
ЧЕКЛИСТ
Оценка на 
твоя бранд
Създадено за теб от yourbrand.bg

1. Имаш ли сайт?
Да
Не
2. Имаш ли страница в социалните мрежи?
Facebook 1
Instagram 1
YouTube 1
Друга 1
Нямам страница в социалните мрежи 0
3. Какви резултати излизат за теб при търсене в Google?
Никакви 0
Лични публикации от социалните мрежи 0
Информация, свързана с професионалната ми дейност 1
Излиза информация за други хора с моето име 0
4. Какви резултати излизат за теб при търсене в Google Images?
Мои лични снимки 0
Снимки на мои произведения/продукти 1
Снимки от мой сайт/ блог/ Facebook или друга страница 1
Нищо релевантно 0
5. Какви видеа излизат за теб при търсене в Goolge с твоето име?
Никакви 0
Видеа от личния ми профил 0
Видеа, правени от мен за популяризиране на бранда ми 1
6. С кои от изброените материали разполагаш?
Набор от снимки, подходящи за различни случаи, които те представят в различна 
светлина

1

Професионална биография 1
Визитна картичка( дигитална/ на хартиен носител) 1
Портфолио (с подбрани текстове/ снимки/ картини/ други творби) 1
Официален имейл адрес, подходящ за професионална комуникация 1
Подготвени няколко типови имейла за отговор на често задавани въпроси към вас 1
Типов договор за възлагане на услуги/ покупка/
Възможност да издаваш фактура или друг документ за извършената покупка от 
клиента ви

1

Нито едно от изброените 0

тв   ят
БРАНД

Резултати



ЧЕКЛИСТ
Оценка на 
твоя бранд
Създадено за теб от yourbrand.bg

0 - 7 точки:
Имаш нужда от още работа, за да създадеш и развиеш успешен личен бранд. Ние
знаем, че отнема време и усилия да постигнеш популярност и разпознаваемост.
Като начало имаш нужда от създаване на стратегия за развитие на твоя личен
бранд. След това с време и постоянство ще постигнеш успеха.
Следи секцията с безплатни материали на yourbrand.bg

8 - 13 точки:
Браво, работиш усърдно и очевидно имаш резултати! Все пак твоят личен бранд
има нужда да се затвърди, а образът ти – да стане по-пълнокръвен и убедителен.
В секцията ни за безплатни идеи ще откриеш много инструменти, които може да
използваш, за да подобриш представянето си онлайн и офлайн.
Ние сме на линия, за да те консултираме за бъдещите необходими стъпки. Пиши
ни на office@yourbrand.bg

14 - 17 точки:
Браво, ти си отличник! Имаш разпознаваем личен бранд и с търпение и успех си
постигнал повече от мнозинството. Ти най-добре знаеш, че постоянството се
възнаграждава, затова продължавай да дерзаеш със същия ентусиазъм. Ако имаш
въпроси, които искаш да ни зададеш, или пък тема, по която можем да създадем
материал – пиши ни. Ние ще ти отговорим с удоволствие.
office@yourbrand.bg
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