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Как да създадеш Viber Общност за търговски цели? 

 
 

1. Отвори началния екран с разговори във Viber и натисни бутона, посочен във (Фиг. 1) 

 

 

Фиг. 1      
 

2. Избери „Нова Общност” или “New Community”  
3. Въведи име, снимка и кратко описание на Общността, за да стане ясно какво е 

предназначението ѝ - опиши какво продава твоя бизнес (Фиг. 2) 

Фиг. 2  
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4. Изключи опцията останалите участници в Общността да могат да публикуват 
съобщения в нея. Oтиди в Информация за Общността > Избери „Членски привилегии“ 
(Member Privileges) и селектирай избора си наляво, като се увериш, че бутонът е станал 
сив. 

 
 

Важно! За да станеш част от VibeMarket, изключи опцията останалите членове да могат 
да пишат в общността ти. Това е задължително условие, за да се избегнат спам 

съобщения от потребители, които не са част от твоя бизнес. 
5. За да могат клиентите да ти пишат за поръчки обаче, увери се, че опцията за лични 

съобщения е включена, както е показано на картинката (бутонът е в лилаво). Тя трябва 
да е активна за админите на общността ти. 

 
6. След като създадеш общността, публикувай приветствено съобщение. По желание, 

може да поканиш в нея свои контакти във Viber, като те стават автоматично нейни 
членове. 

7. Не забравяй да копираш линка на Общността си и да я попълниш в своя Viber обект в 
myPOS профила ти. Това става като отидеш на Информация за Общността > Споделете 
линк (Share Link) > Копирайте линк (Copy link) (Фиг. 3)  

Фиг. 3   
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8. Върни се в myPOS профила си на mypos.eu, постави линка на общността в съответното 

поле на Viber Outlet / Обекта и попълни останалата информация в менюто (Фиг. 4) 

Фиг. 4  
След като завършиш процеса по настройване на Viber Outlet / Обекта си в myPOS профила, той 

автоматично ще стане част от VibeMarket. 
Не пропускай възможността да добавиш и каталога си с продукти/услуги в myPOS профила (от 

меню Продажби/Фактури -> Продукти), за да привлечеш повече клиенти! 

Какво е VibeMarket? 
За да отговорят на новите пазарни реалности, Mastercard и myPOS представят разработеното от 

тях решение за малки търговци, с което по-лесно да развият бизнеса си онлайн и да бъдат 

конкурентоспособни в променената дигитална икономика вследствие на COVID-19. VibeMarket е 

услуга, която дава възможност на малки търговци на хранителни и битови стоки, ресторанти, 

заведения, фитнес и йога студия, козметични услуги и мн. др. да управляват поръчки изцяло във 

Viber общности и да получават плащания с карти, без да се налага изграждане на онлайн магазин 

или дори инсталиране на виртуален ПОС терминал. 

VibeMarket представлява виртуален пазар, в който само регистрирани с myPOS търговци могат 

да предлагат стоки и услуги бързо и лесно. Благодарение на разработения в партньорство 

aвтоматизиран чатбот, купувачите могат да откриват търговците по локация и потребителска 

категория, след което да договорят поръчката си на лично съобщение и да платят лесно и 

сигурно онлайн. Търговецът получава средствата по сметката си мигновено и използва 

изключително изгодни условия като единственото, за което плаща в цялата услуга, е такса за 

полученото плащане. Потребителите могат да потърсят търговци близо до тях тук, а търговците 

могат да станат част от VibeMarket като се регистрират безплатно на: www.mypos.bg/vibemarket 


