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Приятно ми е!
Казвам се Диан Танков и съм маркетинг 
специалист. В дигиталните среди съм от 
почти 10 години. Първите 5, по-скоро 
опознавателни, тъй като не бях дотолкова 
професионално въвлечен. От 2014 започнах 
работа в СуперХостинг.БГ, където израснах 
професионално. По-късно работих и в DevriX, 
а сега вече си развивам и нещо мое - 
www.diantankov.com



Защо е Важен Личният 
Бранд?
Изграждане на доверие
Изграждане на awareness
Повече възможности
По-лесна работа



Основни Аспекти:

➔ Ходене по събития
Как да извличаме максимума?

➔ Лекторство
Как ни помага?

➔ Организиране на събития
Стъпка по-напред.

➔ Личен сайт и блог
Как да сме полезни.

➔ Видео канал
Повече интерактивност.

➔ Социални мрежи
Бъдете навсякъде!

Фази, които мога да разгранича в процеса по създаване 
на видео съдържание.



Ходене по Събития
- Срещаме се с много хора
- Научаваме полезни неща
- Мотивираме се

WordCamp-ове: 
https://central.wordcamp.org/

Мийтъпи - Meetup 

Други Digital конференции и 
събития.

https://central.wordcamp.org/


Лекторство
- Даваме стойност на живо
- Популяризираме се
- Градим доверие

Всеки следващ път е по-лесно!

И да сгрешим, не е краят на света.

Възможностите са много.



Организиране на 
Събития 

- Giving back to the Community
- Градим авторитет
- Трупаме опит

Всяка помощ е добре дошла!



Личен Сайт и Блог 
- Нашето място в уеб
- Достигаме до повече хора
- Шанс да покажем с какво сме 

полезни

Пишете, за да сте полезни.

Изградете SEO стратегия.

Покажете какво можете и какво 
предлагате.



Видео Канал
- Повече интерактивност
- Казваме повече, за по-малко 

време
- Още един канал

Просто дайте старт

С опита отнема няколко часа

Keep it simple



Социални Мрежи
- Свързват ни с повече хора
- Сверяваме си часовника 
- Научаваме нови неща

Бъдете навсякъде

Публикувайте навсякъде

Комуникирайте навсякъде



Email: me@diantankov.com
Сайт: diantankov.com
Facebook - Dian Tankov
LinkedIn - Dian Tankov
Twitter: @DianTankov
Instagram: diantankov
YouTube Channel: DianTankovCom

Благодаря за вниманието!

Контакти:


