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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР: ЗА НАЧАЛОТО И РАЗВИТИЕТО 
 

 

Уважаеми читатели, 
 

Настоящият сборник „Маркетингови метаморфози и предизвикател-
ства в дигиталната ера” е посветен на 15-годишнината на катедра 
„Маркетинг” в Центъра по икономически и управленски науки на БСУ (бивш 
Бизнес Факултет). Специалността „Маркетинг” води началото си малко 
по-рано, но утвърждаването й чрез отделна катедра  започва от 1998 
година, когато за завеждащ катедра е назначен проф. д-р Димитър 
Доганов, а д-р Лина Анастасова се хабилитирва по научна специалност 
05.02.26  „Маркетинг”. Инициативата за създаване на катедрата се дължи 
на основателя и дългогодишния декан на ЦИУН проф. д-р Петко Чобанов, а 
при създаването и утвърждаването на катедрата голяма заслуга имат 
колегите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” на УНСС - 
доц. д-р П. Иванов, проф. д-р Б. Дуранкев, проф. д.ик.н. Св. Класова и проф. 
д-р С. Желев. Те се включиха с ентусиазъм, знания и ценно време в името на 
новата специалност и новото звено в Бизнес факултета, а повечето от тях 
и до днес преподават в Центъра по икономически и управленски науки. През 
целия 22 годишен период на съществуване на Центъра по икономически и 
управленски науки специалност „Маркетинг” са завършили над 1300 сту-
денти, голяма част от които са постигнали много добра професионална 
реализация в живота.   

Членовете на катедрата гл .ас. д-р Атанас Луизов, гл. ас. Ирена 
Кунева, гл. ас. Д. Лазаров и др. винаги са били активни в научно-изследова-
телската дейност на БСУ, както с научни публикации, така и с изследвания 
като през 90-те години проведоха няколко демоскопски и социологически 
проучвания по поръчка на Община Бургас, различни партии и др. нестопан-
ски организации, а през периода 2000-2013 година членове на катедрата 
проведоха изследвания за нуждите на Областна администрация (2007 г.),  
8 маркетингови изследвания за нуждите на концесионера на летища Варна 
и Бургас „Фрапорт Туин Стар АД” (2007-2011 година), 3 изследвания за 
община Бургас (2006, 2012, 2013 година) и 1 за Община Созопол (2007 
година), както и за отделни фирми и хотелски комплекси в КК „Сл. бряг”. 
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Под ръководството на настоящия ръководител на катедрата през 2003 
година беше oрганизирана и проведена международна конференция по 
маркетинг в БСУ на тема „Marketing in the Era of Globalization: Concepts, 
Trends” с 16 чуждестранни участници от Турция, Украйна и Беларус и 
„кръгла маса” с над 20 малки и големи фирми от региона – работодатели 
на наши възпитаници. През целия период на съществуване на катедрата 
(сега Програмно направление ”Маркетинг”) членовете й извършват и ак-
тивна консултантска дейност за нуждите на бизнеса, а немалка част от 
възпитаниците на специалността заемат ключови ръководни длъжности 
като изпълнителни директори, търговски директори в OMV, Петрол, Шел, 
мениджъри на отдел „Маркетинг”, „Продажби”, бранд мениджъри в 
Победа, Кока Кола, Данон, Денито, регионални мениджъри и управители в 
МЕТРО, Кауфланд, Пени маркет, Пикадили и мениджъри „Ключови 
клиенти” в най-големите компании в България, както и собственици и упра-
вители на рекламни агенции и консултантски фирми.   

Тъй като един от приоритетите на обучението в Центъра по иконо-
мически и управленски науки е поддържане на високо качество, учебните 
програми на всички преподавани дисциплини в Центъра са съобразени с 
новостите и световните постижения в научно направление „Икономика” 
включително и в областта на маркетинга, като за това допринася много и 
активната преподавателска мобилност на членовете на катедрата, които 
са били гост-лектори във всички университети – партньори по Еразъм.  

Катедрата благодари на всички колеги от други ВУ в България, които 
се включиха с научни статии в сборника, с което уважиха нашия юбилей!  

 

Пожелавам на катедра „Маркетинг” в Центъра по икономически и 
управленски науки на БСУ успешно развитие и в следващите декади и 
изказвам искрената ни благодарност към всички колеги от Бургас и УНСС- 
София, които допринесоха за утвърждаването на специалността и катед-
рата!  

         

 

                                                                                         

юни 2013 г.        Ръководител на катедрата 
Бургас                                                   проф. д-р Лина Анастасова 
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ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА МАРКЕТИНГА В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ 
ПАЗАРНИ РЕАЛНОСТИ 

 

проф. д-р Лина Анастасова 
Бургаски свободен университет 

 
RETHINKING MARKETING IN THE CONTEXT OF THE NEW  

MARKET REALITIES  
                                            

Prof. Dr. Lina Anastassova 
Burgas Free University 

 

 
 

Abstract: The article presents at the beginning a review of the changes occurred on the recent 
markets and in the consumer behaviour and the new trends in the operational and strategic 
marketing – the reversed product development process, the reversed communications and 
promotions and the reversed segmentation process.    
On the basis of reviewed more than 30 books, articles and other online publications the author 
reveals her opinion about 6 important conceptual and practical topics which should be put  on the 
agenda of the marketers for rethinking and discussing in order to develop and implement more 
successful marketing strategies in the digital era.  

Key words: market changes, reversed marketing, marketing of authorised relationships, 
marketing metrics.  

JEL M31  
 
 

В исторически план голяма част от основните маркетингови модели и концеп-
ции, които и до днес са в основата на академичното образование по маркетинг са 
създадени в условия на коренно различни пазари: по-точно пазари с висок ръст на 
търсенето и в голяма степен с предсказуемо поведение на потребителите. Марке-
тингът в съвременните непредсказуеми пазари не може да бъде същият като преди 
20 години, тъй като той е замислен като философия в следвоенна Америка – във 
времена, където пазарите в много продуктови сектори са във възход, когато потре-
бителското търсене расте и фирмите трябва да отговорят на това, когато конкурен-
цията не е толкова голяма и има място за всички играчи на пазара. 

В съвременната ера на географско разширяване на пазарите чрез интеграция и 
глобализация, конкуренцията придобива нов смисъл и значение, тъй като фирмите 
ще се конкурират за няколко неща:  
• да си осигурят преференциален достъп до най-добрите и перспективни кли-

енти и те да бъдат  задържани за максимално дълъг период;  
• да се превърнат в производител /доставчик на продукти за най-кратко време, 

тъй като то е най-ценният ресурс за потребителите1; 
• да си осигурят успешно сътрудничество с определена група от фирми, както 

конкуренти, така и други2. 
 

С настоящата статия си поставям целта на основата на промените настъпили в 
съвременните пазари, както и в поведението на потребителите, да изложа моята 
гледна точка   в какви насоки трябва да се преосмисли маркетинга и какви промени 
трябва да настъпят в маркетинговото мислене и практика на фирмите.   
                                                 
1 www.mpdailyfix.com/2008/04/exceeding_customer_expectations.html, достъп 30 март 2012 ; 
2 www.1000ventures.com/business/guide/; www3.interscience.wiley.com/journal/, достъп 27 март 2012;  
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Промени в съвременните пазари и в поведението на потребителите 
 

В 21ви век, в условията на глобалния пазар и дигиталните технологии,  когато 
конкуренцията на всички пазари е жестока, когато маркетинговата среда се про-
мени коренно, в голяма степен и поради бурното навлизане на модерните тех-
нологии в бизнеса и живота на хората. Котлър и Каслионе посочват някои ключови 
промени в маркетинговата среда в началото на XXI век3: 
• Потребителите са по-информирани от всякога.  Те вече имат власт, тъй 

като с помощта на Интернет могат да открият почти всичко за всеки про-
дукт, услуга или компания. Те дори могат пряко да влияят върху брандовете. 
Бил Мариот – президента на Мариотт Хотелс много пъти е споделял, че 
много от идеите за промяна в продуктовата им политика и подобряване на 
допълнителните услуги са получени от клиентите на веригата във фирмения 
блог на сайта, където той лично комуникира с потребителите на продукта на 
веригата4. Овластяването на потребителите е по-резултатно при жените, от-
колкото при мъжете. Около 44% от жените не смятат, че имат достатъчно 
власт и търсят марки, от които могат да я получат. През 2009 година с цел да 
намали разходите, ИКЕА променя официалния си шрифт от стилния Футура 
с популярния Вердана. Потребителите отхвърлят промяната яростно и пре-
насят спора в платформата за миниблогинг Туитър. В случая те са обвързани 
емоционално с марката и приемат промяната като предателство.  Противоре-
чиви бяха и потребителските отзиви относно промяната в логото на 
Старбъкс, които премахнаха името си и думата кафе от визуалния образ на 
компанията като много потребители изразиха опасения и критикуваха ком-
панията, че това може да повлияе върху имиджа й относно качеството на 
кафето5.  

• Конкурентите могат по-бързо да копират всеки нов продукт или услуга, 
намалявайки възвръщаемостта на инвестициите в нови продукти и скъсявай-
ки живота на конкурентните преимущества на фирмите. 

• Интернет и социалните мрежи създадоха една радикално нова среда с 
възможности за обмяна на информация между фирмите и потребителите, 
тъй като традиционните медии осигуряват еднопосочна комуникация –
радио, ТВ, вестници. Съвременният интерактивен маркетинг в реално време 
предлага възможности за измерване, ангажиране и получаване на статисти-
ческа информация за поведението на клиентите6.  

• Средата, в която бизнесът оперира, все повече се превръща в среда с ниска 
степен на доверие. Днес доверието се  наблюдава  повече в хоризонталните, 
а не във вертикалните взаимоотношения. Потребителите вярват един на друг 
повече, отколкото вярват на компаниите. Новата и надеждна форма на рек-
лама, на която потребителите имат доверие е методът „устна реклама”, но в 
много случаи минаваща през нови канали.  

• Паралелно с тези промени в пазарите и бизнес средата, през последните 5 го-
дини се наблюдава и непрекъснато засилване влиянието и прилагането на 
мобилен маркетинг, който при добро прилагане повишава конкурентното 
предимство на фирмите по отношенииe на маркетинговите им комуника-

                                                 
3 Котлър, Ф. и Дж. Каслиони, Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турбулентността, 
Локус Пъблишинг, 2009, с. 11-18;  
4 http://news.marriott.com/2013/03/marriott-cares-how-business-gets-done.html, достъп 22 февруари, 2013 г.; 
5 http://www.iposgoode.ca/2011/01/public-opinions-brewing-over-starbucks-logo-change/, достъп 15 март 2013;  
6 http://hotelmarketer.com/2013/o1/02/hotel-social-media-marketing-predictions-2013/, достъп 11 март 2013; 
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ции7. Възниква въпросът не е ли време да се актуализира модела на Портър 
за 5те конкурентни сили8 и да се добави и друг отделен фактор „електрони-
зация на бизнеса”, който оказва силно влияние върху конкурентната среда, 
тъй като в периода, в който е замислен моделът бизнес средата е кореннио 
различна? 

 
С развитието на дигиталните технологии и бързото им навлизане във всички 

сектори на икономиките,  четирите “П” на конвенционалния маркетинг-микс не 
могат да бъдат в стария вид, както преди 30- 40 години, за да допринасят за траен 
успех на фирмата или за създаване на нови възможности, за да се адаптират така 
продуктът, цената, дистрибуцията и промоцията, че да отговорят максимално на 
индивидуалните предпочитания на потребителите. Новите пазарни реалности и 
промените в потребителското поведение доведоха до някои изменения в опера-
тивния маркетинг.  

 
Изменения в оперативните маркетингови дейности в дигитална икономика  

 

Преминаването на силата от продавачите в купувачите в условията на диги-
талната икономика доведе до феномена „обърнат маркетинг”, при който потребите-
лите поставят условията. Маркетингът се конверсира и не „тръгва” от  фирмата на-
долу, а тръгва от потребителя нагоре към фирмата т.е. маркетингът се демократизи-
ра – силата на потребителя/на купувача става все по-голяма. Следователно първият 
елемент от маркетинговата микросреда, който трябва да бъде изследван е промяна-
та в поведението и търсенето на потребителите, както и обърнатият процес на сег-
ментация, на който правилно обръща внимание Котлър9 в свои трудове. 

 
Какви изменения настъпват в оперативния маркетинг?   
 
Обърнато разработване на продукти: Става въпрос за обърнат процес на 

разработване на продукта, където посоката е обратна на тази в класическите марке-
тингови концепции10. Все по- голям брой интернет сайтове позволяват на потреби-
телите да разработват дизайна и конфигурацията на техни собствени продукти. Из-
ползването на продуктови конфигуратори в различни сектори на икономиката 
включително и чрез уеб-сайтовете на фирмите, както е при автомобилните произво-
дители и търговци, производители на мебели, конфекционни фирми и др. позволява 
индивидуализация на избрания продукт – предпочитани цветове, допълнителни 
екстри, което всъщност е избор на разширен продукт. От няколко години на сайто-
вете на туроператори има опция, където можеш да си комплектоваш продукта по 
желание – дестинация, хотел, период, транспорт т.е продуктът е комплектован 
„отдолу-нагоре”, а не както е при класическите масови ваканционни пакети.  Всъщ-
ност в основата на този подход стои старата позабравена мисъл на Т.Левит от 
емблематичната му статия „Маркетингово късогледство” (Marketing myopia) от 

                                                 
7 Thrassou, A. and D. Frontis, Internet marketing by SMSs: towards enhanced competitiveness and 
internationalization of professional services, 2008, International Journal of Internet Marketing and   
Advertising, pp. 246-7; През 2014 година се очаква 20% от хотелските резервации да се правят чрез 
мобилен Интернет http://thexperts.bg/Vsjaka-peta-reservacia-shte-e-ot-mobilno-ustrojstvo, достъп 1 май 
2013 г. 
8 http://www.businessballs.com/portersfiveforcesofcompetition.htm; 
http://www.brekiri.com/blog/220/competitive-advantage-by-michael-porter/, достъп 11 март, 2013 г. 
9 Котлър, Ф. , Д. К. Джейн и С. Месинси, Еволюция на маркетинга, изд. Класика и стил ООД, с. 47-48; 
10 Котлър, Ф. , Д. К. Джейн и С. Месинси, пак  там, с. 46-47.  
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1960-тa години в сп. Харвард Бизнес Ревю11, където той обръща внимание, че фир-
мите, ако искат да са конкурентоспособни трябва да се фокусират върху това какви 
потребности удовлетворява продуктът им, а  не да се стремят да правят продукти, 
които те считат, че са съвършени. В днешно време се наложи и терминът „reverse 
marketing”, който имплицитно означава същия подход: фирмите изследват детайлно 
включително и чрез лични комуникации потребностите, желанията и очакванията 
на потребителите за това какъв проблем трябва да им реши даденият продукт, 
идентифицират група/ сегмент от потребители и му предлага точно такъв продукт- 
с желаните и очаквани характеристики12.  Това означава обръщане на традиционния 
маркетингов манталитет и подход, а именно да се произведе нещо и да се убеж-
дават потребителите да го купят, което съответно коства значителни средства. 
Обърнатият маркетинг предполага интензивна пряка комуникация с потенциални 
потребители, за да се изготви хипотетичния модел на желания продукт за тях и 
непрекъснато да го адаптирва към търсенето им. 

