства, но не всички от тях са активни потребители.
Погледнете своите колеги или приятели - някои от тях намират причини да споделят
по-често своите снимки, мнения, идеи, докато други са просто потребители на интернет
съдържание. Истинските потребители в мрежата са събирачи на информация, коментатори
и творци, които активно създават и публикуват онлайн съдържание. Те са активни
потребители на много платформи на социалните медии и техните мнения влияят на техните
приятели, последователи и фенове. Те са автори на съдържание - като се започне от
оценките на продукти или отзивите за тях в интернет, но те могат да бъдат разказвачи на
истории, които споделят автентични истории от гледната точка на клиентите, снимки,
кратки видеа, публикации в блогове или влогове в Youtube. Всичко това засилва посланието
и разпространява информацията сред другите.

Преходът на клиента - от фунията до изпълнението
Един от най-разпространените модели на
преходът на клиента е подобен на фуния процес,
през който клиентите преминават от етапа на
осведоменост, през интереса и обмислянето до
самата покупка.

В днешната ера на свързаност този път е
актуализиран. Филип Котлър предлага модела:
осъзнаване, привличане, питане, действие и
застъпничество.8

8 Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital.
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Във фазата на осъзнаване клиентите са пасивно изложени на дълъг списък от марки от
предишен опит и официална маркетингова комуникация и от уста на уста. Това е вратата
към пътя на клиента, който може да бъде повлиян от рекламата, движена от марките.

Във фазата на привличане клиентът прави своя основен избор въз основа на това, което е
по-привлекателно в момента, и търси повече информация.

Това е етапът на търсенето, когато клиентът търси повече информация от компанията,
медиите или приятелите си. Това е етапът, в който значение придобиват F-факторът и
платформите на социалните медии. Различните видове онлайн форуми, блогове, експертни
мнения, партньорски разговори са източници на информация, а съдържанието, генерирано
от общността, играе най-важна роля за това как клиентът решава да действа.

Действието може да бъде покупка, записване в програма за обучение на възрастни или
реално участие в нея. След покупката клиентите взаимодействат чрез опита при
използването и услугите след покупката. Това е фазата за по-дълбоко свързване на вашите
клиенти и обучаеми чрез положителни и запомнящи се преживявания, които могат да
стимулират задържането, повторното закупуване и лоялността.

Това е основата на етапа на застъпничество. Активните застъпници спонтанно
препоръчват марките, които харесват, разказват положителни истории на другите и се
превръщат в евангелисти.

Секторът на образованието за възрастни има няколко възможности да използва този модел,
а учащите да бъдат доставчици на информация и съвети на различните етапи. Как?

Информираност и привлекателност чрез съдържание,

генерирано от потребителите
Както вече беше казано, в днешно време клиентите вярват повече на мненията и съветите на
другите, отколкото на официалната маркетингова комуникация. А вие имате последователи
като младежите, жените и други потребители в мрежите, които най-вероятно са тези лица,
които създават съдържание, разпространяват и усилват това, което правите. Разбира се,
комуникацията, която се изгражда около ангажираността на учащите, също трябва да бъде
добре планирана и интелигентно поддържана.

Идеалното съдържание, генерирано от потребителите е когато вашият клиент или обучаем
публикува положителни отзиви в своя канал в социалните мрежи или в канала на вашата
компания, постави снимка на вашия продукт в профила си в Instagram и похвали добрите му
характеристики.

Как можем да помогнем на нашите младежи, девойки и мрежови потребители да създават и
публикуват подходящо съдържание и как да се възползват от отзивите на потребители.
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Най-простите и доказани методи са невидими, но улесняват потребителите да споделят своя
опит:

● Уверете се, че каналите ви в социалните мрежи, като Facebook и Instagram, са
правилно настроени. Използвайте брандирани профилни снимки, както и кратко и
разпознаваемо потребителско име, за да улесните маркирането. Разбира се, направете
профилите си видими в собствения си уебсайт, печатни материали, реклами и на
обществени места. Тогава учениците ви ще могат да намират съдържанието ви, да го
споделят и да ви тагват също.

● Създайте свой собствен хаштаг, използвайте го последователно и се уверете, че
учениците ви също го виждат и използват. С помощта на хаштаговете можете да намерите
съдържание, което да харесвате, коментирате и споделяте във вашите канали, като по този
начин усилвате съдържанието.

Например, CIAPE използва вдъжновяващото #keeplearning

● Създайте рамка за профилна снимка в социалните мрежи

● Проектирайте привлекателно място за снимки - нещо, което ще създаде ефект "уау" и
на чийто фон или до което всички искат да се снимат. Кулата
в Пиза, например, е един от най-фотографираните обекти в
Европа, който мнозина искат да "вдигнат на снимка". Има ли
нещо вдъхновяващо във вашата учебна среда, което би
накарало хората да искат да правят и публикуват снимки? Ако
не, проектирайте "инстаграмна" зона и насърчавайте хората
да споделят снимки, направени там.

Например Бизнес колежът в Хелзинки има голямо лого,
изрисувано на стената, която е най-честото място за
правене на снимки. Други примери са специални рамки за
Instagram или фотокабина.

● Друг начин за повишаване на осведомеността за
вашата марка са марковите дрехи. Разбира се, това работи,

когато учениците ви са готови гордо да
носят тениски, якета или чанти с логото
на училището ви. Помислете за
артикули и дизайни, подходящи за
вашата целева група, но ги направете и
достъпни.

Например Бизнес колежът в Хелзинки
продава училищните якета с 50%
отстъпка на своите ученици и този
подход е наистина успешен.
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● Последователно споделяйте генерирано от потребителите съдържание в
платформите си за социални медии. Ако профилите на потребителите във Facebook или
Instagram са публични, това може да се направи лесно и в повечето случаи те се радват да
бъдат забелязани и похвалени като създатели на съдържанието. Това ще насърчи и други да
използват съдържанието и хаштага.

Например професионалният колеж в Тарту стартира акаунт в Instagram през 2017 г. и за
да привлече по-голяма аудитория и участие, учениците бяха поканени да използват
#tartukhk. Кампанията беше публикуван в училищния акаунт в Instagram, а най-добрата
снимка за всяка седмица беше изтъквана и на вътрешните телевизионни екрани на
училището.

● Създаване на възможности за клиентите да участват още по-активно в създаването на
съдържание. Популярна техника е поемането на акаунт в Instagram, при което
например обучаем от някоя група или група обучаеми получава правото и
задължението да публикува своите дейности в Instagram. Още една стъпка от

стратегията за поемане е управляваният от потребителя
акаунт.

