Инструкции за маркетинг услуги
Роли във Facebook страницата и достъп
•
•
•
•
•

Admin: Пълен достъп и контрол над страницата
Editor: Частичен достъп и контрол над страницата
Moderator: Достъп до съобщенията, реклами,
insights и групи
Advertiser: Достъп само до реклами и insights
Analyst: Достъп само до insight

ДВА вида достъп

Facebook Access
•
•

Admin
Editor

Task Access
•
•
•

Moderator
Advertiser
Analyst

Facebook access
Хората с Facebook Access с пълен или частичен
контрол могат да управляват:
Съдържание: Да създават, управляват или изтриват всяко
съдържание на страницата, като публикации, сторита,
рийлс и др.
• Съобщения: Да отговарят на съобщения от страницата.
• Коментари: Да отговарят на коментари на страницата и да
редактират или трият съществуващи коментари, направени
от името на страницата.
• Свързани акаунти: Да добавят, управляват или премахват
свързани акаунт към страницата, като Instagram.
• Реклами: Да създават, управляват и изтриват реклами.
• Insights: Да използват данните за страницата, постовете и
рекламите, за да анализират ефективността им.
• Събития: Да създават, редактират или изтриват
събития от страницата.
• Премахване и банване: Да премахват или
банват хора от страницата.
•

Task access
Хората с Task Access могат да управляват следните
неща, ако им бъде предоставен достъп:

•

•
•

•
•

Съдържание: Да създават, управляват или изтриват всяко
съдържание на страницата, като публикации, сторита,
рийлс и др.
Съобщения: Да отговарят на съобщения от страницата.
Коментари: Да отговарят на коментари на страницата и да
редактират или трият съществуващи коментари, направени
от името на страницата.
Реклами: Да създават, управляват и изтриват реклами.
Insights: Да използват данните за страницата, постовете и
рекламите, за да анализират ефективността им.

Как да дам достъп до страницата ми
• Отворете страницата до която искате да дадете достъп
• Изпълнете стъпките
• Наш колега ще ви изпрати акаунт на който да дадете достъпа
(Акаунта на човека който ще отговаря за вашия маркетинг)
• Ниво на достъп – Според избраната услуга