 
Обратно ценообразуване: Интернет позволява на потребителите да престанат 

да бъдат “получатели” на цената и да започнат те да я определят. От 2005 година 
има сайтове, където потребителят може да посочи цена за желания продукт /услуга 
и да търси фирма-продавач, която ще му продаде продукта на тази цена. Най- 
известният сайт е на Priceline.com като те дори регистрираха концепцията си „Name 
your own price” като своя търговска марка13. Методът се използва особено при 
търсене на самолетни билети, което спестява в някои случаи до 40% от разходите 
на потребителя. Повечето от известните хотелски резервационни системи също 
позволяват да се постави ценови интервал, в който да се намери подходяща оферта, 
а от няколко години чрез поглъщания компанията Priceline придоби собствеността 
и върху най-голямата хотелска резервационна система Booking.com, както и върху 
Agoda  и Travel Jigsaw.   

 
Обратна реклама: При конвенционалния маркетинг специалистите облъчват 

със своята реклама масово потребителите, но старият модел на широко разпростра-
нение на рекламата все повече се подменя със стеснено разпространение. Купува-
чите трябва да дадат разрешение на компанията, за да им изпрати тя рекламни и 
промо-материали (permission marketing/ маркетинг на позволението). Въпреки, че 
концепцията на С. Годин за маркетинг на позволението стана известна още през 
1999 година чрез едноименната книга14, тя става все по-актуална и смислена днес 
във времена на сприятеляване, споделяне, харесване, следване,  (friending, sharing, 
liking, following) чрез социалните мрежи. Годин с основание обърна внимание на 
факта, че докато при масовата реклама посланието е отправено към всички, то при 
интерактивния маркетинг се говори само на желаещите, на тези, които са изразили 

                                                 
11 Levitt, T. Marketing Myopia, Harvard Business Review, Harvard Press, july-august 1960, pp. 45-56 
12 http://www.submityourarticle.com; http://www.examiner.com/article/reverse-market-your-way-to-
millions, 10 март 2013 ;  
13 http://traveltips.usatoday.com/name-own-price-air-travel-35340.html, достъп 12 март 2012 г; 
http://www.priceline.com/Customerservice/FAQ/howitworks/rentalCar.asp?session_key=364A050A344B0
50A20130404095621130ec0153487&plf=pcln, достъп 22 март 2013 г.; 
14 Godin, S. The permission marketing, Simon & Schuster Publ., 1999,пп. 34-37; 
http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2008/01/permission-mark.html, достъп 19 март 2013 г.; С. 
Годин въвежда в книгата си и понятието „маркетинг на прекъсването”, който е типичен за периода 
на масовия маркетинг, натоварващ потребителя с хиляди рекламни послания дневно.   
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желание да получават информация  (в периода на излизане на книгата само чрез Е-
мейл) и това гарантира, че ще бъде обърнато внимание на посланието, информа-
цията и препоръките. С развитие на технологиите се стигна до социалните мрежи 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Flickr, You Тube, Pinterеst и др., където потребителите 
са готови да споделят дори напълно лична информация заради очакването, че ще 
получат повече добавена стойност към желания продукт. На практика потребителят 
„оторизира» в мрежата си включените фирми да ползват информацията за него т.е. 
имаме маркетинг на оторизираните взаимоотношения, който в крайна сметка 
води до увеличаване на добавената стойност за клиента (Фиг. 1). Социалните 
мрежи допринасят за разрастване на ефекта от „вирусния” маркетинг, тъй като го-
ляма част от публикуваното съдържание в тях се споделя между членовете на мре-
жата, което мултиплицира ефекта.  

 
Обратни промоции: Подобно е положението и с промоциите. В днешно време 

потребителите могат да търсят купони и промоции чрез маркетингови посредници 
като Netincentives и  mySimon.com за разлика от ситуацията до скоро, когато самите 
търговци преследват потребителите, за да им дадат или изпратят различни видове 
насърчителни материали- купони, талони, мостри и др.  

 
Фигура 1. Маркетинг на оторизираните взаимоотношения  

през социални мрежи 
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Нови тенденции в стратегическите маркетингови дейности 
 

Наред с промените в оперативния маркетинг се наблюдават и някои нови тен-
денции в стратегическия маркетинг и по- точно в сегментирането и в брандинга, 
при който все по-голяма тежест добива онлайн брандирането.   

Обърната сегментация: Бурното навлизане на Интернет в бизнес практиката 
и маркетинга на фирмите дава възможност да се събират подробни данни за потре-
бителите чрез регистрация на сайта и попълване на въпросници, което дава възмож-
ност да се разработват подробни профили на потребителите и да се формират реал-
ни сегменти от потребители, чието поведение може да бъде и проследено онлайн. 
Промяната в процеса на сегментация чрез идентифициране на отделни потребители 
и групирането им по сходни характеристики започна в някои страни още в края на 
90-те години на 20 век чрез навлизане на новата тогава маркетингова парадигма на 
маркетинг на взаимовръзките, за което писах още през 1999 година в моя статия15 в 
сп. Алтернативи. На практика това сегментиране е свързан според мен с преход от 
традиционния масов пазар към пазар на глобален индивидуализъм, където в различ-
ните страни се формират сегменти със сходно потребителско поведение в резултат 
на глобализационните процеси, макар и с различни културологични характеристики.  
 

Управление на бранда онлайн и на доверието в него: През последните 2 годи-
ни стана изключително важно управлението на репутацията на бранда във всички 
канали на Интернет. В момента дори и една малка грешка може да се превърне в 
огромен проблем на PR на компанията16. Социалните медии направиха възможно 
лесно потребителско потвърждаване на доверието в бранда. Фирмите осъзнават, че 
ще става все по-трудно да се задържи спечеленото доверие, ако не се инвестира в 
лоялността и положителния опит на клиентите с бранда. 

Управлението на бранда като фактор за социално влияние става все по-изяве-
на тенденция. Потребителите очакват марките да „използват” парите им и влияние-
то си за социални, екологични и икономически добрини за обществото. Корпора-
тивната социална отговорност става все по-значим фактор за репутацията на фир-
мата и затова бранд мениджърите ще трябва да позиционират марките си като ли-
дери за добри каузи17.  

Визуализация на бранда: През 2012 година станахме свидетели на бърз растеж 
на влиянието на сайтове като Pinterest и в по-малка степен Instagram, които изведо-
ха търсенето на визуално съдържание на предна линия в дигиталното публикуване. 
Снимките вече не разширяват съдържанието публикувано за бранда като част от 
брандинг стратегията, те самите се превърнаха в съдържание и потребителите въз-
приеха, обикнаха и търсят това18.     

                                                 
15 Анастасова, Л. Маркетинг на взаимовръзките – новата алтернатива на фирмите, сп. Алтернативи, 
изд. Стопанство, УНСС, 1999, бр. 23-24, с. 15-16;  
16 http://www.marketingprofs.com/short-articles/2538/five-steps-for-managing-a-pr-crisis, досъп 10 март 2013;   
17 http://people.hofstra.edu/Boonge_Yoo/papers2000_JAMS_BE.pdf, достъп 29 март 2013 г.; 
18 Bongee, Yoo, Naveen Donthu and Sangho Lee, Measuring social media, 
http://www.chrisbrogan.com/measuring-social-media-marketing/#, досъп 10 април 2013 г.; 
http://www.abnormalmarketing.com/2011/12/top-marketing-trends-for-2012/  достъп 8 април 2013 г.; 
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2012/12/18/10-brand-marketing-trends-that-should-
dominate-2013/ достъп 10 април 2013;   
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Проучвайки над 30 публикации от последните 10 години на автори като  
A.F. Payne19, Ph. Kotler20, Fr. Reichheld 21, K.L.Keller22, D.Peppers, M. Rodgers23,  
А. Мartensen24 и др., както и статии в различни сайтове и маркетинг блогове25  
стигнах до извода, че пред маркетинга на фирмите не само в развитите пазари стоят 
6 основни теми като повод за размисъл и преосмисляне на маркетинга. 
 
Тема 1:   Маркетингът – повече качествен или повече количествен? 

 
Съвременният маркетинг е свързан предимно с качествени понятия и атрибу-

ти, отколкото с количествени – все по-голямо значение добиват понятия като „осъз-
ната лоялност към марката”, „репутация на марката”, „уникалност на продукта”,  
„ценност на клиента”, “нагласи към бранда” и „личност на бранда” и др. В същото 
време предприемачите и мениджърите обичат цифрите. Числата ги карат да се чув-
стват сигурни. Но при нововъзникващите пазари, числата рядко са благонадеждни. 
Търговците, които разчитат само на цифрите е малко вероятно да успеят. В много 
случаи количествените анализи използват миналото, за да предскажат бъдещето. 
Но ние живеем в ера, когато бъдещето почти никога не прилича на миналото. 
Изключително трудно е да се изчисли темпото на развитие на технологиите. 
Екстраполирането на днешните тенденции в бъдещето е безполезно, защото никой 
не може да предскаже бъдещето. Компаниите попадат на този проблем от началото 
на компютърния период. В началото на 40те години на миналия век компютърните 
компании правят оценки на целия световен пазар на компютри. Те изчисляват об-
щия пазар на няколко десетки компютри. Това е била прогнозата: няколко десетки 
компютри за целия свят. Те просто не успяват да предвидят темпа на разпростране-
ние на тези нови продукти или силният спад в цените на компютрите за срав-
нително кратък период. Твърде много фактори влияят на степента на приемане на 
продукта. Освен това пазарите не съществуват самостоятелно от продуктите или 
хората, които ги създават. Истината е, че всичко, което се случва в обществото, 
оказва влияние и върху пазара. Хората не живеят изолирано и всичко, което видят, 
почувстват, мислят оказва влияние върху начина, по който купуват и това става 
причина прогнозите да не сбъднат. 

 

Още бащата на пазарната икономика А. Смит си е давал сметка, че за да раз-
работи една разбираема икономическа теория е необходимо да разбира хората, тех-
                                                 
19 Payne, A., M. Christopher, M.Clark, and H.Peck, Relationship marketing for competitive advantage,  
Butterworth-Heinemann, 1999.  
20 Kotler, Ph. Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, John Wiley&Sons, 2010;   
21 Reichheld, Fr. The loyalty effect, Harvard Business School Press, 2001; Fr. Reichheld, The ultimate 
question 2.0: How net promoter companies thrive in a customer-driven world, Fr. Reichheld & Bain 
Company, 2011.  
22 Keller, K.L. Strategic Brand Management, 4th ed., Prentice Hall, 2007.    
23 Peppers, D. and  M.Rogers, Managing customer relationship: Strategic Framework, John Wiley& Sons, 
2011.  
24 Martensen, A., L. Grunholdt , Key marketing performance measures, The Marketing Review, Westburn 
Publishers, 2006, Nr. 6 , pp. 243-252.   
25 Cohen, А. How to Forecast & Measure Your Marketing ROI with a Scorecard, 
http://searchenginewatch.com/article/2119880/How-to-Forecast-Measure-Your-Marketing-ROI-with-a-
Scorecard ,  достъп 20 октомври 2011; http://marketingmeasurementtoday.blogspot.com/, достъп 17 май 
2011;  K. M. Koontz, Persis E. Rockwood , Developing performance measures within a marketing frame of 
reference,    http://www.geolib.org/pdf/nlw.pdf   New library world, Charting new developments, Vol. 102, 
4/5, 2001.  
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ните дълбоки мотивации за поведението им и техните икономически явления т.е 
той е осъзнавал, че трябва да търси социологическо обяснение на икономическите 
им действия, а това е точно качествен подход към икономическите процеси. Според 
прогнозните данни на фирмите предвиждащи световния пазар за персонални 
компютри за 1985 г. и по-точно според най-оптимистичната прогноза пазарът се е 
очаквало да бъде около 2 милиарда долара. Всъщност пазарът в крайна сметка 
надминава 25 милиарда долара. Но тези прогнози за малък пазар не възпират Стив 
Джобс и други компютърни специалисти да се опитат да създадат пазара въпреки 
неблагоприятните прогнози. Тези мъже са били решили да осъществят пазара и ус-
пяват. Слабите статистики пропускат нюансите на пазара. Едно проучване може да 
покаже, че 60% от всички клиенти използват продукта на компанията. Но един ка-
чествен подход може да покаже, че клиентите са недоволни от услугите на компа-
нията, и че много от тях възнамеряват да се обърнат към конкурент. Проучването 
може да покаже, че ако определена продукция е налична с определени характерис-
тики, хората ще я купуват. Но няма начин да знаем това със сигурност, тъй като 
има неограничено търсене на продукцията, която не е налична. С разрастването на 
компаниите те започват да разчитат предимно на количествени техники като се 
заключват в цифри и абстракции, но често се случва те завършват с продукти, 
които не отговарят на нуждите на пазара.  

 
Нуждаем се от повече мениджъри в България да действат като успешни пред-

приемачи. Успешните предприемачи не се притесняват за статистическите прогно-
зи. Те не се интересуват само дали прогнозите показват 1 милион евро или  
5 милиона евро пазар и планират стратегии по качествен начин – вземат добри 
идеи, разработват ги в продукти, след това непрекъснато приспособяват продуктите 
към нуждите на пазара. Те създават техни собствени възможности като се разширя-
ват колкото може по-силно и по-бързо. Качественият подход е важен също и за про-
дажбите. Много компании, които се базират на технологията се опитват да прода-
дат своята продукция, базирана на количествени функционални характеристики. Но 
клиентите са склонни да вземат собствени решения, предимно въз основа на качест-
вени фактори, като лидерство, обслужване и надеждност, репутация на марката и 
фирмата. Ако една компания може да изгради доверие с ключови лица в индуст-
рията, твърде вероятно е да успее, дори, ако продуктът й е технически по-слаб от 
конкурентния продукт.  

 
За да приложат качествения подход в маркетинга, мениджърите трябва да раз-

берат това, което се нарича пазарна среда. Средата включва всички гравитационни 
сили – неща като социални тенденции, взаимоотношения, моди на пазара и конку-
ренция. Всяка от тези сили влияят на начина, по който клиентите възприемат про-
дукта. Чисто количествените подходи в маркетинга често игнорират средата. Те 
разглеждат продуктите като изолирани обекти, които могат да бъдат определени от 
статистиката и спецификацията. Но продуктите в реалния свят не са изолирани 
обекти. Те съществуват само в контекста на тяхната среда. Качествените подходи в 
маркетинга използват средата като ориентир, който помага на компаниите да разбе-
рат продуктите и пазарите. Средата действа като обектив, през който клиентът ог-
лежда продукта. С промяната на средата се променя и общественото възприятие на 
продукта – дори ако самият продукт изобщо не се е променил.  

Новите пазарни реалности и непредсказуемата среда показват, че е все по-
необходим баланс между качествения и количествения подход в маркетинга! 
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Тема 2: Съвременният маркетинг има нужда от нова метрика – маркетингова 
метрика 
 

Фирмите пренасочват вниманието си от продуктовото си портфолио към кли-
ентското си портфолио. Всъщност още Теодор Левит е казал в статията си в 
Харвард Бизнес Ревю „Маркетингово късогледство”, че е грешка ако фирмите се 
фокусират твърде много в собствения си продукт и подобряването му стане само-
цел. Те трябва да се стремят да разбират детайлно потребностите, които удовлетво-
ряват, в противен случай улесняват конкурентите26. Пpактиката на успешните 
фирми показва, че днешният маркетинг все повече и повече е свързан с управле-
нието на взаимоотношенията с клиентите. В съвременните пазари, колкото повече 
нараства конкуренцията, толкова по-често се случва клиентите да избират целево 
фирмите, от които да купуват, отколкото обратното, както бе при традиционния 
маркетинг, а именно фирмите да избират целевите сегменти от потребители. На 
един пазар с висока степен на зрялост перспективните и ценни клиенти не са неог-
раничен брой, така че  много фирми се конкурират за едни и същи клиенти, затова 
все по-важно става задържането на клиентите, а не само привличане на нови.  