Например Бизнес колежът в Хелзинки откри акаунт в TikTok
през 2019 г. Всъщност първоначално това беше личният
акаунт на маркетинг мениджъра и тя получи тази идея от
племенницата си, която по това време беше целевата група на
определена учебна програма. След като лично се запознава с
канала за социални медии TikTok, тя решава да открие бизнес
акаунт за Бизнес колежа (@bchelsinki) и след първата
публикация той получава повече от 22 000 гледания и стотици
харесвания. Най-хубавото в този конкретен канал за социални
медии са потребителите, защото те са предимно младежи на
възраст между 13 и 18 години, което означава, че те са
точната целева група, която Бизнес колежът е търсил.

Всяка година се избира различен ученик, който да се грижи за
акаунта @bchelsinki в TikTok и да отговаря за създаването на
съдържание, което е важно за последователите.
Съдържанието е предимно за живота на учениците в колежа,
за техните хобита и свободно време.

Причината, поради която избираме конкретен ученик да поеме контрола над акаунта ни в
TikTok, е, че потребителите в TikTok са на сходна възраст, като по този начин могат да се
отнасят към живота на другия. По този начин ангажираността се увеличава и
получаваме по-добри резултати.

От началото на 2020 г. Бизнес колежът е набрал повече от 22 000 последователи (над
80% от тях са от Финландия) и почти половин милион харесвания на всички публикации в
социалните медии в TikTok.
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● Игрите и състезанията също са начин да ангажирате клиентите и учениците си.
Простите кампании от типа "харесвам, споделям и печеля" обаче вече не се ценят, така че
трябва да намерите по-креативни решения как да вдъхновите феновете и последователите
си да се ангажират. За да създадете такава кампания, помислете за целта, клиентите и
канала си и се уверете, че всички тези компоненти си пасват. Бъдете точни, за да кажете
какво точно трябва да направят, създадат или споделят последователите. Ако предвиждате
награда, тогава кажете публично кога, как и за какво ще бъде дадена наградата.

Например Magenta Consultoría организира графични конкурси за създаване на визуални
материали за своите проекти, което позволява на участниците да бъдат активни в
социалните медии и да участват в дейностите на компанията на местно и европейско
равнище. Освен това участниците се свързват с професионалисти от аудиовизуалния
свят, които решават кой да спечели и помагат за окончателния вариант на
изображението/логото/илюстрацията.

● Съобразете съдържанието и методите на обучение с целта на комуникацията,
когато това е възможно. Когато обучаемите са доволни от резултатите от урока по
печене, те са готови да споделят снимките на това, което са направили. Използвайте
същия подход и към друго съдържание за обучение.

Например Prometeo организира обучение за заснемане на видеоклипове, а задачата на
обучението е да се направи промоционален видеоклип за самото обучение. Това е
доказан метод за ангажиране и в резултат на него обучаемите определено споделят
създаденото от тях съдържание със своите приятели и фенове и по този начин
разпространяват информацията.

Някои идеи за конкурси за възрастни учащи са:

Направете снимка на начина, по който учите или използвате новите си знания

кое (курс, време за учене, резултат) предпочитате

назовте нашия нов…
поставете заглавие на снимката

как празнувате края на обучението
отбележете някого, на когато бихте препоръчали курса

Фаза на въпроси и отговори с помощта на обучаемите

Вече не е възможно да отговаряте на всички разговори в социалните медии. Вместо сами да
се включвате в разговорите, можете да се доверите на вашите служители, обучаеми и
възпитаници да отговарят на въпроси и да дават отговори. Както знаем, този вид
информационни източници и платформи, базирани на общността, се ползват с доверието на
клиентите и могат да помогнат на тези, които обмислят възможности за обучение. Ето
някои доказани методи и примери за това как да отговорим на въпросите на нашите
потенциални обучаеми и да ги убедим да се запишат.
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● Създаване или използване на публични платформи и открити разговори за снабдяване
на общността с полезна информация. Базираните на общността групи във Facebook са
най-ефикасният начин да достигнете до тези, които търсят информация, но, разбира се, има
и други творчески начини да достигнете до целевата си група.

Например в Естония има група във Facebook за теми, свързани с домашния интериор, в
която хората могат да поискат съвет за интериорен дизайн, ремонт или мебели. Тази
група има повече от 60 000 членове, което е огромен брой за Естония. Подобни разговори в
групите са полезни за много хора, дават отговори на проблеми, различни предложения,
честни отзиви за някои продукти и по този начин влияят на хората и при вземането на
решения за покупка.

Друг пример е от Сан Джовани Театино, Италия, малък град, който се опитва да
установи по-добър контакт с младежите от групата NEET, за да насърчи
възможностите за обучение. Използването на обичайните информационни канали не е
било успешно и най-често тези млади хора просто отговарят, че "нямам нужда от това",
"това е загуба на време" или "не вярвам в това". Затова беше решено в процеса на
комуникация да бъдат включени техни връстници и да се разчита на устната
информация. За тази цел то организира редица неформални партита, за да привлече
млади хора. Събитията #worknparty включваха забавление, безплатен коктейл, музика,
комфортна и неформална среда. По време на събитията участниците получаваха коктейл
и се наслаждаваха на музиката, но можеха да разгледат възможностите за обучение, да
разговарят с преподавателите, а също така да получат информация, както и
предложения от своите колеги. Откритите разговори и опитът на колегите влияят върху
вземането на решения от хората и са успешна комуникационна стратегия и в този случай.
Третият пример е от Финландия. Университетът в Хелзинки създава Think Corner, за да
ангажира студентите, персонала и заинтересованите страни. Идеята беше изпробвана
по време на годината на столицата на дизайна в Хелзинки и тъй като се оказа успешна,
постоянният Think Corner беше създаден на централно място в град Хелзинки.
Студентите, служителите и гражданите бяха силно ангажирани в съвместното
проектиране на новия Think Corner. Сега това е отворено пространство за работа и
събития с научен привкус. То конкретно и видимо представя и споделя това, което прави
университетът, предлага събития, дискусии, работно пространство, кафене, магазин и
онлайн предлагане. Think Corner е нещо като място за срещи на студентите,
служителите и гражданите на университета.
Ключовите компоненти на успешното ангажиране са:
ДОСТЪП - всеки може да използва
помещенията и да се включи в събитията
БЕЗПЛАТНО - няма такси за ползване на
пространството или за участие в
събитията
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР - крайният
резултат е разработен съвместно с
потребителите и отразява техните
нужди.
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ЦЕНТРАЛНО - разположено в сърцето на града, точно срещу главната сграда на
университета
ПОКАНА - архитектурата и дизайнът привличат към посещение и престой.
БРАНД - положително внимание от страна на медиите и гражданите. Също така
марката на университета се оценява.

