Формуляр за партньори на
Фондация „Америка за България“

1. Представяне на организацията
Сдружение „Про веритас“ е издател на zaistinata.com – независима платформа в подкрепа
на критичната и разследваща регионална журналистика. Целта на проекта е да подкрепи
създаването на мрежа от разследващи журналисти в страната, които да публикуват своите
разследвания в независима онлайн платформа. Във фокуса на публикациите са
проблемите на икономиката, политиката, здравеопазването, образованието, изкуствата и
културата. Разследванията хвърлят светлина върху случаи на лошо управление, корупция
и злоупотреба с власт, които спъват частната инициатива. Разказваме и историите на
успеха, за личностите със знак „+“, успелите българи, които имат енергията и волята да
вървят напред. Целта ни е публикациите да стигнат до възможно най-много хора не само в
региона, за който се отнасят, а и в цялата страна.
2. Организацията присъства онлайн чрез:
 Собствен уебсайт
 Facebook страница
 Twitter профил
 YouTube профил
 Друго – Viber канал
2. Посочете кои канали за дигитален маркетинг иска да развива вашата
организация?
SEО оптимизация
Социални мрежи + Instagram профил
Седмичен нюзлетър/Email кампания
3. За всеки от приоритетните канали за дигитален маркетинг опишете накратко
какви цели си поставяте.
SEO оптимизация:
Постигане на предни позиции в Google при търсене по ключови думи, като например:
регионите, които обхващат кореспондентите на „За истината“, анализи и коментари и
други;
Социални мрежи:

Постигане на повече последователи, споделяния на текстовете в социалните мрежи и
влизания в публикациите;
Email кампания:
Набиране на абонати за седмичен бюлетин и изработване на концепция за седмичен
бюлетин с част от публикациите; измерване на отваряния, абонати, отказ от абонамент.
4. Инвестира ли организацията ви в онлайн реклама?
До момента – не.
5. Представете кратък план за работата на стажанта.
От стажанта се очаква да анализира настоящата ситуация и да направи предложение за
подобряване. За целта ще му бъде предоставен достъп до всички канали, по които заедно
сме определили, че може да работи и развива.
Ще определим заедно обхвата и целите на работата, както и краен срок за всяка от целите.
Ако в хода на работата възникнат идеи за допълнение към първоначално определения
обхват на задачите, той може да бъде разширен.