Фирмите ще имат все повече нужда от умения за измерване доходността на 
клиента и неговата дългосрочна стойност за компанията, за измерване на относи-
телния дял на задържаните клиенти и печалбата от отделния клиент (виж Фиг. 2), 
както и от умения за детайлно проучване на клиентски бази данни и умения за фино 
профилиране на посланията и предложенията.  

Могат да се използват и други показатели, измерващи ефекта от съвременния 
маркетинг на взаимовръзките като например „ръст на нетрадиционните покупки в 
резултат на лоялност”.   

 
Фигура 2. Показатели за маркетингова метрика 

 

 
 

                                                 
26 Levitt, T., opp.cit. pp. 47-48.  
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Тема 3:  Нов подход към сегментирането: от традиционно сегментиране на 
масовия пазар към сегментиране за глобален индивидуализъм 
 

Когато се прилага сегментационния маркетинг, основната задача е да се 
анализира поведението на клиента и след това да се планира бъдещето поведение 
на компанията. Сегментите обаче по принцип са в известна степен пасивни, статич-
ни и предсказуеми. Сегментация означава определяне и обслужване на средния 
клиент във всеки пазарен сегмент. Но „среден” клиент всъщност няма. Марке-
тингът на взаимоотношенията е насочен към клиентите, които действително съ-
ществуват. Клиентите вече не се виждат като пример от категория или сегмент, а се 
виждат хората в тях. В резултат на настъпилите промени в маркетинговата среда, 
както и поради непредсказуемостта на пазарите се наблюдава и една нова тен-
денция: вече не е възможно хората да се класифицират в прости и стабилни 
сегменти от потребители; 

Световната практика сочи, че успешните компании генерират печалба чрез 
създаване на по-дълбоки взаимодействия с техните най-ценни клиенти. Способ-
ността на фирмата да сегментира и да управлява клиентите си на основата на тяхна-
та стойност и потенциал, прави възможно да се идентифицират клиентите, които 
поглъщат много разходи, но носят ниски приходи и да се спрат загубите чрез 
придвижването им нагоре във веригата на взаимоотношенията или отстраняването 
им. Същевременно се полагат особени грижи да се задържат  основните, ключовите 
за дадена компания клиенти. Ключовият клиент е клиент, който е стратегически 
значим за фирмата и за него трябва да има стратегия за обслужването и развитието 
му27. Това означава, че той понастоящем допринася или има потенциал да допри-
несе в значителна степен за постигане на целите на дадена фирма, като например 
възвръщаемост на инвестициите и постигане на по-висока печалба в дългосрочен 
аспект. При маркетинга на взаимоотношенията се търси обратна връзка и след това 
продуктът се индивидуализира според клиента. Директните взаимоотношения са 
динамични, подвижни и интерактивни.  

В  постмодерните общества потребителите изискват индивидуално отношение 
към желанията и очакванията им, което в много сектори на икономиката е възмож-
но поради формирането на бази данни с подробна информация за потребителите. 
Така се стига до изграждане на взаимоотношения с потребителите и клиентите, 
като целта е да се повиши тяхната лоялност към фирмения бранд и всъщност след 
привличане на потребителите се извършва ново сегментиране отдолу нагоре, а не 
както е класическото сегментиране – отгоре надолу. Формират се гъвкави сегменти 
от познати/идентифицирани клиенти в зависимост от степента на лоялност и цен-
ността им за фирмата т.е. и сегментирането всъщност се обръща. Една част от фир-
мите в България – не много голяма, вече се ориентираха в дунамичната обстановка 
и използват глобалната мрежа за по-прецизно сегментиране според поведението на 
потребителите онлайн, но преобладаващата част не използват аналитичните ин-
струменти в Интернет като Google Analytics, Yahoo! Web analytics, AW Stats, OWA,  
Piwik, който е на 48 езика и др.   

Компаниите в условията на глобализиращи се пазари ще трябва да търсят 
глобални ниши т.е. групи от хора в различните страни със сходни потребности и 
степен на лоялност, а това ще бъде много трудно, ако не се използва подхода на 
маркетинга на взаимовъзките чрез база данни. Всъщност в съвременните развити 

                                                 
27 По този проблем виж в Анастасова, Л., Управление на взаимовръзките с ключови клиенти, БСУ, 
межд. конф., сборник доклади „Управленски практики. IV”, 2006, с. 14-15 . 
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общества според мен индивидите-потребители са част от ефимерни (въобра-
жаеми) интернационални сегменти, които с малки изключения се срещат във 
всички развити страни. Количественото измерение на тези глобални сегменти ще 
бъде различно в отделните страни, но профилът и поведението на потребителите 
вътре в сегментите ще бъдат сходни.   

 
Тема 4:  От маркетинг чрез позициониране (в съзнанието на потребителя) към 
маркетинг чрез преживявания и емоции 
 

Фирмите във всички сектори на икономиката – и в потребителските пазари 
(B2C), така и в индустриалните пазари (B2B), си дават сметка, че вече не е доста-
тъчно да се отнасят добре с клиентите и да очакват висока удовлетвореност. Удов-
летвореността вече не значи, че те няма да сменят марката. Затова фирмите се стре-
мят да постигнат ангажирани, лоялни клиенти, които са неформални „адвокати”, 
които не биха отишли при конкуренцията, тъй като имат емоционална връзка с 
фирмата и може би имат принос към разработване на офертата, която в момента по-
лучават. Според К. Робъртс28 най-успешни са компаниите, които иновират и които 
се адаптират към новите чувства и нагласи на потребителите, а не разчитат на ста-
рите им навици. 

Съвременните успешни компании не се възприемат като продаващи продукти, 
а като създаващи доходни клиенти чрез положителен опит и емоции. Те вече осъз-
нават, че продават „клиентско преживяване”/опит. А опитът на клиента не е нещо 
единично и независимо от средата: той е практическа и емоционална проекция  на 
това как фирмата изпълнява своето обещание чрез уебсайта си, кол центъра, 
участието в социалните мрежи, обслужването и др.– накратко как се представя фир-
мата при всеки директен и индиректен контакт с клиента. Много мениджъри и 
предприемачи считат, че брандът е само лого, шрифтове, цветове, но това не е така: 
брандингът не е цел, това е процесът на утвърждаване на марката, а това става по-
лесно чрез положителен опит и емоции с качествени продукти с оглед да се изгради 
емоционална връзка с бранда. През последните години на българския пазар има 
много успешни примери за въздействащи рекламни послания базирани на емоции.  

 МИЛКА – осмели се да покажеш нежност! 
 Харлей Дейвидсън –  силна емоционална връзка с потребителите на основата 
на преживявания и общи ценности – рокерските. 

 НЕСТЛЕ  – три в едно: Предлагат възможност на клиентите си да режисират 
клип т.е. по този начин ги приобщават към марката 

 Каменица – в ТВ рекламата: мъжкото приятелство, мъжете промениха пове-
дението си...  

 Шампоани Джонсън – Нека косата ви е щастлива! 
 Апъл Компютърс – Творческо въображение  
 Кока Кола имат блог, където дават възможност на клиентите си да печелят 
награди като разработват слогън и текстове за стари реклами на фирмата. 

 
 
 

                                                 
28 Roberts, K. аnd A.G. Lafley, Lovemarks: the future beyond brands, Powerhouse Books, NY, 2005,  
pp. 37-39.  
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Тема 5: Бъдещето на маркетинга повече хоризонтално, отколкото вертикално? 
 

Както стана ясно, през изминалите 60 години маркетинговите концепции са 
предимно вертикални. В резултат на много фактори вкл. глобализацията и глобал-
ната финансова криза спадна драстично доверието между компаниите и потребите-
лите. За да се възстанови доверието на клиентите е нужно да се възприеме т.н. „но-
ва система на потребителско доверие”, която е хоризонтална. Днес потребителите 
се събират в техни общности, съвместно създават собствени продукти и преживява-
ния. По отношение на продуктите: наблюдава се навлизането на хоризонтален мар-
кетинг или както екипът на Котлър го нарича „латерален маркетинг”29 

Какво представлява латералният маркетинг? Прилага се към нещо съществу-
ващо (продукт, услуга или бизнес) и обикновено води до иновация, която в много 
случаи може да означава нова подкатегория, категория или дори нов пазар. Лате-
ралният маркетинг е възможност да се добави допълнителна стойност на продукта 
чрез задоволяване и на други потребителски нужди извън тези, за които е възприет 
този продукт, а това увеличава шанса да продължи да бъде купуван, което от своя 
страна води до повишаване на ценността на потребителя за компанията.  

 
При прилагане на латералния маркетинг се задават следните въпроси:  
 Какви други нужди можем да задоволим с продукта, ако го променим? 
 Кои непотенциални клиенти могат да бъдат достигнати и удовлетворени, 

ако променим продуктът? 
 Какви допълнителни ползи можем да предложим на сегашните си потре-

бители, за да ги задържим? 
 Какви други нужди могат да бъдат интегрирани в продукта, за да стане 

различен и по-търсен?  
 
Този маркетингов подход е много полезен при продукти, които са във фаза 

зрялост или спад и това може да ги ревитализира. 

 
Teма 6: Маркетингът вече не е работа само на хората от маркетинговия отдел  
  

Разширяване приложението на парадигмата на маркетинга на взаимовръзките 
ще доведе до включване на все повече хора в маркетингови дейности. Маркетингът 
е изграждане и поддържане на връзки между клиента и инфраструктурата. Това е 
интегриране на клиента в продуктовия  дизайн, развитие, производство и продажби. 
За да постигне отличителна позиция в която и да е индустрия, цялата компания 
трябва да мисли за присъствие в маркетинговата дейност. Хората, заети с инжене-
ринг или развитие могат да имат по-добро усещане за това какво да се изгради, как-
во да се промени и как продуктът да съответства на съществуващите потребителски 
системи, ако действат като маркетинг представители. Не е тайна, че днешните про-
изводствени операции са пряко свързани с  маркетинговия отдел. 

Освен това границите са размити: маркетингът в някои фирми става все по-
сходен на продажбите с ударението си върху краткосрочни печалби, а отделът по 
продажби заприличва все повече на маркетинговия отдел поради стремежа си да 
изгради по-трайни взаимовръзки с клиентите. Акаунт мениджърите са типичен при-
мер за сливане на функциите на маркетинга с продажбите т.е те са в някакъв сми-

                                                 
29 http://people.hofsra.edu/Boonghee_Yoo/papers/2000_JAMS_BE.pdf,  достъп 10 април 2013 г. 
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съл обща рожба на отделите маркетинг и продажби, а тази длъжност се среща в 
структурата на всички по-големи съвременни компании включително  и в България. 
Разбира се, би било полезно, ако има единомислие по въпроса, че маркетингът 
трябва да бъде с по-дългосрочни цели и задачи, докато продажбите и техните 
насърчения трябва да бъдат с краткосрочни, тактически задачи и действия. Успехът 
на продажбите трябва да се измерва чрез дневни, седмични, месечни и тримесечни 
данни. В същото време маркетинговият успех се измерва чрез дълготрайни трен-
дове в разпознаваемостта на марката, положителни нагласи и лоялност на потреби-
телите към марката, потребителска удовлетвореност, възвръщаемост на инвести-
циите в лоялност, % на задържаните клиенти, годишни и дългосрочни положителни 
тенденции в продажбите и печалбата, както и корелации между тези променливи. В 
големите компании вече се наблюдава нужда от промени в структурата на марке-
тинговия отдел и по-точно нужда от нова длъжност „Главен мениджър клиенти” – 
Chief Customer Manager,  каквато вече има в някои големи корпорации в Северна 
Америка и Западна Европа.  

Безспорен е изводът, че динамичните промени в съвременните пазари и диги-
тализацията на икономиките променят маркетинговото мислене и практиката на 
фирмите. Симбиозата между качествената страна на маркетинговите феномени и 
процеси и възможните метрики чрез инструментите на Интернет е необходима и 
неизбежна и успешното им съчетаване и използване ще предопределя успеха на 
бизнес организациите в дигиталната икономика.   
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Abstract:  The attention is drawn towards the revelation of emergent market communications and 
marketing aspect of the  concept of  ”new business destruction” and the views on conflicts, stress, 
terrorism. The main focus in the article is on the thesis of a radical change in theoretical 
marketing knowledge about corporative security and competitiveness by marketing diagnostic 
model „3 G” for protecting corporative sustainable development. By dealing with the marketing 
diagnostic model „3G”, based on empirical data, the author outlines a diagnostic checklist from 
the marketing „genetic membrane” criterions of the critical competitive analysis on the 
marketing competencies. The aim of the present work is to reveal the nature, role and need for 
marketing „genetic membrane” on marketing management, particularly in companies focused on 
security and competitiveness.  
Key words:  corporative security, marketing genome, marketing diagnostic process, diagnostic 
model „3G”, membrane profile on marketing competency   
JEL  M31 
 
 

Сигурността като съвременна бизнес категория, е динамична система за 
съхраняване на корпорациите  при неблагоприятни промени на бизнес средата и 
конкурентното запазване на тяхното състояние за цялостност, независимост, неуяз-
вимост, устойчивост и стабилност. 
 
Маркетингова активност за корпоративна сигурност и конкурентност  

 
Сложни и многообразни са видовете системи за сигурност. Тези системи се 

дефинират основно чрез следните критерии: вид и тип рискове (интеграл-
ни/частни); критерии за предметност (политическа, социална, икономическа, физи-
ческа, персонална, информационна, военна, екологическа и др.); критерии по обек-
ти (персонална или лична, групова или организационна); обществени критерии (на-
ционална, регионална, глобална).  

Независимо от вида  им, всяка система за сигурност следва да се се конструи-
ра на база тяхната конкурентна защита на целеви бизнес активи (пазарна, финан-
сова, банкова, инвестиционна, търговска, логистична, транспортна, индустриална, 
енергийна, на интелектуалната собственост и др.)1 

                                                 
1 Илиев И.  И. Костова М. Лечева.Управление на корпоративната сигурност. ВСУ. Варна 2008. 
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На тази база, в широк смисъл, корпоративна сигурност можем да определим 
като процесна мениджърска система за диагностичното разкриване, организация и 
защита на бизнес активите на корпорацията с цел: 

− първо, поддържане на конкурентно равновесие между търсенето и пред-
лагането на продуктите си по пазари; 

− второ, непрекъсната защита от  възникващите заплахи и рискове; 
− трето, хармонизиране на обществените потребности и акционерните очак-

вания,  съобразно целите на тяхното развитие по пазари.  