● Възнаграждавайте клиентите си - означава система, която помага за свързване на
клиентите и възнаграждава тяхното задържане. Най-често за привличане на съществуващи
клиенти се използват програми за лоялност с точки, мили или нива. В контекста на пътя на
клиента - по-ангажираните клиенти най-вероятно са наши застъпници и фенове, чието
мнение е важно за другите.
Например българската организация Сдружение "Знам и мога" стартира купон за
препоръки за учащи. Целта е да се мотивират новите учащи да се запишат в курсове и да
разчитат на тези, които вече са участвали в тях от уста на уста и на препоръката.

Купонът за препоръка
дава 10 % отстъпка на
новия учащ, но и на
препоръчителя. По този
начин и двете лица
получават отстъпка от
цената, когато
посещават курса. Според
отзивите на обучаемите
тази практика се
оценява високо и вече се
прилага широко в

маркетинговата стратегия на "Знам и мога". Около половината от новите обучаеми се
записват за курса, като имат талона за препоръка. Отстъпката е мотиватор, но
най-важното е, че хората се доверяват повече на препоръки от приятели.

● Помогнете за отбелязване на празника - всяко обучение е усилие и трябва да бъде
отбелязано и признато. Социалните медии предоставят добри възможности за отбелязване
на напредъка на обучаемите, например чрез публикуване на снимки на процеса на обучение
и резултатите от него. Не забравяйте да давате похвали и да коментирате публикациите,
направени от участниците, или ако е възможно, да ги споделяте и кръстосвате.

Сдружение "Знам и мога" е установила добра практика за провеждане на прощални
партита - неформални социални събития, които дават възможност на възрастните

учащи да се включат в обучението и
да обменят опит с други учащи в
края на курсовете. Това е парти с
почерпка, напитки, неформална
атмосфера и известно забавление.
Обучаемите се насърчават да
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доведат приятел на прощалните партита и някои от тях много ги харесват, тъй като
това е място за споделяне на опит, трудности и много от тях намират вдъхновение за
кариерния си път.

За обучаващите се това е форма да отпразнуват успехите си, постигнати по време на
курсовете, и със сигурност са готови да споделят опита си в социалните медии, с
приятели и семейства.

За асоциацията това е също така отлична възможност да достигне до нови обучаеми и
да популяризира нашите образователни услуги, особено нови. Това е и начин за генериране
на нови идеи за курсове, тъй като обучаемите споделят своите мисли и нужди. Част от
събитието е посветена и на обратна връзка от участниците за това какво е работило
добре и как биха го подобрили.

Оценки, отзиви и препоръки на клиентите

Във фазата на търсене и отговаряне един от най-мощните и най-използвани инструменти е
търсенето и публикуването на обратна връзка от клиентите. Тя оказва важно влияние върху
мнението и поведението на клиентите. Според Forbes 93% четат онлайн отзиви за фирми, а
83% се доверяват на онлайн отзивите толкова, колкото и на препоръките от приятели.

Най-широко използваните форми са рейтинги, отзиви и препоръки.

Оценки Прегледи Отзиви

Най-кратък
Бързо и лесно
Общо обобщение
Субективен
Без подробности
Обикновено трета страна
Въздействащи в
количествено отношение
Използва се на уебсайта и в
услугите на трети страни
Безпристрастен

Кратък
Писмено
Обикновено трета страна
Въздействащи по
отношение на
количеството и качеството
Използва се на уебсайта и
в услугите на трети страни
Безпристрастен

Дълъг, подробен
Видео
Обикновено директно към
компанията
Въздействащо поради
дължината и
подробностите
Използва се и в реклами,
брошури и други рекламни
материали
Пристрастни - винаги
положителни

Как да ангажирате съществуващите си клиенти и обучаеми да споделят потребителския си
опит с други? Ето няколко примери:

● Оценъчни среди на трети страни, като Google Review или Facebook, предлагат
платформи за хора, които са ваши клиенти или са свързани с вашия бизнес. Нещо
повече, отзивите в Google са вторият по големина фактор за резултатите от местното
търсене. По този начин рейтингите и отзивите в Google не само подобряват
доверието, репутацията, надеждността и обслужването на клиентите, но и помагат за
повишаване на позицията на уебстраницата в търсачката на Google.
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● Средата на експертните прегледи включва хора, които са били клиенти и чиито
експертни познания могат да бъдат надеждни и полезни за другите. Обикновено
клиентите са мотивирани да споделят своя потребителски опит. Трябва да намерите
тези хора и да отворите достъп до платформата за експертни прегледи, за да споделят
своя опит, знания или мнение.

Например международната платформа TripAdvisor се основава на потребителски отзиви
и е най-важният източник на информация за тези, които търсят предложения за
пътуване, настаняване, хранене и забележителности. Самата платформа е само един от
компонентите. Системата се базира на компаниите, които препоръчват на клиентите да
оставят своите отзиви. От друга страна, TripAdvisor използва система, която насърчава
хората да пишат повече отзиви и признава тези, които допринасят повече за
туристическата общност.

● Оценка на препоръката. Повечето доставчици на обучение за възрастни искат обратна
връзка от обучаемите, но най-често тя се използва, за да се разбере до каква степен
обучаемите са доволни от обучението и обучителя. Обикновено показателите за качество се
събират анонимно. Но това е "капан", защото другите обучаеми може да не се доверят на
анонимната обратна връзка по същия начин, както на личната. При събирането на анонимна
обратна връзка обаче могат да се зададат въпроси и отговорите да се формулират като
препоръчителни оценки.

Например могат да се формулират отговорите на въпроса "Бихте ли препоръчали това
обучение на други хора": "Удовлетвореността на обучаващите се от това обучение до
момента е 99%!". Ако е използвана система за оценяване, преформулирането на този
резултат би било следното: "Средната оценка на препоръката на участниците за това
обучение е 4,8 точки (от 5)".

● Публикувайте обратна връзка от обучаемите, дори ако тя е събрана анонимно.
Можете да цитирате отзивите на обучаемите и да ги публикувате, за да информирате
бъдещите обучаеми какво да очакват или как предишните обучаеми са оценили
курса. Анонимният отзив е по-добър от нищо.

Например народните гимназии в Тарту искат от участниците обратна връзка след края
на всяко обучение. За тази цел обикновено се използват електронни среди като
GoogleForms или Connect, а на хартиени въпросници рядко се иска да се отговори на
място. Събраната обратна връзка се използва за въвеждане на обученията, например:

Инвестиции за начинаещи, Народна гимназия в Тарту:

"Много ми хареса практическата част, в която се запознах с това как да правя
транзакции по инвестиционната сметка. Придобих много смелост и увереност. Благодаря
ви! "

Обработка на изображения с безплатен софтуер, Талинска народна гимназия:
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"За щастие имаше достатъчно време, за да разберем как работи програмата. Ще
продължа да я проучвам и използвам."

● Събирането и публикуването на отзиви и препоръки от обучаеми заедно с името
и лицето на участника се счита за много убедително. 73% от хората казват, че когато
четат положителни коментари за дадена компания, й се доверяват повече9. Въпреки
това е необходимо време и усилия, за да намерите лица, които са готови да ви дадат
отзиви, също така да подготвите структурата на искането, както и публикуването и
популяризирането на отзиви в собствените ви канали.

Например VOCO в Тарту често публикува прегледи на учащи се. Събирането на отзиви за
обучаемите заедно с техни снимки е част от комуникационната стратегия. Тези
материали са използвани в публикациите в социалните медии, но също така и в
рекламните материали на училището, като видеоклипове или онлайн реклами.

Още идеи от обучението за начините за събиране и публикуване на оценки, отзиви и
обратна връзка:

* Още преди да започнете да събирате обратна
връзка, която може да се продава, планирайте как
да я публикувате. Вашият канал може да диктува
формата и по този начин да повлияе на начина, по
който да се събират обратните връзки.

9 https://www.cheetahdigital.com/
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* използвате някои специални онлайн среди, за да поискате обратна връзка. Например в
сайта menti.com има няколко възможности за задаване на въпроси.

Същата идея е приложима и при използването на обикновена бяла дъска в класната стая.
Можете да помолите всички да запишат ключовите думи там. По-късно можете да
публикувате обобщението например в социалните мрежи

* вместо обикновени звездички на цифрови оценки можете
да използвате емотикони и да ги публикувате в социалните
си медии.

* В случай на практическо обучение снимката на
резултатите разказва най-добре. Публикувайте снимки на самия процес на обучение или на
готови елементи и потенциалните обучаеми ще знаят какво да очакват.

* Направете кратки видеоклипове, които могат да бъдат публикувани като истории в
Instagram или Facebook. Можете да помолите учениците да споделят мнението си или да
покажат какво са направили.

* Поискайте обратна връзка на листчетата и ги
изложете на стената за бележки. Публикувайте снимка
на вашата цветна стена за обратна връзка или някои
остроумни изречения, за да привлечете другите

* Попитайте за положителните и отрицателните
аспекти на обучението. Понякога е по-лесно да обясните какво е било чудесно и какво би
могло да бъде по-добро. Най-важното е да питате! Можете да обобщите плюсовете
визуално или да подберете някои често споменавани аспекти и да ги публикувате.

* Подгответе фотогалерия за обучението и помолете участниците да гласуват за
най-добрата снимка, която да характеризира обучението. Или можете да попитате
участниците за заглавието на снимката. И да публикувате тази в социалните мрежи.

Предизвикателства при получаването на отзиви и препоръки от
обучаемите

Как да получите наистина добри и силни отзиви и препоръки, които да работят? На първо
място, препоръките трябва да съдържат пълното име и снимка на лицето, а ако е уместно - и
длъжността му. Защото така се повишава нивото на достоверност и потенциалният клиент
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може да се свърже по-добре с него. Според Дерек Халпърн10, най-мощните препоръки се
състоят от три части:

- Описание на ситуацията/идеята преди потреблението на продукта или услугата;

- Описание на ситуацията/идеята след потреблението на продукта или услугата;

- Цифри, които го доказват.

Знаейки тази структура, можете да подготвите въпросите си така, че да обхванат тези три
части. Добрите въпроси могат да доведат до отговори, които наистина са важни за другите,
и да помогнат за изграждането на мост между свидетелството и потенциалните въпроси,
които учащите имат предвид.

Тимо Порвал от Turunduslabor11 предлага да картографирате страховете на клиента.
Вероятно знаете най-големите страхове на потенциалните си обучаеми. По този начин
задавайте въпроси, чиито отговори ще разсеят страховете на новия обучаем.

Други съвети за искане на отзив:

● Питайте, питайте, питайте! Бъдете смели и сами поискайте обратна
връзка. Колкото повече питате, толкова повече обратна връзка ще получите.

● Попитайте първо своите лоялни и доволни клиенти - първо, по-лесно е да се
обърнете към тях и второ, тези първи отзиви са пример за останалите

● Изпъкнете - не бъдете скучни или стандартни, докато искате отзив.
Персонализирайте искането си.

● Правете подаръци и конкурси

● Предлагайте отстъпки

● Направете практическо ревю на себе си

● И накрая - трябва да публикувате събраните отзиви, доколкото е възможно.
Само тогава има смисъл в маркетинга.

Вижте още:

Връзка за персонализиран преглед

www.whitespark.ca/google-review-link-generator

Насоки за преглед на Google

11 https://turunduslabor.ee/

10 https://www.youtube.com/user/socialtriggers
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https://support.google.com/business/answer/3474122

25 джаджи, които да опитате
https://usersnap.com/blog/feedback-widget/

Застъпници - посланици на марката, разказвачи на истории,

инфлуенсъри

Вашите обучаеми, възпитаници и служители могат да бъдат истинските ви застъпници, тъй
като те най-вероятно се ползват с по-голямо доверие, отколкото платените реклами. Тези
хора могат да споделят истински истории за себе си, да се изправят и да защитят общите ви
ценности и да убедят онези, които се съмняват. Освен това, заедно със застъпниците можем
да разпространяваме информация от уста на уста и да достигнем до онези групи, до които
конвенционалните канали не могат да достигнат.

Съществуват множество възможности да привлечете вниманието на потенциалните
обучаеми и да повишите тяхната информираност и мотивация.

Разказването на истории е един от най-старите начини за маркетинг. Той е мощен
инструмент за предаване на послание, който помага да визуализирате историята си и да
привлечете вниманието на слушателя. Историите се запомнят по-добре от отделни факти и
лесно се повтарят - те са емоционални, така че в тях е включен важен личен пласт на
значение.

Разказването на истории може да се извършва по различни начини. Това може да бъде
видеоклип, снимки или статия, която да напишете в блога. По-въздействащи са историите за
самия живот, които не са създадени от маркетинговия екип, историите за живота и
постиженията на реални хора. Когато тези истории се разказват от добре познати и близки
хора, въздействието е широко обхватно.

Пример от Естония: През 2020 г. Естонската асоциация за неформално образование
стартира кампанията "Историите разказват". Целта е да се съберат различни истории
за обучаеми от центровете за обучение, чийто живот е бил положително повлиян от
обучението им, както и за успешни учебни събития. Обучителните събития също така са
принос към ежегодния избор на най-добрата учебна дейност. Историите се
разпространяват в бюлетините на организацията, във Facebook, а също така са
достъпни на уебсайта за всеки, който се интересува.12

Посланик на марката (понякога наричан и корпоративен посланик) е лице, наето от
организация или компания, за да представя марката в положителна светлина и по този начин
да спомага за повишаване на осведомеността за марката и продажбите. Посланикът на
марката е известен предимно като позитивен говорител, лидер на мнение или влиятелна

12 https://vabaharidus.ee/lood-loevad/
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личност в обществото, назначен като вътрешен или външен агент за увеличаване на
продажбите на продукти или услуги и създаване на осведоменост за марката.

