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Промотиране и маркетинг на 
научните списания в социалните 

мрежи и международното научно 
пространство 



Маркетингова „ФУНИЯ“ на АКТИВНОТО промотиране

Oсведоменост
Достигане на учените от определена 
област глобално – Вашите бъдещи 
автори, рецензенти и редактори.

Разглеждане
Убедите ги, че сте различни! Покажете им 
как Вашите услуги са им полезни за 
достигането на професионалните им цели.

Преобразуване
Покажете им Вашите допълнителни 
предимства. Убедите учените, че Вашето 
списание  е едно добро място за публикуване. 

Лоялност
Направете процеса  прост и достъпен, 
предоставяйтe отлични услуги и допълнителни 
предимства.

Промотиране
Убедете Вашите най-лоялни партньори да станат 
промотъри на списанието, създавайте им 
възможности и материали за участие в процеса. 



Ръководство за промотиране на списанието



Нива на промотиране и маркетинг на 
научните списания 

На ниво издателство (корпоративно промотиране) 
На ниво списание
На ниво отделна статия
На ниво отделни елементи от статия

• Метаданни
• Изображения, мултимедия
• Факти

Работа в социалните мрежи
Индикатори за резултатите



Два основни начина на промотиране и 
комуникация

Пасивен
• Разпространение на метаданни и съдържание
• Индексиране и архивиране
• Международен състав на авторите и редакторите
• Престижен изглед, дизайн, качество
Активен
• Маркетингови и ПР кампании
• Социални мрежи
• Реклама и рекламни материали
• Изграждане на съобщетсво около списанието 



Промотиране на ниво 
списание



Приоритет №1: Съвременен, интуитивен и
привлекателен за потребителите уебсайт



PR кампании във връзка с важни събития в 
живота на списанието 



Профили на списанието в международни 
платформи и бази данни



Развитие на бранда на списанието: брошури, 
листовки, баннери, стикери, тениски и др.



Участие в конференции, щандове, спонсорство



Създаване и активна работа в профилите на 
списанието в социалните мрежи



Дигитализация и излагане на цялото 
публикувано съдържание от списанието



Дигитализация и излагане на цялото 
публикувано съдържание от списанието



Промотиране на статия 



Абсолютният минимум: Функция за 
споделяне на статии



Благодарствени писма до авторите, рецензентите 
и редакторите в деня на публикуване 



Автоматични уведомления (email alert)



Уведомления и промотиране чрез 
социалните мрежи



Споделяне и промоция чрез мултимедийно 
съдържание



Целенасочени ПР кампании

New research

Press Release

Social networks BlogMass mediaContact journalists



Прес съобщения в Eurekalert!



ПР кампания за отделна статия



Не пропускайте забележителните възможности за 
световен ПР! 



Отразяване на статията във водещите 
световни медии



Видео интервю



Работа в социалните мрежи



Постовете не трябва да са автоматични!

Once an article is published...

*Note it’s always better to compose your 
promo tweets manually rather than relying 
on automatically generated content! 



Развитие и ефект от постовете



Персонализация на постовете

*Don’t forget: Social networks are all about 
being social and practicing your networking 
skills, i.e. exchanging thoughts and ideas! 
Your mission is to set up the stage for a 
discussion around the publications in your 
journal.



Промотиране на oтделни
елементи от статията



Автоматично разпространение на метаданните 
чрез индекси, агрегатори и архиви



Примери за разпространение на отделни
елементи от статията

Descriptions

Images

Occurrences

Nomenclature

Literature

Plazi



Индикатори на резултатите



Статистика на ниво статия



Статистика на ниво елементи от статията



Посещения на сайта на списанието (общо + 
уникални)

Zoosystematics and Evolution



Динамика на постъпилите и публикувани 
статии

Zoosystematics and Evolution



Scopus CiteScore

Zoosystematics and Evolution



Импакт фактор



Отново и отново – качественото съдържание 
на списанието!

Маркетингова стратегия и изработването на 
конкретен промоционален план

Познания и опит (ARPHA) и наличие на човек 
и желание в редакцията за активно 
сътрудничество в това направление

И така, кое е най-важното?



Благодаря за вниманието!

arphahub.com @ARPHAplatform