 

В този смисъл, стратегическият фокус в специфичната основа на тези системи 
за сигурност е върху минимизиране въздействието на пазарната бизнес среда и 
нелоялната конкуренция, развиваща се  основно чрез следните силови въдействия:  
обща (криминална) и организирана престъпност (вкл. престъпления срещу матери-
ална (движима и недвижима) престъпност; заплахи за интелектуална собственост и 
правата на личността (рекет, застраховане, изнудване, контрабанда, трафик на нар-
котици и хора, отвличане, убийства); защита на финсовите ресурси, както и мигра-
цията и загубата на интелектуален потенциал; защита от персонална нелоялност, 
бюрократизация, корупция,  корпоративен шпионаж.1 

За мениджърско осигуряване, превенция и защита на корпоративната сигур-
ност от тези сериозни силови въздействия се налага своевременното включване в 
него на  маркетингова диагностика. Основната й задача е стратегическо пазарно ре-
позициониране, организационно внедряване, оперативен одит и решения спрямо 
протичащите пазарни заплахи и осигуряване защити на фирмените  потенциали при  
легални условия за интегрално управление и реакция на организационния риск 
(IRM – ISO 223001; 31000/2009).   

 
Поради това, с основание приемаме постановката на  D’Andrea, G. (2001), че 

маркетингът е витална бизнес мембрана на всяка корпорация с комуникационен 
обмен, 2 осигуряваща необходимите й приоритети и резутати по пазари3. При тези 
непрекъснато въздействащи ситуации, маркетингът като холистично отражение на  
общественото развитие на всяка корпорация, поема новата  роля на бизнес мем-
брана. Чрез нейното прилагане превантивно се оразмеряват специфични пазарно-
фирмени култури, междупроцесни пазарни колаборации и прекатегоризации, стой-
ностни пазарни ре-позиции и динамични баланси между „капацитет/заплахи /мар-
кетинг цели/-ресурси”. Сред тези мембранни маркетингови процеси на корпора-
тивна активност по пазари, все повече определящи са бранд комуникационните за-
щити и свързаните с тях стратегически маркетингови компетенции така значими за 
съвременната конкуренция. Естеството на  качеството на тези маркетингови компе-
тенции е под въздействието най-често на “бизнес тероризъма4 и  международната му 

                                                 
1 Григоров, В.Основи на фирмената сигурност. С. 2000.; Иванов Хр. Сигурност на малки и средни 
фирми в България. Стандарти С. 2012. 
2 D’Andrea G,.  J. Marketing estrategico en Latinoamerika. Casos de Estudio, Argentina, Prentice Hall, 2001. 
3 Котлер, Ф. Новые маркетинг технологии: методические создания гениальнxых идеи, Экономика, 
2004, 44-188. 
4 Stiglitz, J. Bail Out Well Street Now, Change Terms Later. Democracy Now. Oct. 2008. 
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политизация5, променящи границите на  ресурсното поле в международния и глобален 
бизнес на корпорациите6 (сх.1).   

При това, с основание маркетингът поема ролята на стратегически прохиби-
тор при настъпващи значими и непознати „патологии” в корпоративната сигур-
ност7.  

Следователно, от тази позиция,  съвременният  маркетинг цели да осигурява 
целева скорост на доверие и съдържане на потребителите чрез маркетингов 
мениджмънт за „защита на паричните потоци”, а от друга – да гарантира корпора-
тивна „сигурност на паричните потоци” чрез съответна архитектура на прилагани-
те бизнес модели в корпорацията (сх.2). 

 
 

Схема 1.  Връзката „бизнес заплахи-маркетинг” 
 

 
    
Сигурността и защитата на тези паричните потоци, маркетингът следва да 

гарантира чрез  оразмеряване на намаляващите равнища на ресурси, индустрия, 
храни и население  при нарастващо планитарно замърсяване (сх.3). Но върху такава  
маркетингова активност днес се въздейства и чрез международни манипулации от 
хибридни циклични маркетингови лобита, често динамично формирани от отделни 
криминализиращи корпорации и дори от цели държави-терористи 8. 
                                                 
5 Greener, Beth. The New International Policy. New Zealand, 2009. 
6 По тази логика сме в 5-тата вълна, с отчитане нестабилността в международната среда след 1992 г. 
т.е. в цикъл „Кузнец”.  Чрез прилагането на този цикъл (т. нар. „нови” Кондратиеви вълни”) днес се 
отчитат три основни тенденции: 1) ускорен ръст в перифериите на започваща се В-фаза на 
Кондратиеви вълни; 2) по-силна депресия в периферията, отколкото в центъра; 3) затихващи криви в 
периферията, което ще доведе до увеличаване на  кризисен риск след 2020 или 2030 (вж. изт; Arno 
Tausch, K-cycles, center- periphery structures, and global terrorism. A quantitative analysis. Insbruk 
University, FIC “History and Mathematics".Moscow, Dec. 2006;  www.caei.com.ar; 
http://www.getcited.org/mbrz/10134373) 
7 Donald, N., Sull, D. Houlder. How Companies Can Avoid a Midlife Crisis. MIT Sloan Management 
Review, Fall, 2006, 26-33. 
8  Walter, Kego. Organized Crime: A Major Threat to Security. Institute for Security and Development 
Policy. # 19, Feb. 2010,1-4. 

Базова бизнес среда:
ресурси; урбанизирана инфраструктура, медии, комуникации, ресурси и др. 

БИЗНЕС КОНФЛИКТИ, ИНЦИДЕНТИ, РЕПРЕСИИ И ДР. 

преки  маркетинг 
въздействия/заплахи 

преки  маркетинг 
въздействия/заплахи 

косвени маркетинг  
въздействия/заплахи 

           КОРПОРАТИВНИ                                     КЛИЕНТО-ПОСРЕДНИЧЕСКИ               ОБЩЕСТВЕНИ             

спад на доставки; пазарни регу-
лации, бизнес концепции, моде-
ли; защити; орг. структура; загу-
ба на бизнес, нимидж, ликвид-
ност, рискове и базови страте-
гии и модели; производство; 
дистрибуция, иновации, продук-
ти; цени; запаси; КСО,  бюдже-
ти, инвестиции, МРОИ и др. 

непредсказуеми чрез страх, стрес, 
паника; медийни вьздействия; пе-
симизъм, качество, здраве, 
спад/ръст на покупки; стачки,  
популация, етика, стойности за 
продуктова етика; морални стан-
дарти; потребителски практики; 
информационен дефицит; дистр. 
справедливост/рискове и др 

макроикономически  феномени 
чрез форми на държавна поли-
тика; загуба на раб. места; пра-
вителствени решения; стил и 
стандарт на живот; жертви;  ети-
ка, морал, култура; закони; за-
щита на информация; марке-
тинг етика и др. 
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Схема 2. Маркетингови потенциали в бизнес моделите 
 

 
 
 

Схема 3. Границите на D. Meadows 

 
 

Генетичен код  „3G” в маркетинговата мембрана за сигурност и 
конкурентност 

 

Очертаващата се значимост на мембранната специфика в маркетинга на 21 век 
изисква практическо прилагане на теорията на синтеза, относно хармонизиране на 
лидерските въздействия в бизнеса. Тези лидерски въздействия протичат в условия 
на флуидни ИТ аналитичните бизнес процеси, чиято значимост е от стратегическо 
естество за пре-проектиране и внедряване на корпоративни мисии, цели и резултати 
при консолидизирани партньорски оферти между корпорациите по пазари  
(Francisco, R. (2010).9 Споделяйки тази съвременни изисквания, маркетинговата 
мембрана за  сигурност и защита 10 е  диагностичнно-експертна система за 1) избор 
и приложение на бизнес модели с маркетингова активност за конкурентна уни-
                                                 
9 Francisco, R. General Diagnostics of Mexican SME’s from the Perspective of The Marketing Practices 
Effeciency.  Importance of Strategic Market: Planning as a Sour of Competitive Advantage Creation. Ideas 
concyteg, 5, /65:  Nov., 2010. 
10 Ghislanzoni, Gh., R., Penttines, D.,Turnbull. The multilocal challenge: Managing cross-border functions.  
The McKinsey Quarterly, March, 2008. 

2. индустрия 

 

Заб.: тенденции, отразяващи ефекта от 5-те базови бизне ограничения.  
изт.:http://www.aspoitalia.net/images/stories/aspo5presentations/Meadows_ASPO5.pdf 
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калност и превъзходство, на основа целева интервенция и инвазия, прилагайки 
креативна скорост на трансформация на ресурси, брандове с допълнителна стой-
ност; 2) чрез синхронизиране на креативни лични, групови и обществени стра-
тегически комуникации по бизнес роли в социалния инжинеринг11; 3) при осигу-
ряване на хармонизация между пазарно,  индустриално лидерство и лидерство 
чрез знания. Във връка с това, констуираме код „3G”, отразяващ скелета на гено-
ма12 на маркетинговата мембрана за бизнес сигурност и конкурентност (сх.4).  

 

 

Схема 4. Код „3G” в генома на маркетинговата мембрана 
 

  
Тази заетата от нас позиция, ни повелява генерично да конструираме и 

изследваме хармонизацията между трите стратегически вида лидерство чрез код  
”3G”, изграждащ процесната структура в „генома” на маркетинговата мембрана. 
Метриката за изследване на тази геномна хармонизация е между критерии, пара-
метри и ограничения за трите стратегически бизнес лидерства „интервенции, инва-
зии и креативност”. Изборът им е предопределен от тяхната роля за постигане на 
целева  конкурентна уникалност и превъзходство. А към тези процеси в бизнеса  
все още са с  несподелена теорията и практика13. За тази цел предлагаме  код ”3G” в 
генома на маркетинговата мембрана, в конструкцията на която включваме следните 
три конвергентни „гени”,  а именно:  

 

Ген G1  „Пазарно  лидерство”, включващ целеви процеси на маркетингова 
интервенция в активността на корпорациите за промени в  пазарни циркулации 
между  използваните осезаеми и неосезаеми ресурси (капитали), в съответствие с 
непрекъснато възникващите пазарни бариери и регулации. Този мембранен ген 
определя потенциалите за „открита” конкурентна сила за корпоративна сигурност.      
Те се проектират чрез корпоративна интервенция, осигурявана от маркетингова 
мембрана върху политиката и стратегията за изграждане и поддържане на корпора-
тивната сигурност. Чрез тази интервенция се поддържа динамичен капацитет за 

                                                 
11 http:// searchsecurity.techtarget.com/tip/ Five-tips-for-rebuilding-….(18.12.2012 12:35). 
12 Понятието „ge-nome”  (вж изт. Dictionari of English language, 4 Ed., 2009) възприемаме като 
логически конструиран „оф-/он” алгоритъм в дизайна на бизнес модели, генериращ стойностни 
резултати при определени критерии, параметри и ограничения (вж. По подробно изт.”Shu-Heng Chen 
et al. Genetic Programming: An Emerging Engineering Tool. Internal J. of Kmowledge-based Intelligent 
Engineering System, 12-(1); 1-2 2008). 
13 How Do 49% of the FORTUNE Solve Their critical Business and technology problems, 
Protivity.com/socialbusiness. 2012. 
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посрещане на пазарните промени при минимизиране на заплахите, ускорявайки 
съгласуваността между контрагентите при пазарен вход и изход. 

Ген G2 „Индустриално лидерство”, отразяващ динамичното конкурентното 
портфолио на бранд работните места в прилагания бизнес модела, определящи кон-
курентната инвазия на корпорациите в съответните национални и над национални 
сектори по бранд пазари. Чрез маркетинговата природа на този ген планово се 
формира и поддържа потенциала за „скрита” конкурентна сила за корпоративна 
сигурност. Приоритетно се отразява върху плановата корпоративна инвазия за ре- 
структуриране на бранд пазарната политика. Силата на тази инвазия осигурява 
синхронизацията, от една страна, между промените в дизайна на бизнес моделите, 
процеси и работните места в тях, и от друга – между бранд маркетинговите  реше-
ния по пазари; 

 

Ген G3 „Лидерство на знания”, динамично изграждан от креативно-стой-
ностни компетенции в съответствие с прилаганите бизнес модели, комуникации и 
мрежи на корпорациите, при приоритетно  променящи се бранд решения чрез  
технологии и иновации. Генът осигурява креативната сила за корпоративна сигур-
ност и стойности, определящи потенциалите за  креативност чрез планово провеж-
дани маркетингови експертизи върху корпоративната култура, осигуряващи необ-
ходимите компетенции за корпоративна сигурност. Включва диагностика на техно-
логично-иновационна инвестиране в интелектуалната собственост  и персоналното 
бранд лидерство14 за  ре-генерация на маркетинг компетенции при „базови конку-
рентни условия за обществено здраве” 15. 

Архитектурният дизайн на ген G3 „Лидерство на знания” е  в пряка зависи-
мост от съблюдаването на технологичната фуния “Маркетингова диагностика” 
(“world class”)16 в адаптивни бизнес модели и стойностни решения по йерархични 
корпоративни равнища. Чрез прилагането на  този ген своеременно се улавят и из-
ползват сигналите от бизнес конфликти, заплахи и нарушения по продукти и пазари, за 
хармонизация в генома  за маркетингова мембрана с генетичен код „3G „ (табл.1). 

 
Таблица 1 

Хармонизация „конкурентна сила /корпоративни стойности” в код „3G“ 
 

Конкурентна  
сила /ген 

Източници на сигнали  
за хармонизация 

Приоритети  
за конкурентна сила 

ст/ти 

Ген G1 
 
„Пазарно  
лидерство” 
(открити 
потенциали/ 
стойности  
за корпоративни 
интервенции) 

Маркетинг планове/ 
стратегии/тактики; 
Фирмена /маркетингова  
ефективност; 
Дълбочинно разработ-
ване на потребители/ 
задържане/миграции, 
ценности/контрагенти 

ИТ за диагностично-препоръчи-
телно инвестиране в бизнеса по 
партньори за решения относно 
казусни връзки; 
Маркетинг разходи /страте-
гическо развитие/печалби”/ 
при сливания/ кооперирания; 
Задържане и ръст на марке-
тингово променящи се офер-
ти, договори 

 
 
Привле- 
чени 
ст/ти 
 
 
 

                                                 
14 в съответствие с изискванията на международния стандарт за сигурност ISO/IES 27000-2009; (вж. 
по-подробно в”. Security Management I&M. Information Security Model (O-ISM3). Open Group 
Standart,UK, 2011”). 
15 The 2020 Challenge Report, 1998-99 (www.2020fund.org). 
16 Узунова, Ю. Маркетингова диагностика. ИУ-Варна, 2012.  Моделът на диагностичната фуния  е 
съставен от автора, съблюдавайки  идеите, заложени в изт. The „Anatomy of a World Class 
Organization”. Marketing Leadership Roundtable. Marketing Forum/ Corporate Executive Board, 2010.  
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Ген G2 
 
„Индустриално 
лидерство” 
(скрити потенциа-
ли/ стойности  за 
пазарни инвазии) 

Цели/маркетингови  
стратегии/ корпоративен 
бенчмаркинг бизнес;   
Структурна организация/ 
маркетингови иници-
ативи;  
Резултати/ маркетинг 
програми/платформи 

Стойност на пазарни инвазии 
по пазарна сегментации/ 
потреб. база/бизнес модели/ 
процеси; Профили на марке-
тингов микс/ потреб.  
Профили чрез стойности по 
сегменти; Разкриване фактори 
за инвазия чрез дистриб. стой-
ности 

 
 
Офертни 
ст/ти 

Ген G3 
 
„Лидерство на 
знания”, 
(креативно/стой-
ностни потенциаи 
чрез маркетинг 
компетенции) 

Максимизация на КСО, 
имидж/стойности на 
компетенции,  инфор-
мация документация, 
стандарти и др. 