Например EPALE (Електронна платформа за обучение на възрастни в Европа) има редица
посланици, които работят за популяризиране, информиране и обучение на възрастни. Те са
професионални обучители, университетски изследователи, лидери на мнение в своята област,
които популяризират EPALE и нейните послания в рамките на собствените си или в рамките
на професионалните или специализираните мрежи, към които принадлежат. В същото време
това, че са посланици на EPALE, добавя доверие и авторитет и към организациите, в които
работят. Например президентът на CIAPE г-жа Елеонора Пероти е официален посланик на
EPALE. Това й дава по-широка платформа за споделяне на възгледите на EPALE, но също така
и на проектите и постиженията на CIAPE в областта на образованието за възрастни.

Обикновено идеята на посланиците на марката е посланието им да достигне до по-широка
целева група - хора, които все още не са наясно с възможностите на образованието за
възрастни или все още не са свързани с предлагането.

В Естония през 2017-2018 г. беше организирана телевизионна, радио и външна рекламна
кампания "Отново на училище", в която известната певица Танел Падар и футболистът
Константин Василиев бяха използвани като знаменитости, които насърчават
продължаването на обучението за възрастни. Благодарение на естонските знаменитости
81 % от анкетираните са забелязали кампанията.

Певецът Танел Падар, който прекъсва
образованието си на 17-годишна възраст,
получава средното си образование в
Гимназията за възрастни през 2015 г. и
продължава обучението си по технологично
предприемачество в университета и дава
пример на мнозина.
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Една от възможностите за реклама в областта на образованието за възрастни е да започнете
да си сътрудничите с инфлуенсър с подходящи последователи, например да го/я използвате
като участник в обучението, а след това да публикувате опита му/й от обучението.

Когато започвате маркетинг, базиран на влиятелни личности, и избирате платформа на
социална медия за това, първо трябва да помислите за целевата си група и да изберете
влиятелна личност, която наистина е важна за вашите потенциални обучаеми, някой, когото
те вече следват или с когото обучаемите могат лесно да се идентифицират. Помислете и за
целта си (например дали искате да бъдете в центъра на вниманието само веднъж или за
по-дълъг период от време) и какъв е бюджетът. Препоръчваме ви да използвате Instagram, за
да създадете светкавична кампания или за да бъдете в центъра на вниманието по отношение
на брандирането. Препоръчва се да използвате блогъри, за да си осигурите дългосрочни
ползи от гугъл, тъй като според Google историите в Instagram са налични за 24 часа,
публикациите в Instagram - около 48 часа, а публикациите в блоговете - около 2 години.

Практически примери от организации за обучение и
образование
Естонска асоциация за неформално образование ENAEA: Как да
увеличим броя на последователите си във Facebook

ENAEA е национална неправителствена асоциация, обединяваща различни видове
образование за възрастни. Организациите, които членуват в нея, са с различна големина и за
целите на пилотното изпитване беше избран един малък център за обучение.
Целта беше да се увеличи броят на последователите на фен страницата на "Юхан Кундери
Селтс" във Facebook с поне 10 души всеки месец през 2022 г. Според стратегията на
Facebook публикациите трябва да се правят 2-3 пъти седмично. Между януари и април 2022
г. бяха направени общо 44 публикации. Това прави по 2,5 публикации на седмица. Но в
нашия случай публикуването на публикации няма да доведе автоматично до нови
последователи. За да се увеличат последователите, администраторът на страницата следи
редовно публикациите за харесвания. Администраторът може да види дали лицето, което е
харесало публикацията, е последовател на страницата, или не. Ако не е, се изпраща покана
за следване на страницата. След поканите броят на последователите на страницата се е
увеличил с 46 от началото на годината до края на април. Този резултат беше дори по-висок
от заложената цел. Средно по 11,5 последователи се присъединяваха всеки месец.

През май 2022 г. бяха прегледани и всички по-стари публикации. Сред тези, които харесаха
тези публикации, имаше редица хора, които не бяха последователи на страницата. Те също
бяха поканени да започнат да следват страницата. На 20 май 2022 г. бяха добавени още 10
последователи. Общо броят на последователите на Юхан Кундери Селтс във Facebook се
увеличи с 56 души.
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Целта беше постигната само с няколко кликвания. Как? Трябва да се отвори прозорец,
показващ хората, които са харесали публикацията. Зад името и емотикона можете да видите
кой следва страницата. Има опции и една от тях е "Покани". Едно кликване върху бутона и
човекът ще бъде уведомен. В резултат на този тест повечето от поканените отговориха на
поканата и започнаха да следват страницата.

Анализът на публикациите във Facebook също така показа, че хората все още обичат да
разказват истории. Пример за това е публикация, в която ни се припомня преживяване от
детството. Това беше поканата за курса по керамика. Този пост достигна до 1895 души.
Друг интересен пример е пост без снимка или видео, само текст Този пост достигна до 1799
души. Темата беше за готварските курсове, на които украински бежанци учеха как да
приготвят украинска храна, а в края на всяка среща всички участници ядяха заедно
приготвените ястия.

В нашия случай се потвърди, че ако страницата във Facebook е активна и се публикуват 2-3
публикации седмично, ангажираността на последователите също се увеличава. Предлагаме
ви да следите харесванията на публикациите си и да каните хората да следват страницата
ви.
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Бизнес колеж Хелзинки: TikTok кампания за потенциални студенти

Целта на кампанията ни беше да привлечем потенциални студенти да кандидатстват в
Бизнес колеж Хелзинки. Направихме кампания в TikTok, за да повишим осведомеността за
нашето училище. Искахме да получим възможно най-много гледания.

TikTok като маркетингов канал не е нещо ново, но във Финландия той е такъв. Искахме да
създадем органична публикация и след това да я подсилим в платена публикация.

В този конкретен пост имахме студент от Бизнес колежа, който описваше различни типове
хора, кандидатстващи в училището, по забавен и релативен начин. Целевата група беше
евентуални кандидати за студенти на възраст от 18 до 25 години. Целта ни беше конкретна,
постижима (имаме повече от 20 хил. последователи) и реалистична. Видеоклипът в TikTok
беше част от по-голяма маркетингова кампания. Времето за провеждане на кампанията
беше от декември 2021 г. до март 2022 г. Видеоклипът беше издигнат като част от
кампанията в продължение на 4 седмици.

