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ТЕРМИН ЗНАЧЕЊЕ

Ad copy

Ads manager

Ad account

Ad auction

A/B testing
(split testing)

текстот кој стои над Вашата фотографија или рек-
лама и има за цел да го зголеми процентот на кликови

платформа каде што Facebook маркетерите ги
поставуваат рекламите

Рекламирањето на Facebook e аукција: се натпре-
варувате против други маркетери, а Facebook ја из-
бира и ја пласира најдобрата или најрелевантната
реклама од одредената категорија

Ad
самата реклама каде што го креирате креативот 
или изгледот на Вашата реклама (слика, видео, текст,
наслов, опис, итн.)

Ad set
секцијата од рекламата каде што се контролира
буџетот, времетраењето на рекламата, публика,
пласман и оптимизација на рекламите

при креирање на прва реклама на Facebook, Face-
book Ви отвара Ваша лична сметка за рекламирање
(ad account) каде што може да дадете пристап на
соработници или клиенти со повеќе различни нивоа 
(според нивото се одредуваат достапните права на
корисниците), а еден Facebook корисник може да
има повеќе Ad Account-и.

концепт на тестирање на две реклами или објави со
идентични квалитети и со само една разлика помеѓу
двете (на пример: сликата), со цел да увидите која 
дава подобри резултати

Audience група на луѓе кои Вие избирате да ја видат
Вашата реклама

Business manager
бесплатна алатка или платформа на Facebook која
овозможува бизниси и агенции безбедно да управу-
ваат со бизнис страни, ад акаунти, каталози и пиксе-
ли во едно место



CPA
(Cost Per Acqusition)

CPM
(Cost Per Mile)

CTR
(Click Through Rate)

CPC
(Cost Per Click)

Custom audience

цена за здобивање со нов клиент или лид

мерка на луѓето кои имаат кликнато на реклама

сумата која ја плаќате секогаш кога некој стапува
во интеракција со Вашата реклама

тип на публики кој Ви овозможува да таргетиратe
публики со Ваши лично-дефинирани параметри

информациите кои ја имаат улогата да го привлечат
вниманието на корисниците (слика, текст, линк,
наслов, опис, копче)

„наслов-мамка“ или слика-мамка која ќе ја разбуди
љубопитноста во Вас и ќе Ве натера да кликнете на
рекламата со цел да дознаете повеќе, без разлика
колку рекламата може да биде понекогаш банална

метрика која го следи бројот на луѓе кои имаат на-
правено конверзија, односно пополнување на
форма или нарачка на производ/услуга што имате
понудено во Вашата реклама, поделено со бројот
на луѓе кои ја имаат посетено Вашата веб страна

специјална платформа наменета за сите бизниси и
професионалци кои објавуваат редовно на социјал-
ната мрежа која нуди многу можности што не се дос-
тапни на самата бизнис Facebook страна

сумата која Вашата кампања ќе ја троши дневно

колку пати една личност ја гледа рекламата

код кој се става на Вашиот веб сајт и собира пода-
тоци кои потоа се користат за следење на актив-
ности на корисниците, за оптимизирање на реклами-
те на Facebook, како и креирање подобри публики

мерка за мерење на потрошена сума за реклами
(Пример: CPM од $3,00 значи дека Facebook Ви на-
платил $3,00 за 1,000 прегледи на Ваша реклама)

Creative
(креатив)

Clickbait 

Conversion Rate

Creator Studio

Daily Budget

Frequency 

Facebook Pixel



Funnel

Impression

процес со кој се опишува патешествието на еден 
клиент низ Вашата реклама, а е сочинета од повеќе
стапки: од несвесност до свесност до спремност
за нарачка од Вас

мерка за видливост на Вашата реклама (еден
преглед на една Ваша реклама од една личност

клон-публика или слична публика која алгоритмот
на Facebook ја генерира врз основа на некоја
претходна публика која ја имате користено
(Пример: ако прикачете и-меил листа од 100 корис-
ници, Facebook ќе пронајде идентични луѓе на Вашите
100 и ќе ги мачира со 1% (2, 3, 4 и се до 10%)
сличност на Вашата публика во одредена држава)

сумата која Вашата кампања ќе ја потроши во
претходно одредениот период

бројот на кликови на линкови на реклама која ги
испраќа корисниците надвор од Facebook

Lookalike Audience

Lifetime Budget

Link Clicks

број на пати колку една личност има кликнато на
линк од реклама и успешно ја отворил дестинацијата
(како на пример, Вашата веб страна)

процес на градење интерес во производите или
услугите на Вашиот бизнис. На Facebook, може да
креирате кампањи користејќи lead generation како
objective (цел) со што ќе овозможете на корисниците
да пополнат форма со нивните лични информации.

вкупниот број на активности кои луѓето ги имат
направено на Ваша реклама

Landing Page Views

Lead Generation

Post Engagement

Reach број на уникатни личности кои ја виделе рекламата

ретаргетирање е рекламирање повторно на иста
личност или публика со цел да имате втора шанса
да ги убедите во Вашиот производ или услуга

изгледот на Вашата реклама, но не значи само
Вашата слика, туку и текстот, насловот, описот,
линкот, копчето и сè останато кое влегува во очите
на корисникот

Retargeting 

Visuals