Платформи за повишен  
пазарно-потребителски компе-
тенции в мрежи, трафици, 
превенции 
Цели, потенциали/иновации/ 
технологии 

 
Креатив-н
ст/ти 

 
 

Фигура  1. Матрица „сигнална верига” за геномен код „3 G” 
 (позитивен избор в граници на сигнална позиция „С”/”Д”) 

 

 
 

Променящите се сигнали за конкурентната сила на сигурност и уникалност  
най-често постъпват при „неподвижни или подвижно протичащи  стресови ситуа-
ции, заплахи, тероризъм”17. Чрез диагностика на тези сигнали целево се „усвояват” 
промените във взаимоотношенията „inbound/outbound” маркетингови стратегии18 
съобразно компетенциите на специалистите относно решенията за корпоративните 
интервенции, пазарните инвазии и бизнес резултатите от тях (фиг.1) 

 

 
 
 

                                                 
17 Global Diagnostic ECG Market. 
(www.piribo.com/publications/medical_devices/global_diagnostic...,23.4.2010. 14:11). 
18 Data, Data Everywhere. The Economist, Feb. 25, 2010 (http:// www.economist.com); 
www.sas.com/resources/whitepaper/wp_16715.pdf). 
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Фигура 2. Корпоративна сигурност и конкурентност 
(чрез сигнали при критерий „лоялност /удовлетвореност”) 

 
 
 
 

Фигура 3.  Диагностичен процес в маркетингова мембрана с генетичен код „3 G” 
 

 
 

В  зависимост от креативната сила на маркетинговите компетенции на 
специалистите, при съблюдаване сигналите относно баланса „лоялност/ 
удовлетвореност”се разработва планова алтернативност  в позициите „терорис-тич-
на, ограничена, предомишлена  и маркетингова конкурентност” (фиг. 2). При това 
се създават условия за целева конкурентна сигурност и уникалност в условията на 
приложение на ERP системи.19 Процесът на оценяването протича по веригата на 
маркетинговия диагностичния процес 20 (фиг. 3). В процеса на анализа на получени-
те резултати, можем да изведем следното. Със значими отклонения в отговорите на 
анкетираните, относно  оценката на процесите, осигуряващи хармонизацията на 
генома „конкурентна сигурност 3G” за изследваните фирми се очертават следните 
въпроси. „С кои приоритети на маркетингова активност бихте се заангажирали, 

                                                 
19 изт.: Aligning IT to Business Processes: How BPM Is Complementing ERP and Custom Applications,” 
Aberdeen Group, May 2007. 
20 По хода на логиката на шесте зони в  диагностичния маркетингов процес проведохме анкетно 
 проучване, прилагайки  критерия за корпоративна сигурност „лоялност/удовлетвореност” с 
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за да осигурите вашата корпоративна сигурности конкурентност за следващите 
три години?”, „Чрез кои от посочените стойности  очаквате да подобрите  
конкурентното си превъзходство”, „Кои са основните архитектурни бизнес 
показатели, водещи до несигурност в бизнеса Ви?” 

 
При отговорите на тези въпроси,  в съответствие със  заетите позиции от 

анкетираните лидери се получиха най-ниски оценки за следните маркетингови 
активности (МА), а именно (граф.1):  

 
Графика1. Равнища на сигурност и конкурентност в маркетинговата мембрана  

за изследвани фирми 
 

 
 

1. МД (Маркетинг диагностика) в областта на „Маркетингов одит и метрика 
в диагностиката на стратегиите” (оценена от 1-4, в 85% от отговорите); 3. Инт 
(Интервенции) чрез „Конкурентни предимства постигани чрез бранд подобрения” 
(оценена от 1-3, в 95,4% от отговорите); 5. Инв (Инвазии) чрез „Интегрирани 
комуникации на база оразмерени маркетинг очаквания за пазарен ръст и развитие” 
(оценена от 1-2, в 98 % от отговорите) и 8. Експертизи в  „Маркетингови доклади и 
стратегически целеви препоръки” (оценена от 1-2, в 85% от отговорите).  

Откроява се заплашителна дисхармония между трите „гена” – политика на 
пазарно лидерство (1.М; 2М), стратегия на  индустриално лидерство (3.Ин;4. Ин);  
тактика на лидерство чрез креативни знания (4.Инв; 6.Инв; 7. Е; 8. Е). От резултати-
те оценяващи генома „конкурентна сигурност 3G”, се откроява крещящата потреб-
ност от прилагането на маркетингова защита при наличие на оценено  ниско рав-
нище на конкурентна сигурност, оценени с ниско или липсващо съблюдаване на 
критерия „лоялност/ниска удовлетвореност”. 
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* * 
* 

 

Проведените теоретико-практически изследвания, които са пионерски за 
страната и без претенции за завършеност, отразяват крещяща потребност от про-
ектно-програмно усъвършенстване на маркетинговата активност на корпорациите, 
преди всичко в следните направления: 1) трансформационно проектиране на марке-
тингов инжинеринг на специалистите в зависимост от типа оф-/он-бизнес модели 
по пазари; 2) планово-инвестиционна синхронизация между маркетинговите 
компетенции на специалистите и тяхното ИТ ре-актевиране за съответни  длъж-
ностни отговорности и права по йерархични равнища; 3) динамична конвергенция 
между корпортивния капацитет на маркетингов професионализъм при флуидни 
знания за промени, метрики и стандарти за конкурентна сигурност и защита при все 
по нарастващата несигурност в глобалните пазари. 
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Abstract: The problem of marketing planning has become obsolete. It is difficult to find well-run 
organization in which marketing activity is not subject to planning. The problem is in the logic 
and technology of planning. In this context, questions arise as to in what sense is the marketing a 
subject of planning, it is necessary and why it is possible to plan the marketing activities, in what 
sense and what techniques to implement in the planning process, what is the prospect of planning, 
i.e. what is the marketing planning horizon. These questions are relevant in the process of 
assessing current practice that apparently wanders between different variants of the problem 
solutions. Although it is fashionable to talk about the strategic management of the organization 
and in particular the strategic planning of marketing, the general practice is far from the 
strategic logic of management and planning. The so called “tactical logic” prevails that is easier 
for practical realization and therefore smoother. Consequently dominant (even the only that is 
done) is short term planning without considering the fact of its uselessness. Perspective planning 
remains out of sight of the management. The explanation is simple. Perspective planning i.e. 
planning ahead is much more difficult and carries many risks. It is, however, the base of the 
actual change and leads to new, more favorable position for the organization. The perspective 
planning, whose inherent logic is the strategic management, not only gives sense to the 
organization's marketing objectives (the objectives express the desired future state) but 
reasonably justifies specific marketing activities for each year of the planning period. 

Key words: Marketing planning, Strategic planning, Perspective planning, Short-term planning, 
Tactical management, Marketing purposes, Marketing tactics, Synchronous connections, 
Diachronic connections 
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Поставянето на задачата да се планира маркетинговата дейност има смисъл, а 

самото планиране би дало ефект ако се съобразят някои обстоятелства. Планиране-
то на маркетинга следва винаги да се осъществява в контекста на планирането на 
дейността на организацията като цяло. Това обстоятелство е лесно обяснимо и раз-
бираемо когато тълкуваме маркетинга като класическа, „редова” бизнес функция. 
Факт е, че тя е нова функция, няма „историята” и практиката на такива функции 
като тези свързани с финансите, с персонала, с изследователската и развойна дей-
ност.  

Ако разглеждаме маркетинга по този начин, по-лесно ще се отърсим от разби-
рането за него като модно явление. Да той е /според мисъл на акад. Евгени Матеев 
изказана по друг повод/ модерен, но в никакъв случай моден атрибут на управ-
лението на организацията.  

Модерното, което носи в себе си  маркетингът е идеята, философията заложе-
ни в него. Кратко казано тя е: да произвеждаме това, което можем да продадем, а не 
да се опитваме да продаваме това, което вече сме произвели.  
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Отношението към маркетинга като към нещо модно едва ли може да донесе 
успех. Едва ли и най-красивото цвете поставено върху ревера на поовехтялата 
дреха ще я направи продукт на най- новата модна линия. Такова отношение ражда 
илюзии, които са далеч от реалностите. Маркетингът не е лекарството, което може 
да излекува всяка болест. А защо? Отговорът не е труден. Маркетингът е един от 
елементите на система каквато представлява всяка организация. В случая организа-
цията се представя като съвкупност от бизнес функции, които са в режим на 
взаимна обусловеност. Като прилагаме системния подход към организацията, което 
е напълно естествено, дори необходимо възникват две основни задачи.   

Първата е свързана с идентифицирането на елементите на системата. Задачата 
е еднозначно да се опише всяка бизнес функция като се изведе нейната специфика. 
Отнесена към маркетинга тази задача предполага да се дефинира неговата същност.  

Въпросът тук  не е да се предложи поредната дефиниция за маркетинга, а да 
се представи неговата „конструкция”. Време е вече, да разбираме маркетинга и 
практически да го реализираме като сложно системно образувание. Елементите на 
системата маркетинг са конкретни маркетингови дейности, наричани още марке-
тингови функции. Нещо повече, самите маркетингови функции са системи, естест-
вено от по-нисък порядък в сравнение с маркетинговата система, чиито елементи са.  

Втората задача е свързана с изграждането на връзки между елементите на 
маркетинговата система. При това става дума нe за връзки въобще, по принцип, а за 
формиране на отношения, които са специфични, уникални, присъщи единствено и 
само за маркетинговата система.  

Двете поставени задачи са първите ориентири, когато се търси отговор на 
въпроса защо е необходимо, но и възможно да се планира маркетинга. Решаването 
на посочените задачи позволява да се разграничи маркетингът от другите бизнес 
функции и да се аргументират всички дейности по съгласуването на функциите в 
рамките на организацията. Като се има пред вид, че планирането е процес на целе-
съобразна координация на дейности и резултатите от тях, може да се заключи, че 
маркетинговата система може да се изгради само като се планира комплекса от 
маркетингови дейности. Не съществува инструментариум или сила, които автома-
тично да ги приведат в съответствие.  

Лансира се тезата /вярна по принцип, но много рядко аргументирана/, че пла-
нирането е непрекъснат процес. Две са основанията, които правят издигнатата теза 
истина. Променя се във времето целесъобразността на процеса на координация на 
маркетинговите функции. Едни са целите, в т.ч маркетинговите когато организа-
цията започва дейността си, други, когато тя е в разцвет или се бори за оцеляването 
си. Всичко това води до пренареждане на маркетинговата конструкция, ако органи-
зацията има намерение да води адекватна икономическа политика.  

Независимо на какъв етап от жизнения си цикъл се намира организацията 
нейната дейност се осъществява в бизнес среда, която е многолика и бурно проме-
няща се. От това следва, че колкото и адекватна да е  икономическата в т.ч. марке-
тингова политика провеждана в даден момент, тя винаги ще бъде „морално” амор-
тизирана от гледна точка на промените настъпващи в бизнес средата. Новата 
конфигурация на маркетинговите функции не може да се постигне автоматично. 
Необходима е активна, творческа намеса на управляващия екип, който да пренаре-
ди, да координира по нов начин елементите на маркетинговата система.  

Ако посочените аргументи правят планирането на маркетинга необходимо, по 
какви причини то е и възможно. Причините са същите – целесъобразният характер 
на икономическите дейности и промените  в бизнес средата.   
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Първата причина е израз на волята на управленския екип за промяна на 
статута на организацията. Новите цели са характеристиките,  чрез които се изразява 
новото желаното състояние – лидерство в бранша, нарастване на приходите от про-
дажбите, по-голям пазарен дял.  

Усложняването на бизнес средата по състав и динамичното изменение на със-
тоянието на съставящите я елементи е втората причина, която прави планирането 
на маркетинговата дейност възможно. Промените в бизнес средата създават препят-
ствия, но едновременно с това пораждат и възможности з а всеки икономически 
субект. Един пример. Крайните потребители са субектите на един от елементите на 
бизнес средата – демографската система. Разнопосочно е тяхното въздействие 
върху решенията и действията на производителите, но две от тях са особено акту-
ални.    

В зависимост от текущите и възможните бъдещи характеристики / численост 
на населението, прираст, доходи, структури по пол, възраст, образование и други 
икономически и не икономически критерии / демографската система, т.е. пазарът на 
крайните потребители едновременно насърчава, но и лимитира различните видове 
дейности и резултатите от тях. Това е логично, защото дълбоката философия на 
маркетинговата концепция е ориентация на икономическите дейности към потреби-
телите. Те определят смисъла за възникването на различните дейности и регламен-
тират параметрите на тези дейности и резултатите от тях. В този смисъл демо-
графската среда лимитира икономическите дейности от гледна точка на крайният 
им резултат, при изхода.  

От друга страна демографската среда въздейства върху решенията и дейст-
вията на производителите и чрез своя „продукт”. Това е работната сила, носителят 
на основния фактор на производството труда. В качеството на обезпечаваща ресурс 
демографската среда детерминира производството от към входа на производстве-
ната система. И отново със своите характеристики, численост на заетите, съотноше-
нието между работещи и неработещи, квалификация на заетите, образователен 
ценз, производителност, демографската система поставя ограничения пред всеки 
вид дейност. Очевиден е фактът, че между необходимото количество труд и факти-
чески съществуващото ще съществува разнобой. При това несъответствието не е са-
мо, дори не толкова за количеството труд, а по отношение на качествените харак-
теристики на работната сила. С други думи несъответствията са между вектори.  

Стои въпросът, как да се преодолее дефицитът? Отговорът се крие в обстоя-
телството, че производствената система /като потребител на работна сила/ е еле-
мент на система от по-висш порядък – обществото. В този смисъл производст-
вената система е в кореспонденция, по линия на преки и косвени, прави и обратни 
връзки с демографската система, техно сферата, системата на извън производстве-
ните услуги. От тук следва, че проблемът с дефицита на работна сила е проблем не 
само на производствената система, а на обществото като цяло. Решението на проб-
лема е във взаимното допълване на системите, елементи на системата общество. 
Повишаването на качеството на образованието и на здравеопазването може да 
доведе до нови качествени параметри на съществуващият брой заети, до появата на 
нови вектори в демографската система. Или създаването на нови технологии и 
техника са важно условие за повишаване производителността и от тук до компенси-
ране на недостигащата работна сила. Всичко това е основание за появата на нови 
видове дейности и до нови продукти.  

И така, важно условие за ефективното реализиране на маркетинговата функ-
ция е  дефинирането, изследването и планирането й като елемент на система от по-
висш порядък каквато е организацията. Задачата на управляващият екип е да 
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координира различните бизнес функции като изхожда от целта, която се разработва 
за организацията като цяло. Това означава, че политиката в областта на маркетинга, 
разглеждана като комплекс от цели, стратегии и тактики е производна на общата 
икономическа политика на организацията. С други думи маркетинговите цели и 
стратегии са своеобразен маркетингов „превод” на корпоративните цели и стра-
тегии.   

Очевидно е обаче, че само с успешно осъществена маркетингова политика 
едва ли могат да се постигнат поставените корпоративни цели. Очакваният ефект 
може да се постигне само при съвместното, съгласуваното осъществяване на целия 
комплекс от бизнес функции.   