Започнахме през ноември да планираме видеоклипа TikTok и да търсим потенциален
партньор. Намерихме инфлуенсър, който желаеше да участва в осъществяването на
кампанията заедно с наш ученик. През януари заснехме видеоклипа и го публикувахме в
TikTok. Подсилихме го в платена публикация с бюджет от около 600 евро.

През март получихме резултатите. Те бяха много
лесни за измерване, защото приложението включва
специфични анализи на всеки пост. Целта ни беше да
получим 500 хил. гледания и ангажираност.
Получихме 581,1 хил. гледания, 21,6 хил. харесвания,
243 коментара и 236 споделяния.

Бяхме много доволни от резултатите. Постигнахме
целите, които си бяхме поставили в началото.
Работата с ученици винаги е малко трудна, защото за
тях правенето на нещата навреме не е приоритет.
Имахме някои проблеми с графика, но в крайна
сметка ученичката заедно с приятеля си направиха
видеото навреме и то имаше страхотни отзиви от
нашите последователи.

Препоръчваме ви да включите учениците си в
маркетинга и създаването на съдържанието. По този
начин съдържанието се усеща по-близко и
по-автентично за зрителите. Също така учениците
могат да имат свежи идеи и са близки до целевата
група при маркетинг на образованието.
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Нашето предложение е определено да използвате TikTok, но само органични публикации и
след това да ги подсилвате, защото те пасват по-добре на канала, а и резултатите са
по-високи. Органичните публикации се вписват по-добре в другите публикации на акаунта
и работят по-добре в дългосрочен план. Потребителите на TikTok не оценяват твърде
полираното съдържание или праволинейния маркетинг, защото каналът обикновено е в
свободното време и с развлекателна цел.

Ако се интересувате от използването на инфлуенсъри, първо помислете за всичките си
контакти и мрежа: бихте ли могли да намерите инфлуенсър чрез собствената си мрежа или
мрежата на учениците? Бъдете готови да заплатите възнаграждение за инфлуенсъра.
Размерът на възнаграждението подлежи на договаряне и е полезно, ако можете да
предложите безплатно продукти или услуги, които струват пари.

Като подобрение за бъдещите кампании смятаме, че би било още по-ефективно, ако
направите серия от публикации в една кампания и увеличите общата продължителност на
кампанията.

Връзка към видеоклипа: https://vm.tiktok.com/ZMLQY98E8/

Magenta Consultoria: повишаване на осведомеността за ученето през
целия живот

По време на проекта IN4MARE Magenta Consultoria проведе маркетингова кампания, за да
достигне до възрастни обучаеми, използвайки социалната мрежа Facebook, тъй като тя е
най-използваната от възрастните в Испания. Целта ни беше да създадем силна идентичност
на нашите публикации и да задържим аудиторията ангажирана в дискусията.

Пилотният проект беше разделен на две части. По време на първата част подготвихме
материалите и взехме решение за стратегията, която ще бъде приложена. През втората
половина беше извършено разпространението и беше наблюдавана ангажираността.
Подготовката беше извършена в периода ноември-февруари, а пилотирането се проведе
между март и април 2022 г.

Нашата цел беше да повишим осведомеността на възрастните относно ползите от ученето
през целия живот, а целевата група трябваше да привлече тези хора, за предпочитане над
25-годишна възраст, които биха имали полза от предприемането на по-нататъшно
образование и обучение.

Избрахме да проведем разяснителната си кампания във Facebook, тъй като това е
най-разпространената социална платформа за възрастни в Испания. Според доклад на
вестник ABC от 2018 г. 50 % от испанското население има Facebook, като от тях 52 % са на
възраст между 18 и 39 години, 42 % - между 40 и 64 години, а останалите 6 % са тези над 65
години. Освен това 53% от всички потребители са жени, в сравнение с 47%, които са мъже
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(IV Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España, 201813). Това беше от
полза за проекта, тъй като жените са склонни да оказват най-голямо влияние върху други
групи в социалните медии и са по-активни в събирането и споделянето на информация.

Нашата цел беше да достигнем до 500 души, а имаме над 3000 месечни последователи. Във
Facebook резултатите са лесни за измерване, тъй като можем да видим ангажираността в
анализите на всяка публикация.

Решихме да създадем няколко поста, които да ангажират целевата ни аудитория. Постовете
имаха за цел да създадат разговор и хората да си взаимодействат и да ни кажат какви са
техните интереси в областта на образованието. В постовете им задавахме въпроси, като
например: "Какви умения смятате, че е важно да знаем като възрастни? Какво бихте
научили по-добре в училище?", "Какво бихте искали да научите в училище?", "Какво бихте
искали да учите сега като възрастни?" и "Какъв предмет смятате, че е интересен за
обучителен курс".

Завършихме кръга на разпространение, като споделихме новина от местен вестник за
наградено учебно заведение за възрастни в нашия град, така че целевата група да знае, че
може да продължи образованието си в своя град и че това е изключително полезно за нея.

Публикациите бяха създадени в цвета на марката Magenta, тъй като той ни представя и ни
помага да създадем силна идентичност и да изградим повече доверие у аудиторията.
Използвахме и GIF файлове, тъй като смятахме, че те ще предизвикат по-голям интерес.

Всички постове бяха популяризирани в различни групи във Facebook и в подходящо време.

13 https://www.abc.es/gestordocumental/uploads/internacional/Informe_RRSS_2018_The_Social_Media_Family.pdf
> [Accessed 24 May 2022].
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Въпреки това кампанията не даде положителни резултати. Не постигнахме целта си с тези
публикации. На първо място публикациите достигнаха само до 171 души, вместо до
очакваните 500. Второ, очаквахме да ангажираме хората да споделят мненията си, но това
не се случи.

В резултат на този пилотен проект видяхме, че публикациите, съдържащи GIF файлове, не
достигат толкова добре и не генерират толкова голям трафик, колкото тези, съдържащи
обикновени изображения или новини.

Основните поуки, които може да се извлекат, са: избягвайте GIF-овете, публикациите,
които предизвикват най-голям интерес, са тези, които съдържат прости изображения или
новини; доста трудно е да се предизвика открита дискусия с публикации във Facebook.

Професионален колеж в Тарту: Събиране и публикуване на отзиви за
възрастни учащи се

В сектора на услугите, където е невъзможно да се оценят нематериални продукти, обратната
връзка с клиента оказва важно влияние върху мнението и поведението на клиентите. Според
Forbes 93 % от клиентите четат онлайн отзиви за фирми, а 83 % се доверяват на онлайн
отзивите толкова, колкото и на препоръките от приятели. Ето защо е важно да се събират и
публикуват отзивите на възрастните обучаеми.
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VOCO в Тарту събираше обратна връзка от нашите обучаеми, но официалните формуляри
съдържат предимно цифрови оценки, които не могат да се използват за маркетингови цели.
За да подобри тази практика, VOCO Tartu пилотно въведе нови формуляри за събиране на
по-лична и емоционална обратна връзка от възрастните обучаеми с цел да я публикува в
нашите социални медии и уебсайт за популяризиране на обучението.

Действителният период на пилотиране беше февруари-март 2022 г., когато се обърнахме
към 5 различни участници в курсове, общо 59 обучаеми. Сред тях имаше както курсове за
практическо обучение, но и теоретични и дори онлайн курсове. Изпратихме на обучаемите
електронна поща с лично писмо с обяснение защо събираме тяхното мнение и как то ще
бъде използвано. В 4 случая използвахме формуляр в Google, където участниците можеха да
споделят опита си от обучението (чувства, емоции, нови умения и т.н.), но веднъж
използвахме и Mentimeter Word Cloud. В допълнение към това предложихме на тези, които
споделиха мнението си, малък подарък като чантичка или ключодържател с кърпичка за
почистване на очила.

Въпреки че очаквахме да получим повече отговори, реалността беше, че от 59 обучаеми 24
написаха отзив (или попълниха Mentimeter Word Cloud), това бяха около 40%. Някои от тези
отзиви бяха твърде кратки или общи, за да се използват за маркетингови цели, но всички те
бяха положителни или дори много положителни.

Ако анализираме процеса, тогава стигаме до заключението, че не всички обучаеми не
желаят да оставят отзиви и често желаят да бъдат анонимни или ни позволяват да
използваме само първото им име. Имахме повече участници от женски пол, но изглежда, че
и жените са били по-активни да напишат обратната си връзка. Ментиметърът беше лесен за
използване от участниците и ни донесе по-висок процент отговорили, но резултатът не
беше толкова информативен и емоционален, колкото писмената обратна връзка. Също така
лицата, които бяха свързани с творчески курсове, написаха много по-интересни

зчерпателни отзиви.
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Всички събрани отзиви публикувахме в нашия акаунт за обучение на възрастни в Instagram,
а някои от тях - и във Facebook. Според плана събраните отзиви се публикуват на уебсайта
на курсовете винаги, когато бъде обявен нов курс.

Ако разгледаме статистиката за публикациите в каналите на социалните медии, прозренията
показват, че като цяло обхватът и ангажираността на тези публикации са средни в сравнение
с други, но в някои случаи обхватът е дори по-добър.. Все още не знаем дали те са оказали
някакво влияние върху бъдещите ни курсисти. Въпреки това ще следим ситуацията, както и
ще публикуваме отзивите директно на под страниците на курсовете.

Заключения и предложения:

* събирането на пазарни отзиви е дълъг процес, няма бързи резултати

* общо 40 % от запитаните отговориха, но не всички отзиви бяха информативни и
изчерпателни, за да се използват за маркетингови цели

* всички отзиви бяха положителни или много положителни, следователно няма нужда да се
страхувате от критиците

* в нашия случай повечето респонденти ни позволиха да публикуваме само първото им име,
възрастните предпочитат да останат по-скоро анонимни

* хората бяха щастливи да получат малък подарък в замяна

* отзивите, които бяха публикувани в социалните медии, получиха средна ангажираност и
обхват до момента. Но това може да зависи и от дизайна на публикациите. Нашите постове
съдържаха само текстове, без снимки или друг привличащ вниманието елемент
* въпреки че процесът е дълъг и отнема много време, нашият опит е убедителен за
разработването на система за събиране и публикуване на продаваеми отзиви.

Италиански център за постоянно обучение: Насърчаване на мобилността сред
работещите възрастни

През ноември 2021 г. Италианският център за постоянно обучение (CIAPE) започна да
планира насърчаването на дейности за мобилност в рамките на акредитацията по програма
"Еразъм+" за периода 2021-2027 г., тъй като CIAPE е координатор на консорциум, съставен

от шест организации, работещи в областта на
обучението за възрастни.

Целта на кампанията за популяризиране беше да
достигне до поне 5 участници от всяка организация
от Консорциума и да ги накара да подадат
заявление за участие до края на април 2022 г. Като
цяло очаквахме да съберем 30 заявления.
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За да достигне до тези хора, поканата за подбор, заедно със списъка на определените
курсове, беше споделена от всяка организация чрез вътрешния мейлинг списък. Достигнати
са най-малко 500 души.

Основната целева група на действието беше персоналът за възрастни от организациите,
участващи в Консорциума.

Въпреки че новината за възможността за мобилност беше разпространявана дълго време и в
сътрудничество с всички организации от Консорциума, кандидатурите от заинтересовани
лица бяха по-малко от очакваното. Само 10 кандидати от организациите на Консорциума
кандидатстваха за безвъзмездни средства по програма "Еразъм+". Това беше под
очакванията ни.

Поради тази причина Консорциумът реши да даде повече време на участниците, за да
кандидатстват, и да привлече повече хора.

Заключения: Неуспехът може да има няколко причини:

* неуспешни комуникационни канали, използвани за достигане до възрастната аудитория;

* пречки пред участието в мобилността (например недостатъчно добро ниво на английски
език, лични и/или семейни проблеми и т.н.);

* неподходящо послание или вид на разпространените информационни материали;

* не успяхме да използваме свидетелствата на предишните участници, за да споделим
личния им опит с другите, тъй като това беше първото издание на проекта. По този начин в
информацията липсваше личен контакт, който да убеди хората.

Италиански център за постоянно обучение: комуникация на събитието "SO

GREEN"

През януари 2022 г. Италианският център за постоянно обучение CIAPE започна да планира
събитието "SO GREEN" - възможност за създаване на мрежи и дебати за свързване на
младежи и политици с цел откриване на зелени проблеми на местно ниво.

Целта на комуникационната кампания беше да събере поне 20 младежи и 5 заинтересовани
страни в рамките на двучасово събитие, което да се проведе в Рим на 28 април 2022 г.

През първите два месеца на годината комуникационната кампания беше разработена и
осъществена.

Първо, за да се достигне до младежите, бяха публикувани публикации в социалните медии
(Facebook, Instagram и Linkedin). Споменатите постове, в заглавието си, съдържаха връзка за
регистрация. Освен това този пост беше споделен и сред вътрешния мейлинг лист и чрез
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няколко онлайн мрежи, като достигна общо до над 1000 души. Освен това използвахме и
спонсорирани публикации.

На второ място, за създателите на политики беше изпратено отделно съобщение по
електронна поща до всички заинтересовани страни, засечени на местно ниво.

В резултат на съобщението броят на регистрираните за събитието беше 24 души. Всъщност
в събитието участваха 29 души, от които 20 младежи и 9 заинтересовани страни. По този
начин комуникационната кампания постигна целта си.