 
Пример. Прилагането на една от маркетинговите стратегии – разработ-

ване на нов продукт е силен аргумент за постигане на маркетинговите, а чрез тях 
и на корпоративните цели. Дали да се разработва нов продукт и какъв да бъде 
мащабът на иновационния процес зависи от поставените маркетингови цели. От 
друга страна успешната иновация предполага изграждането на ресурсна база, 
която и от количествена и от качествена гледна точка в някаква степен  се 
различава от базата, която до момента е изградена. Трансформирането на 
базата от текущото й състояние към необходимото състояние изисква подоба-
ващо финансиране. Проблемът не е само колко голям финансов ресурс е необходим, 
а още каква да бъде технологията на финансиране, кой да бъде източника на 
финансиране и с каква ефективност ще се реализират финансовите операции. 
Всичко това са проблеми, които се отнасят до бизнес функцията свързана с 
финансите. Ако решаването на финансовите проблеми не се съгласуват с 
маркетинговите и в частност с въпроса за разработване на нов продукт, очевидна 
е опасността да се компроментира иновационния процес, а от тук, да не се 
постигнат поставените цели.  

 
Приведеният пример е само детайл от сложната проблематика по съгласу-

ването на конкретните функционални политики във връзка с изграждането на 
общата фирмена политика. Но и той е достатъчен да се направи изводът, че няма 
бизнес функция, която да е най-важна или да е със специален статут. Важното, 
условието носещо успех е координацията между различните, но явно обуславящи 
се и взаимно подсигуряващи се бизнес функции.  

 Като споделяме идеята, че планирането е творчески процес на съгласуване на 
целите  и ресурсите на организацията, а не процес на силово налагане на решения, 
стои въпроса за логиката и технологията за координиране на инициативи, действия 
и интереси на участниците в дейността на организацията. Утвърждаването на стра-
тегическата логика на управление, в т.ч и на планиране открива възможности, но и 
поражда проблеми пред всеки производител, независимо от предмета му на дейност 
и икономическите възможности.  

 Проблем с особена значимост е  формулирането на целите на организацията. 
Тук главният ориентир е пазарът и то не пазарът по принцип, а пазарът на крайните 
потребители. На тази теза могат да възразят производителите, чийто предмет на 
дейност няма пряка връзка с крайните потребители, разбирай българските граждани 
и домакинствата. Да, добиващият руда за цветни метали, или транспортната орга-
низация, която вози детайли за машини от производителя до машиностроителното 
предприятие нямат пряк досег до пазара на крайните потребители. Но нека да при-
помним, че всеки стопански субект е само елемент от сложната национална иконо-
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мическа система и по линия на преките и косвените връзки влияе върху всички су-
бекти от системата, но и се влияе от действия им и резултатите от тях.   

 И тук да припомним мисъл на акад Е. Матеев, че продуктивността на иконо-
мическата система се оценява чрез относителния дял на крайната продукция в брут-
ната. Известно е, че основен елемент на крайната продукция е тази, която се 
потребява извън производствено, т.е. реализира се на пазара на крайните потреби-
тели.  

Не може да се отрече, че такъв подход при целеполагането все още е мечта, 
защото практиката е по-различна. Много от решенията за целите на конкретните 
организации са или прекалено консервативни  /защо да се поема излишен риск/ или 
са в сферата на ненаучната фантастика. Съществена причина за трудностите, които 
изпитват производителите при целеполагането е логиката, на която почива проце-
сът.  

Както е известно, масовата практика е планирането да обхваща непосредст-
вено предстоящия производствен период. Разчетите са за годината, която предстои. 
В същност това е разписание за дейностите, които следва да се извършат като усло-
вие за количествени и качествени трансформации на производствените условия. 
Но, какво може да позволи период с едногодишна продължителност. Очевидно хо-
ризонтът е прекалено малък, а от тук и перспективата твърде ограничена. Едва ли 
за една година могат да се извършат съществени изменения в състоянието на изгра-
дените, до сега условия, които да осигурят качествено ново състояние на органи-
зацията. Целите остават в плен на съществуващите обстоятелства, а така те губят 
смисъла си като икономическа категория която изразяват желано състояние в бъ-
деще. Вместо желано състояние, целите при тази логика не могат да изразяват ни-
що друго, освен възможно, предопределено от фактическото състояние на ресурси-
те  бъдеще на организацията.  

 В такава ситуация под въпрос е и същностната характеристика на планиране-
то като процес на съгласуване на инициативи, т.е. като творчески процес. За какво 
творчество може да се говори, за каква инициативност, когато няма перспектива, 
когато няма „простор” за изява.   

Кратко казано доминиращата практика на планиране, инициативите, дейст-
вията, интересите да се компресират в границите на едногодишния период компро-
метират самата стратегическа логика на управление, по силата на която целите се 
задават независимо от текущото състояние на бизнес средата и чрез комплекс от 
синхронизирани действия се търси ново количествено и качествено състояние на 
производствените условия, адекватно на поставените цели.  

Не че стратегическата логика не е възможна и при този времеви хоризонт.Но 
тя много по-трудно се реализира, при това не за всички производства, видове про-
дукти и пазарите на, които продуктите се продават.  

Този факт обуславя друга, често повтаряна грешка да се отъждествяват логи-
ката на планирането, от една страна  с неговия хоризонт, от друга страна. Не рядко 
срещаме заключението, че стратегическото управление има смисъл за по-далечната 
перспектива на организацията, или че целите и стратегиите, като елементи на стра-
тегическия план са с по-далечна във времето проекция, докато тактиките са кон-
кретни действия  и по тази причина възможни само  за краткосрочна перспектива.  

Ние приемаме гледната точка, според която специфичен е разрезът на плани-
рането по признака времеви обхват и съвсем друг, по признака логика на плановия 
процес. От гледна точка на времевия обхват планирането е краткосрочно и перспек-
тивно. Да направим уговорката, че и при двата варианта е възможно прилагането на 
стратегическата логика на планиране. По точно казано и при краткосрочното пла-
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ниране съгласуването между целите и ресурсите, не само може, но и трябва да се 
основава на стратегическата логика на планиране, докато перспективното пла-
ниране  по дефиниция е несъвместимо с тактическата логика на планиране. В тази 
връзка опитите /а това е честа практика/ перспективното планиране да се свежда до 
механично „навързване” на краткосрочни планове непрекъснато доказват своята не-
състоятелност.  

Тактическата и стратегическата логика разкриват идеологията на целеполага-
нето и връзката му с ресурсите на организацията и преди всичко с тяхната промяна. 
Краткосрочното и перспективното планиране разкриват технологията на трансфор-
мирането на фактическите ресурси в необходими за постигане на целите на орга-
низацията във времето.  

 Възможно най-безперспективна, според нас е комбинацията между тактичес-
ката логика на управление и перспективното планиране. По-точно казано това е 
комбинация, имитация на планиране. Както беше казано, по-горе тук годишните 
планове се навързват механично един за друг. Това обезсмисля всички опити да се 
определи хоризонта. Няма значение дали той ще бъде две, три или повече години. 
Каквато и да е продължителността на плановия период целите за всяка следваща 
година ще са механично следствие от постигнатите резултати в предшестващата го-
ина. Акад. Е. Матеев сравнява този начин на управление на организацията с 
управлението на автомобил само на къси светлини. Съобразяваме се с конкретиката 
на текущата ситуация и губим основния ориентир. Собствено, при тази комбинация 
ориентир няма. В този смисъл резултатите за конкретната година няма да са част от 
нещо цяло, а автономно проявление на стопанския живот предопределено от ми-
нали събития и резултатите от тях. Проблемът е и в това, че това частно проявление 
/случайно или не/  регламентира бъдещи събития и резултатите от тях.  

Антипод на коментираната комбинация е комбинацията между стратегичес-
ката логика на управлението и перспективното планиране като хоризонт. Незави-
симо, че двете характеристики се допълват, ефектът от прилагането на тази комби-
нация е различен в зависимост от това върху коя от характеристиките се поставя ак-
цент. Да отбележим отново, че двете характеристики не са тъждествени, поради 
което не е адекватно твърдението, че стратегическото планиране се свързва с реша-
ването на проблеми в перспектива.  

 Ако акцентът се постави върху времевия хоризонт прилагането на стратеги-
ческата логика на управление става „по-дисциплинирано”. Определя се времето, 
очертава се задължителната времева рамка на координацията между целите на орга-
низацията, ресурсите й и трансформационните процеси, които трябва да свържат 
двете страни.   

 Кои са силните страни на този подход. Преди всичко това е яснотата по въп-
роса кога искаме да постигнем състоянието, което желаем. От тук следва едно-
значното разпределение на преобразуващите процеси в рамките на точно определен 
период от време. Без да оспорваме предимствата на подхода с акцент върху време-
вия обхват, в рамките на който се прилага стратегическата логика, считаме, че в 
подобна ситуация значимостта на стратегическата логика на управление  намалява. 
Реална е опасността в името да се спази срока, да се подменят същностните харак-
теристики на стратегическата логика с характеристики на тактическата логика. Има 
се предвид при невъзможност в рамките на зададения период да се приведат в съот-
ветствие съществуващите и необходимите условия за производство, да се кориги-
рат целите на организацията. Така желаното състояние се отлага за бъдеще време. 
За да не се стигне до такова решение единствената възможност е да се увеличи 
напрежението при трансформациите във всяка от годините на периода.   
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Считаме, че по-стойностен е подходът, при който водеща характеристика е 
логиката на управлението, т.е. стратегическата логика. Времевият обхват се опреде-
ля като функция на управленската логика. В този случай целите отразяват реално 
идеята, която се влага в процеса на целеполагане, т.е. да отразяват действително 
желаното състояние.  Когато водеща е логиката на управление времето за постига-
нето на целите е различно. Това е основание да считаме, че дори в рамките на едно-
годишния период може да се приложи стратегическата логика на управление. Раз-
бира се това е частен случай, нещо повече случай, който по-рядко се случва на 
практика.   

Съгласуването на стратегическата логика на управление с времевия обхват на 
планиране обосновава и друга черта на плановия процес – неговата итеративност. 
Итерациите обаче не са на ниво промяна на целите за да „паснат” на съществува-
щите производствени условия. Итерациите са на ниво степен на промяна, количест-
вена и качествена на наследените условия с цел адаптирането им към вече 
зададените цели.  

 Представена кратко зависимостта между стратегическо управление и перс-
пективно планиране се реализира по следния начин. Отправна точка на всички 
действия е зададената от напред корпоративна цел. Стои въпросът как да се постиг-
не, т.е. чрез какви действия и в какво време. Експертна оценка може да ни насочи 
към първия вариант за времевия обхват на планиране. Приемаме, три годишен хо-
ризонт. С други думи този вариант на характеристиката време показва, че управля-
ващите искат да видят предвидената от тях промяна в края на период  t3. Какво 
трябва да се случи в период t2? Това е периодът, който ще внесе последните 
корекции в процеса на изграждането на необходимите производствени условия. В 
този смисъл това, което се очаква като резултат в период t3 е основано на дейст-
вията и резултатите от тях в период t2. Формално е така, но фактически всичко 
което искаме да се случи в период t2 е предопределено от целта зададена за период 
t3. Синтезиран израз на трансформационните процеси през втората година и 
резултатите от тях е корпоративната цел за тази година. От казаното следва още, че 
целта за втората година е функция от целта за третата година т.е. за периода като 
цяло. В този смисъл целите за всяка конкретна година са подцели на целта за 
периода като цяло, т.е. за последната година на периода. Целта за период  t2 има 
отношение към два вида проблеми. Едните са текущи и са свързани с осигурява-
нето на издръжката на производството за конкретната година. Вторият вид проб-
леми са перспективни и се отнасят до поредните количествени и качествени 
промени на производствените условия, върху които ще „стъпи” производството в 
период t3. Целите и действията в период t2 са аргументи на целите и произтичащите 
от тях действия за период t1. Икономическата интерпретация на политиката в 
период t1 е следната. В тази година организацията трябва да постигне определена 
цел и в тази връзка да реализира конкретни стратегии, тактики и проекти, които, от 
една страна ще обслужат текущото производство, но от друга страна ще осигурят 
промени в наследените от период t0 производствени условия. Променените условия 
в период t1 са базата, на която ще се основава производството в период t2.    

Както се вижда, производствените периоди, целите за всяка година и конкрет-
ните действия са взаимно обуславящи се. Зависимостта, обаче е специфична, в 
смисъл, че целите и произтичащите от тях действия се предопределят от целите в 
предстоящия период. В крайна сметка основният аргумент за всички конкретни във 
времето трансформационни процеси е целта за последната година.   
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Очевидно е, че при тази първа итерация необходимите за период t1 производ-
ствени условия няма да съвпаднат с условията наследени от период t0. За да се 
преодолее възникналия разнобой чрез втора и следващи итерации се доуточняват 
трансформационните операции. С други думи променя се списъкът от стратегии и 
тактики за всяка от годините на периода така, че да се постигнат целите за кон-
кретните години и целта за периода като цяло. В хода на провежданите итерации 
може да се промени и продължителността на периода. Важното е да не се губи 
основния ориентир т.е. крайната корпоративна цел.  

Ако пренесем тези разсъждения в полето на маркетинга, разглеждан като 
стандартна бизнес функция се налагат няколко извода.  

 Перспективното планиране е необходимо и възможно за комплекса от мар-
кетингови действия, защото те са част от общата корпоративна политика.  Потен-
циалните проблеми, които носи в себе си планирането по логиката година за година 
обрича на неуспех, или най-малкото на непълноценно проявление на маркетин-
говата концепция. Приходите от продажбите, ако така се изрази маркетинговата цел 
по тази логика няма да бъдат производни на потребителското търсене, а на същест-
вуващите, наследени от минали години производствени условия.  

 Маркетинговите цели за отделните години от периода са производни на мар-
кетинговата цел за последната година, т.е. на целта която предопределя всички 
усилия за целия период. Чрез постигнатите във всяка година приходи от продажби 
се възстановяват всички текущи разходи. С една част от тях се финансират покуп-
ките на  стоки, които развиват текущите условия в ново състояние, количествено и 
качествено. Те са връзката между различните периоди от време и превръщат 
синхронните връзки /по израза на акад. Е. Матеев/ в диахронни.  

Логиката на перспективното планиране изключва тезата, че цели и стратегии 
могат да се задават само за периода като цяло, докато за отделните години са въз-
можни само конкретни действия по елементите на маркетинговия микс.   

 
Нашето мнение е, че маркетинговата политика, ядро на която са функционал-

ните маркетингови политики е необходима за всяка от годините на периода, 
независимо от неговата продължителност. А това означава, че за всяка от годините 
е необходимо да се формулира обща маркетингова цел, но по правилата на перспек-
тивното планиране. За всяка от годините на периода е необходим комплекс от 
стратегии /обща маркетингова и по елементи на маркетинговия микс/, които об-
служват постигането на вече поставените цели, пряко тези които са за конкретната 
година и косвено целта за периода като цяло. В тази връзка отново се появява 
проблемът за изграждането както на синхронни така и на диахронни връзки между 
различните елементи на маркетинговата политика за всяка година от периода.  

  
За всяка от годините на периода е необходимо разработването на марке-

тингови тактики, наричани още маркетингови програми, които конкретизират 
избраните маркетингови стратегии. Програмите са в основата на процес органичес-
ки свързан с изграждането на триединството между целите, ресурсите и действията 
на организацията. Има се предвид разработването на бюджетите за конкретните 
маркетингови дейности и за маркетинговата политика като цяло.  
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Abstract: Subliminal advertising is an old concept, going back to the end of the 1950 s. Its 
proponents claim that the effect of an advertisement or a commercial can be enhanced by a 
cleverly camouflaged message that remains hidden to the conscious mind but can be detected 
subconsciously. We review the existing literature on subliminal advertising, including some major 
empirical studies. We find that the claim that subliminal advertising can have a powerful effect on 
consumers is exaggerated and unconvincing. It is possible that some effect can be detected in the 
case of people with vulnerable psyches but in that case subliminal advertising would seem 
unethical. We conclude that currently there is no evidence that subliminal advertising brings 
practical benefits to companies that use it. 
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Митът за силния ефект на подсъзнателната реклама датира от 1957, когато 
Джеймс Вайкъри публикува съобщение за направения от него експеримент по 
време на прожекция на филм (Block & Van den Bergh, 1985). Според описанието той 
е прожектирал на всеки 5 секунди за по 1/300 от секундата надписите „Пий Coca-
Cola“ (Drink Coca-Cola) и „Яж Попкорн“ (Eat Popcorn). Пак по негови данни този 
експеримент, при който на подсъзнателно равнище на зрителите в киното се 
внушава конкретно потребителско поведение, продажбите на Coca-Cola са скочили 
с 18%, а на Popcorn – с 58 %. По-късно Вайкъри се отрича от твърденията си и 
казва, че е манипулирал съобщението за предизвикания маркетингов ефект – 
съществено увеличаване на продажбите (Armstrong & Kotler, 2013, с.169), но тезата 
за силното подсъзнателно внушение се подема много сериозно както в изследвания-
та в областта на маркетинга и психологията, така и в предложенията на рекламните 
агенции към фирмите, за които те разработват рекламни кампании. Нашата статия 
представлява критичен анализ на позитивни (подкрепят тезата за силния ефект на 
подсъзнателната реклама) и негативни изследвания (отхвърлят тази теза). Целта ни 
е чрез такъв критичен анализ да дадем достатъчно основания за формиране на 
разумна стратегия на мениджърите, които поръчват, одобряват и заплащат реклам-
ните кампании. 
 
Дефиниране на понятието 
 

Подсъзнателна реклама е определяна по различен начин, като двете най-попу-
лярни схващания могат да се представят така: 

(а) Реклами, съдържащи на заден план стимули (музикални теми или тонове, 
светлинни ефекти, образи и т.н.), които придават по-различно звучене или осмис-
ляне на рекламирания продукт (Gable et al., 1987; Kelly, 1979; Barthol and Goldstein, 
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1959; Pratkanis and Greenwald, 1988 и други). Пример за такава реклама е тази на 
Coca Cola с капките на заден план и рекламата на Bijouteries Natan, с положението 
на краката на заден план по отношение на бижуто.  

 
 

 
 

 

 

 

 (б) Реклами, предаващи скрити послания, които остават незабелязани за 
гледащия / слушащия, но допринасят за постигане на съответната цел (Caccavale, 
Wanty III and Edell, 1982; Andrews et al., 1992; и други). Като правило в повечето 
случаи тук се използват сексуални символи и послания. Примери за такава реклама 
са двете реклами на Coca Cola (ледената пяна с форма, наподобяваща легнала гола 
женска фигура и ледените блокчета с включен елемент, наподобяващ глава на 
момиче), рекламата на Heineken с намека за формата на бутилката, сандвичът на 
KFC с включения в марулята символ, наподобяващ долар и опаковката на Skittles, 
включваща комбинация от буквата S и eXplosion в такава комбинация, че да могат 
подсъзнателно да се прочетат като „секс експлозия”. 
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(в) Реклама с откровен подтекст, най-

често със сексуален характер. Типичен при-
мер за такава реклама е тази на Burger King. 
Тя комбинира по един доста груб начин 
визуалното послание със слогана („Ще ти 
пръсне мозъка“).  
 

Както се вижда и от дадените примери, 
сред такива реклами има елегантни и 
острумни, има и откровено неприлични, 
които трудно биха издържали и най-либе-
ралната проверка за спазване на общоприе-
тите морални норми. Ние няма да анализи-
раме качествата или недостатъците на таки-
ва реклами, а ще се концентрираме върху 
оценките за тяхната ефективност според 
публикуваните изследвания.  
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Преглед на изследванията за ефективността на подсъзнателната реклама 
 
А. Подсъзнателната реклама е силно въздействаща и влияе съществено върху 
потребителското поведение 
 

Информацията на Вайкъри за ефекта от подсъзнателната реклама естествено 
предизвиква силен интерес сред изследователите и рекламистите. Като теоретична 
основа в подкрепа на тази теза първоначално се използва теорията на Фройд за 
подсъзнателното поведение. Поначало теорията на Фройд за съзнателното, подсъз-
нателното и несъзнателното поведение, повлияни например от сексуалността, е 
изследвана от много автори (Klas, 1958; Power, 2000; Kernberk, 1994; Matton, 2011 и 
други). Например Lazarus & McCleary (1949) докладват за „селективен отговор на 
подсъзнателен материал“. Според Oshikawa (1970, с.61) респондентът (зрител, чита-
тел) може да бъде неосъзнато повлиян със или без използване на „подсъзнателна 
реклама“. На теоретично равнище тук нещата се обясняват с добре известните от 
психологията и маркетинга теории на потребителското поведение, в т.ч. „стимули-
отговор“, теория на познанието и други (Благоев, 2003; Класова и др., 2002; 
Узунова и др., 2010, Иванов и Жечев, 2011; Анастасова, 2008). Както казва 
Хр.Кафтанджиев (1998, с.20) „в много случаи потребителите не осъзнават мотивите 
(за покупка, бел.авт.), защото истинските мотиви действат подсъзнателно“.  

Според Bernstein (2011) съществуват два типа ефект на подсъзнателната 
реклама върху потребителите. Според него първо се променя тяхното потребитеско 
поведение, а освен това се променят и техни характеристики като потребители.  
Той основава твърдението си на проведен експеримент, при който на две групи 
хора са показвани снимки, на които обикновени хора извършват обикновени 
действия. Снимките обаче, са включвали подсъзнателно възприемани символи. На 
едната група са показвани положителни символи, а на другата – такива с отрицател-
но въздействие. По негови данни изследваните в първата група (положителни 
стимули) са харесвали рекламирания продукт, а тези от втората група не са го ха-
ресвали. В друго изследване Silverman (1980) разделя група пушачи, които искат да 
откажат цигарите на две половини.  

Едната половина третират с терапия, включваща подсъзнателно възприемани 
стимули, а на другата половина прилагат класическа терапия за промяна на поведе-
нието. Месец след завършване на терапията 66% от групата с подсъзнателните сти-
мули продължават да не пушат, докато само 13% от контролната група (с класичес-
ка терапия) продължават да са непушачи. Silverman докладва също, че подсъзна-
телно възприеманите стимули дават ефект при алкохолици, лекувани с групова 
терапия (Анонимни алкохолици). 

 
Kalat (2011) описва изследване с участието на две групи от по сто души, на 

които са предоставени записи съответно за подобряване на самочувствието (self-
esteem) и записи за подобряване на паметта (memory improvement tapes). Характер-
ното в експеримента е, че на всяка група е казано, че получава единия от двата 
записа, но им е даван другия запис. Участниците, на които е обявявано, че полу-
чават запис за подобряване на самочувствието, са твърдяли след това, че имат 
подобрение в самооценката, макар че цял месец са слушали всъщност специали-
зирани записи за подобряване на паметта. Експериментът всъщност доказва, че на 
подсъзнателно равнище предубеденият човек възприема представената му теза 
(информация, твърдение) за истина и формира мнение и поведение в съответствие с 
подсказаната му теза. За специалистите по маркетинг това не е някаква новост. От 
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около столетие ние формираме маркетинговата комуникационна политика (разби-
рай – рекламата) в съответствие точно с този постулат: ако подадеш на потребителя 
приемлива теза, той ще я възприеме и ще промени потребителското си поведение в 
съответната посока. Такъв тип продукти, например записи за подобряване на мо-
зъчната дейност, за отслабване, за намаляване на напрежението, за отказване от 
тютюнопушенето се предлагат на пазара и на нас лично са ни известни случаи на 
познати, които убедено твърдят, че те са им помогнали. Един от нас изпробва запи-
си за намаляване на напрежението (на равнище мозъчна дейност), но не успя да 
докаже по-силен ефект от този след чаша червено вино вечерта. Това, разбира се, 
може да е грешка в експеримента. 
 
Б. Подсъзнателната реклама има ограничено или никакво въздействие и не 
влияе съществено върху потребителското поведение 
 

Експериментите за влиянието на подсъзнателно възприемани стимули върху 
поведението на тествани лица, които не са потвърдили хипотезата за силното им 
влияние, са доста на брой и някои от тях датират от преди съобщението на 
Вайкъри. Lazarus (1993) например докладва за резултатите от докладван от Brozek 
експеримент по време на Втората световна война. Доброволци са участвали в полу-
гладуване, при което на последователни етапи са им показвани различни стимули, 
които на подсъзнателно равнище би трябвало да предизвикват по-остро усещане за 
глад. Според изследователите, такъв ефект не е наблюдаван на статистическо зна-
чимо равнище, макар да става дума за гладуващи по време на войната. По-късно са 
публикувани изследвания върху ефективността на подсъзнателната реклама, които 
също не доказват съществени изменения във възприятията, още по-малко – в 
потребителското поведение на изследваните лица. Например Vokey & Read (1985) 
изследват влиянието на текстове/думи, включени като бек-вокали (фон) на песни. 
Очакваното влияние на т.нар. семантичен контент, независимо от многократното 
повтаряне, не се наблюдава. Пак през 1985 г. Block & Van den Bergh (1985) изслед-
ват влиянието на подсъзнателни техники за намаляване на тютюнопушенето, от-
слабване и т.н. и също не наблюдават значим ефект. Те дори отчитат сходни 
резултати на тестваната с такива техники група и плацебо групата (казано им е, че 
ще са подложени на такива техники, но на практика им прилагат неутрални сти-
мули). Павлина Кузманова (2012) изрежда доста на брой изследвания, в т.ч. 
Hawkins (1970), Silverman (1980), Kilbourne, Painton & Ridley (1985), Beauty & 
Hawkins (1989), при които не се наблюдава никакъв положителен ефект.  

 
При DeFleur & Petranoff (1959) е отчетен минимален ефект след две седмици 

третиране с подсъзнателна реклама, или както казва Oshikawa (1970) – много по-
малък ефект, отколкото ефектът на нормалната реклама. Moore (1982, с.46) отбеляз-
ва, че когато се наблюдава по-силен ефект от подсъзнателна реклама, това се случва 
в „по-специални, в някаква степен изкуствено създадени ситуации” и на практика 
ефектът не се повтаря в нормални условия.  

 
За нас бе много важно да проследим резултатите от първични изследвания на 

наши дипломанти, които евентуално да потвърдят или отхвърлят хипотезата за 
ефективността на такава реклама. П. Кузманова (2012) направи такова изследване, 
като използва показаната по-горе реклама на бира Heineken с участници от 20 до  
55 г., 48% мъже и 52% жени. Резултатите й също не потвърдиха хипотезата за 
съществен ефект от подсъзнателните стимули. 
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Дискусия 
 

На база на показаните резултати от изследвания към момента ние не сме убе-
дени, че са налице достатъчни научни доказателства, че подсъзнателната реклама 
води до статистически значими ефекти, измервани като промяна в отношението на 
изследваните лица към стоките или тезите, предлагани им с подсъзнателни техники 
(подсъзнателно възприемани стимули). Още по-малко може да се приеме за доказа-
но, че ефективността на подсъзнателната реклама може да се измери дори с промя-
на на потребителското поведение на изследваните лица.  

От друга страна тезата на Silverman (1976), че такива ефекти се наблюдават в 
по-значителна степен при обременени лица (депресия, хомосексуализъм), също не 
може да се приеме без по-мащабни и системни изследвания. Дори да се окаже, че тя 
е вярна, това не представлява кой знае какъв интерес за маркетинговата теория и 
практика, а и влиза в пряка колизия с етичните норми и стандарти на маркетин-
говата професия. Според нас ще бъде интересно да се проведе по-мащабно изслед-
ване с достатъчно голяма извадка и методика, която позволява повтаряемост. Едва 
тогава ще можем да се поизнесем с по-висока достоверност в подкрепа или за от-
хвърляне на тезата, че подсъзнателната реклама е по-ефективна от нормалната 
реклама.      
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Abstract: In the last decade marketing has expanded to accommodate further additions to its 
paradigm - which is based on having a new look at the old marketing understandings for 
identifying, examination and solving problems in our modern economic reality. Under the 
influence of revolutionary changes in the business climate and society as a whole, businesses get 
more and more involved in common values and social wellbeing. In this article, the logic of the 
evolution of marketing paradigm of businesses from the product itself and its sales (product-
oriented), through the market, represented by the consumers (market-oriented), all the way to the 
human being, his values and spirit (customer-oriented), is to be revealed. The main historical and 
logically developed aspects of the marketing paradigm are debated. New marketing paradigm 
content is studied, one that's oriented towards human values and spirit, to the development of 
social wellbeing and security. The meaning of new marketing ideas is examined - that of 
involvement and partnership, that of cultural commitment and spiritual unity. In the article, 
recently developed ways towards the evolution of marketing concepts and the marketing system 
are shown. That way, the marketing approach in business management is provided with new 
conceptual, problematic and instrumental dimensions. 

Keywords:  marketing, marketing paradigm, human values marketing, collaboration marketing, 
cultural involvement marketing. 

JEL M30; M31 
 
 
1. Условия за промяна в парадигмата 

„Когато най-сетне сметнем, че сме разбрали, какво е това маркетинг, той 
започва нов танц (курсив мой – П.Б.), който трябва да следваме възможно най-
добре.“1 Тази констатация на гуруто на маркетинга, американският професор 
Филип Котлър, вече повече от десетилетие пронизва всички опити на теорията и 
практиката да обясняват и прилагат новите позиции на маркетинговия подход в 
управлението на бизнеса. Тя е резултат на промените, които съпътстват новия етап 
от развитието на стопанския живот в целия свят. Присъща за икономиката сега е 
силната динамичност на процесите, които протичат в нея, проявяваща се чрез не-
прекъснатото разнообразяване на ресурсите, непрестанното усъвършенстване на 
технологиите и постоянното диференциране на продуктите и диверсифициране на 
производството. Заедно с това количествено и качествено се изменят потребностите 
на купувачите, появяват се нови и нови области на производствена и потребителска 
активност. Дигиталният свят все по-осезаемо се налага в живота, с което коренно се 
променя поведението на предложителите и потребителите. Разработват се нетради-
ционни източници на суровини и материали, създават се непредвиждани техноло-
гични решения за произвеждане на блага, изграждат се неочаквани форми на 
                                                            
1 Котлър, Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите.  С., Класика 
и стил, 2000, с. IX 
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продаване, прилагат се гъвкави механизми за ценово реагиране на промените в 
пазарните условия, установяват се все по-трудни за предугаждане подходи при 
поведението на конкурентите. 

 Съвременният пазар навлиза в състояние на все по-силна турбулентност, 
която често създава хаотични икономически и социални ситуации2, предизвиква 
остър дефицит от стабилност, ограничава възможностите за реални аналитични 
оценки и проективни виждания. Въпреки „информационния бум“, управленските 
решения се вземат при „информационен дефицит“ и за несистематизирани стопан-
ски реалности. Сега паралелно съществуват ситуации, както на свърхразширяване 
на стопанските възможности чрез големи инвестиционни усилия и неограничен 
пазарен достъп, така и на свръхсвиването им чрез резки спадове във финансовата 
активност, производството и продажбите. Светът навлезе в състояние на криза, не-
виждана по размери след „голямата депресия“. 