Заключения: Спонсорираната публикация в социалните медии не е донесла успех и
допълнителни участници. Вероятно защото събитието е трябвало да бъде смесено
(присъствено и онлайн), тъй като не всички заинтересовани са успели да стигнат до Рим.

Сдружение „Знам и мога“: Събиране на обратна връзка от родители, чиито
деца посещават курсове по български език и математика

Управлението на образователен център в голям град, особено в столицата, е трудна задача.
Съществуват много институции и организации с еднакъв профил, които предлагат почти
същите курсове. Ето защо е много важно да се изгради разпознаваема позиция, както в
квартала, така и в целия град, основана на високо ниво на образование. За да може да се
направи това правилно, е необходимо да се поддържа връзка с целевите групи.

Преките участници в нашите курсове по български език и математика бяха 20 ученици от 7.
клас през учебната 2020/2021 г. Целта беше да ги подготвим за държавните им изпити след
завършване на основното училище. Постигнатите резултати са от решаващо значение по
време на процеса на кандидатстване в гимназия.

Решихме да съберем обратна връзка от непреки участници - родителите на учениците.
Тяхното мнение е важно за нас, защото те са тези, които записват децата в курсовете и
очакват високи резултати на държавните изпити. Думите от уста на уста от родителите
също са важен информационен канал.
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В началото основната практика беше да се събира устна обратна връзка, защото повечето от
родителите не желаеха да попълват каквито и да било онлайн/хартиени формуляри. Този
метод обаче не беше достатъчен за нас, защото беше трудно да използваме изявленията на
родителите по-късно, т.е. на нашия уебсайт или в социалните медии за маркетингови цели.

Ето защо решихме да подготвим покана по имейл за събиране на обратна връзка.

За да насърчим родителите да попълнят въпросника, беше разработена маркетингова
стратегия. Изпращането обратно на попълнен формуляр за обратна връзка даваше право на
10% отстъпка от курсовете на Сдружение "Знам и мога" или на безплатен пробен изпит за
техните деца, за да получат достъп до нивото на знания. Тази стратегия срещна интерес
сред родителите, защото 20 от тях решиха да попълнят въпросника. Тъй като учебната
година е разделена на два семестъра, обратната връзка беше събирана след всеки от тях -
първият през февруари, а вторият - през май.

Освен въпросника родителите имаха възможност да разговарят с учителите и да споделят
мнението си. Освен това през юни 2022 г. организирахме Дни на отворените врати, по време
на които родителите имаха възможност да се запознаят по-подробно с нашата асоциация и
предлаганите курсове. За децата бяха на разположение безплатни тестове за оценяване.

През май обобщихме събраната обратна връзка и след това публикувахме на нашия уебсайт
някои от мненията на родителите. Също така публикувахме в каналите си в социалните
мрежи средния резултат, постигнат от учениците на държавните изпити. Подобна
информация е важна за родителите и ги насърчава да запишат децата си в нашите курсове.
В резултат на този процес успешно успяхме да сформираме 2 групи от по 10 деца, които ще
посещават курсовете от есента на 2022 г. Това е първият път от 10 години насам, когато
успяхме да сформираме групи преди началото на новата учебна година.
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Заключения: Не е лесна задача да се събере обратна връзка, която да може да се продава на
пазара. Сблъскахме се с липсата на интерес и желание от страна на родителите. За да
преодолеем тези пречки, решихме да предложим 10% отстъпка от курсовете на Сдружение
"Знам и мога" или безплатен пробен изпит за техните деца. С тази стратегия 20 от 60
респонденти попълниха формуляра за обратна връзка. Благодарение на този опит по-добре
познаваме нуждите на нашите целеви групи и инструментите, с които да ги задоволим.

Prometeo: Видеоклип в YouTube за популизиране и повишаване на
осведомеността

Prometeo предлага персонални услуги, професионално обучение и продължаващо обучение
в Трани, Италия. Избрахме да използваме видеоклип, заснет чрез смартфон, като средство
за популяризиране и повишаване на осведомеността. Целта беше да се достигне до
възрастна аудитория, която след това да се превърне в потенциални потребители на
дейностите, промотирани от организацията.

Използването на видеосъдържание се подкрепя от факта, че Youtube е най-широко
използваната платформа с 2,5 милиарда потребители (DataReportal,2022), от които 1,7
милиарда са активни (HootSuite,2022). В Италия има 43,20 милиона активни потребители
(DataReportal,2022). 42% от италианските потребители на YouTube са на възраст между 19
и 44 години.

Въз основа на тези цифри решихме да пилотираме нашия канал в YouTube, да подготвим и
качим истории и видеоинтервюта, проведени с различни целеви групи от възрастни и млади
хора като главни герои.

Общо обучихме и публикувахме 5 видеоклипа с разкази за нашите проекти в канала на
YouTube https://www.youtube.com/user/iforPROMETEO/videos. Всички тези видеоклипове
бяха заснети със смартфон, с лични интервюта на хората и истории за успехи.

Един от тях, свързан с проекта, който подкрепя жертвите на насилие, споделихме и в
другите ни канали в социалните мрежи.

От техническа гледна точка идеята беше да се използва голямата потребителска база,
присъстваща в YouTube, с претенцията за привличане на органичен трафик, като просто се
насочи медийното съдържание чрез метатагове - почти като че ли се чака трафикът да дойде
от само себе си. В рамките на един месец обаче тези видеоклипове получиха много малко
гледания и не успяха да привлекат зрители.

Единственият видеоклип, който достигна 19 гледания за един месец, беше за проекта
"Младежка гаранция" - който представлява програма за включване на пазара на труда за
млади хора на възраст между 15 и 29 години. Този брой подсказва, че младите потребители
са по-склонни да достигат до съдържание, което е насочено към тях.
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Въпреки това видеоклипът, който популяризирахме и във Facebook и Linkedin, постигна
по-добри резултати.

- Впечатление: брой пъти, в които публикацията е била гледана на екрана

- Обхват: брой на хората, които са гледали публикацията поне веднъж

Този резултат беше постигнат на страницата ни във Facebook с 2394 последователи и на
профила ни в Linkedin със 120 последователи - и в двата случая не бяха извършени платени
спонсорства.

Изводи: Ние твърдо вярваме в използването на видео интервюта и видео като цяло за
повишаване на осведомеността, но за да се достигне до възрастните, са необходими време и
допълнителни усилия. Използването на други платформи на социалните медии за
органично достигане до потенциалната аудитория и последващото ѝ пренасочване към
YouTube е по-ефективно, особено ако съдържанието на публикацията е доста дълго видео
интервю, което трябва да се проследи и изслуша внимателно. Ще продължим да
инвестираме във видео съдържание, за да генерираме трафик около нашите дейности.
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