През последното десетилетие интензивно протичат и процесите на глобализа-
ция и интернационализация на стопанските процеси с всички техни плюсове и 
минуси. Националните икономики все по-тясно се обвързват помежду си, стават 
все по-осезаемо взаимнозависими. Създава се единна световна интегрирана иконо-
мика, която поражда нови полета на развитие и оценяване на бизнеса, а бизнесът е в 
състояние в реално време да организира и управлява процесите. Познанието става 
общодостъпно, високите технологии безпрепятствено се разпространяват до всич-
ки, пазарните правила се унифицират, трудът придобива неограничавана свобода на 
активност, а промените в условията на стопанско развитие в една страна дълбоко и 
необратимо проникват в икономическия живот на други държави. Създават се нови 
икономически и обществени нагласи за осмисляне на мотивите и ползите от сто-
панската изява. Светът вече е „едно голямо село“, всички неща са на „един клик 
разстояние“, образно казано „светът стана плосък“3. В резултат на това цялата гло-
бализирана икономическа (и не само икономическа) система придобива съвсем 
нови параметри на функциониране и насоки на развитие. 

Маркетингът своевременно реагира на горните процеси и непрекъснато се 
променя. Той отчита измененията в характера и средата за развитието на бизнеса и 
се усъвършенства заедно с тях. Той не „умира“ при новите условия, просто 
настъпва краят на поредния етап в развитието му такъв, какъвто го познаваме, и се 
заражда нов вид маркетинг4. Сменя се неговата парадигма5, чрез издигане на по-
високо стъпало на неговите принципи, организация и методика. Така маркетингът 
непрекъснато се развива и обогатява, като актуализира своята парадигма съобразно 
новите условия на протичане на стопанските процеси и на изменение на общест-
вения живот. Тези процеси обхващат както ширината, така и дълбочината на марке-
тинговата теория и практика.  

В ширина развитието и обогатяването на маркетинга обхваща все повече и по-
вече страни на бизнеса. Той покрива решенията на цялостните стопански процеси 
                                                            
2 Котлър, Ф., Д. Каслионе. Хаотика: Мениджмънт и маркетинг в епохата на турбулентността. С., 
Локус Пъблишинг, 2009, с. 14 
3 Фрийдман, Т. Светът е плосък: Кратка история на XXI век. С., Обсидиан, 2006, с. 10 
4 Зийман, С. Краят на маркетинга, какъвто го познаваме. С., Локус Пъблишинг, 2007, с. 231 
5 Поради многоаспектността на употреба на понятието парадигма, тук тя се приема като достатъчно 
широк обхват от наложили се, общоприети и утвърдени постулати за идентифициране, изследване и 
решаване на определени въпроси. Маркетинговата парадигмата представя теоретическите основи и 
методическите подходи към проблемите на развитието и управлението на стопанския живот от 
гледна точка на пазарните условия. (Вж.: Панайотов, Д. Управленски парадигми. Свищов, АИ 
„Ценов“, 2012, с. 10; Узунова, Ю., Д. Данчев, Б. Василева. Маркетингово лидерство, метрика и  
бенчпрактики. В., ИУ-Варна, 2010, с. 26) 
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от възникване на идеята за бизнеса, през нейното материализиране и комер-
сиализиране, до крайното потребяване на резултатите. При това маркетинговата 
концепция става водеща както за стопанските дейности, така и за различни дейнос-
ти с нестопанска цел. Сега маркетингът обхваща всички сфери на човешкото пове-
дение, като се започне с предлагането и търсенето на продукти, премине се през 
сферата на различните индустриални и битови услуги и се стигне до сферата на 
финансите, застраховането, образованието, здравеопазването, културата, политика-
та, религията. А в дълбочина това развитие и обогатяване на маркетинга касае мно-
гообразието и многостранността на разглеждане на всеки един стопански и управ-
ленски процес като организация и технология на неговото осъществяване, като на-
сока и методика на неговото оценяване. Маркетингът се специфицира и по отделни-
те фази на икономическото развитие, отчита неговите възходи и спадове. На пазара 
маркетингът „влиза“ все по-дълбоко в ценностите и духа на хората. В обществото 
маркетингът засяга проблемите на устойчивостта, творчеството, социалната отго-
ворност. 

Сега маркетингът е в състояние все по-адекватно да се ориентира, организира, 
мобилизира при промените в условията на бизнеса и средата. Установяването на 
всяка нова икономическа реалност поставя нови предизвикателства пред маркетин-
га. Маркетингът става все по-мощен лост за предизвикване на адекватна реакция на 
бизнеса при различни изменения в околната среда. При това, стремежът е тази реа-
кция да е по-навременна, тогава във всички случаи и резултатите от бизнеса са по-
добри. Всяко едно закъсняване в тази реакция е равносилно на загиване. Затова 
маркетинговите мениджъри и специалисти своевременно разкриват параметрите на 
новите реалности в стопанския живот, изграждат нови политики, стратегии и кон-
кретни подходи за развитие на бизнеса. Така маркетингът се утвърждава като важен 
лост за осъществяване на „ефекта на пеперудата“, като чрез неговите инструменти 
се осигурява въздействие върху посоката и силата на влияние на определени аспек-
ти от стопанския живот с цел тяхното ускоряване, забавяне или предотвратяване. 
Всичко това съществено изменя парадигмата на съвременния маркетинг.  

Възможни са различни аспекти на представяне на маркетинговата парадигма. 
Структурирането й може да се сведе до теоретическите основи на подхода, до 
методическите решения на проблемите, до изградените системи за организация на 
процесите, до практически работещите форми на дейностите и други. Но домини-
раща във всички тези групировки е тезата за основните цели на маркетинга, за 
мотивите и резултатите при неговото прилагане. 

 
2. Логика на промяната в парадигмата 

Един ретроспективен поглед ни припомня началото на маркетинговата пара-
дигма. В основата на първите й стъпки стои маркетингът на продуктите. При него 
всички решения се основават на идеята, че на пазара трябва да се предложат онези 
продуктови решения, които задоволяват най-добре нуждите, потребностите и тър-
сенето на купувачите. Само тогава продуктите ще се продадат и ще донесат печал-
ба. Условието е,  п ъ р в о, продуктите да притежават необходимите свойства за да 
могат да изпълнят своето предназначение и  в т о р о, тези свойства да бъдат пред-
ставени възможно най-добре на пазара, т.е. пред купувачите. И вече се проявяват 
„разширените“ продукти като търговска марка, опаковка, сервиз, реклама, органи-
зация на доставката, съхранение, монтаж и т.н. Мобилизират се и другите марке-
тингови инструменти – цената, дистрибуцията, рекламата и т.н. При тези постулати 
на парадигмата всичко в бизнеса се подчинява на идеята да се създадат и предложат 
продукти, които могат да се продадат. Основните усилия на бизнеса се насочват 
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към разработването на продуктите, тяхната спецификация със свойствата, които ги 
представят пред масовия потребител като функция, за да могат те да се продадат, 
при това с печалба. 

При тази постановка продуктите и тяхното изгодно продаване се поставят в 
основата на целите на бизнеса, те са „сърцето“ на бизнеса. Това е лайтмотивът на 
„продуктоцентричната“ парадигма през този етап на развитието на маркетинга, 
която е определяща за цялата маркетингова теория и практика в периода до 70-те 
години на ХХ век. Тази парадигма вече изигра своята роля. Сега няма сериозен биз-
нес, който да поставя като водещи на своето развитие чисто производствени, техно-
логични, финансови и прочее цели. Макар, че тази епоха в развитието на марке-
тинга е история, това не означава, обаче, че при някои специфични пазари, при на-
чални етапи на разработване на пазарите, при тежки икономически и социални сът-
ресения, тази теза не може да бъде водеща. 

С насищането на пазарите последва ново съдържание на маркетинговата 
парадигма – утвърждава и се развива „маркетингът на пазарите”. Фокусът на марке-
тинга тук се насочва към онези, за които са предназначени усилията на бизнеса. 
Разнообразието от продукти и продуктови характеристики, богатата информация за 
тях осигуряват възможност на купувачите да сравняват и да избират. Рационалното 
поведение на купувачите ги насочва към продукти, които носят по-голяма стойност 
при потреблението. И те определят тази стойност на база своите субективни пред-
стави за полезност на продуктите. 

Изоморфното понятие „пазар“ вече се специфицира възможно най-детайлно. 
Тук маркетингът се насочва към конкретните купувачи, сегментира ги, избира целе-
вите купувачи (таргети) за съответния бизнес. Маркетингът „атакува“ купувачите с 
всички допустими от закона и морала средства. Продуктите силно се диференцират, 
цените се модифицират, каналите са реорганизират, рекламата се специфицира и 
т.н., за да се отговори най-пълно на нуждите и желанията на „тяхно величество“ 
купувачите. Чрез позиционирането на продуктите в съзнанието на купувачите с 
всички възможни средства се стига до онзи „механизъм“ в човешкото съзнание, 
който ги кара да кажат „да“ за покупката и те биват привлечени и задържани към 
съответния бизнес и неговите продукти. И по този начин се осигурява достигането 
на крайната цел на бизнеса – реализиране на по-висока печалба. 

И този етап на „пазарноцентричната“ парадигма на маркетинга изчерпи 
своите сили. Тя доминираше до края на ХХ век. В съвременни условия все по-осе-
заемо започна да се отчита фактът, че хората не са просто физически купувачи и 
потребители на продуктите. През първото десетилетие на XXI век редица аспекти 
на тяхното поведение придобиват нови измерения. Маркетингът започва да третира 
купувачите като „човешки същества, притежаващи ум, сърце и дух“6. И като воде-
щи в поведението на индивидите и групите стават духовните стремежи и пробле-
мите на заобикалящата ги среда. Купувачите осъзнават, че съществуването им зави-
си не толкова и не единствено от задоволяването на личните им материални нужди, 
колкото от начина на живот и от условията в заобикалящата ги среда. Интересите 
на хората се насочват към духовните ценности, към социално-етичните аспекти в 
човешките отношения, към обществената отговорност на индивидите и групите. В 
критериите за богатство все по осезаемо се ограничава ролята на материалните 
ценности за сметка на интелектуалните и духовните. Оттук маркетинговата пара-
дигма на бизнеса се насочва не само и не толкова към веществените условия на 

                                                            
6 Котлър, Ф., Х. Картаджая, А.Сетиаван. Маркетинг 3.0: От продуктите към клиентите към човешкия 
дух. С., Локус Пъблишинг, 2010, с. 20 



 54

производството и продажбите, към утилитарните нужди на отделните купувачи, а 
предимно към интелектуалните основи на предлагането, духовното равнище на 
хората и стремежа към неговото нарастване, и заедно с това – към проблемите на 
обществото като цяло. А всички усилия на бизнеса се подчиняват на идеята за 
запазване и укрепване на общественото благополучие. 

Така маркетингът на новото хилядолетие насочва своите усилия към съзна-
нието на хората, към техния стремеж да достигнат и заемат определен статус в 
обществото, да получават специфична за тяхната ценностна система стойност на 
потреблението, която има не толкова натурален и паричен еквивалент, колкото 
идеен, духовен израз. Съвременният маркетинг постепенно се освобождава от 
„смъртните грехове“ на своята класика7, утвърждава се маркетингът на човека. Той 
разглежда икономическата изгода за отделните индивиди и бизнесорганизации като 
резултат от постигнатите ползи за обществото. Утвърждава се и се възприема раз-
бирането, че просперитетът на отделната личност в икономически и социален сми-
съл се основава не само и не толкова на материалното благополучие, колкото на 
духовното съвършенство. Просперитетът на бизнеса вече се свързва с неговите уси-
лия и резултати за достигане на икономическа, социална и природна балансираност, 
справедливост и удовлетвореност, което е условие за достигане на по-високи ико-
номически резултати. А прогресът на обществото е не толкова предпоставка и не-
обходимо условие за съществуване на индивидите и развитие на бизнеса, а е резул-
тат от тяхното рационалното поведение и социалната ангажираност.  

Новата „философия“ на маркетинга търси подходи и конкретни инструменти 
за обвързване на глобалните процеси на изграждане на единно икономическо 
пространство в света със специфичните цели на всеки конкретен бизнес и създа-
ването на земята на удобни и предпочитани условия за живот на всички отделни чо-
вешки индивиди. Идеята за необходимата доминанта на глобалните интереси на 
обществото и духовните ценности на индивидите, като определящо условие за 
достигане на конкретните цели на всеки отделен бизнес, става водеща. Въпросът 
вече не е дали обществената среда създава благоприятни условия за бизнеса и дали 
купувачите приемат неговите продукти, а дали бизнесът работи съобразно необхо-
димостта от създаване и укрепване на средствата за обществено благополучие и ин-
дивидуалните желания на индивидите за утвърждаване и реализиране в това 
общество.8 

Стига се до модерната „човекоцентричната“ парадигма на маркетинга, където 
хората се удовлетворяват не само и не толкова физически и икономически от биз-
неса, а се прониква до тяхната ценностна система, касаеща позициите им в 
                                                            
7 Котлър, Ф. Десетте смъртни гряха на маркетинга: Симптоми и решения. С., Локус Пъблишинг, 
2005, с. 17 
8 Тезите за трите етапа в развитието на маркетинга Филип Котлър нарича съответно „Маркетинг 
1.0“, „Маркетинг 2.0“ и „Маркетинг 3.0“, (Котлър, Ф., Х. Картаджая, А.Сетиаван. Маркетинг 3.0: От 
продуктите към клиентите към човешкия дух. С.,ЛокусПъблишинг, 2010, с. 19). По същата логика са 
изведени иоценките на Томас Фрийдман за епохите на глобализацията  - „Глобализация 1.0“, „Гло-
бализация 2.0“ и „Глобализация 3.0“ (Вж.: Фрийдман, Т. Светът е плосък: Кратка история на XXI 
век. С., Обсидиан, с. 21), на Ричард Брансън за подходите в бизнеса - „Капитализъм 1.0“, „Капита-
лизъм 2.0“ и „Филантрокапитализъм“(Вж.: Брансън, Р. Бизнесът на бъдещето. С., AMG, 2012, с. 29), 
на Тим О’Райли   за насоките и възможностите на използване на Web мрежата в информационните 
технологии  - „Web 1.0“,„Web 2.0“ и „Web 3.0“ (O’Reilly, Tim. What is Web 2.0: DesignPattems and 
Business Models for Next Generation of Software.http://oreilly.com/web2/arhive/what-is-web-2.0.htm/ - 
посл. достъп на 14.02.2013). Началото на това етапизиране на развитието на процесите в общест-
вения живот според нас постави АлвинТофлър с неговото революционно изследване на трите вълни 
в развитието на цивилизацията (Вж.: Тофлър, А. Третата вълна. С., изд. къща „Пейо К. Яворов“, 
1991, с. 25)  
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обществото и степента на тяхната удовлетвореност от това.  Бизнесът се издига до 
ценностите на човешкия дух, работейки върху идеята, светът да бъде едно по-добро 
място за живот като базово условие за физическо, емоционално и духовно развитие 
на хората. Така новата парадигма на маркетинга се свързва с коректността на биз-
неса при съблюдаване на закона и морала, при грижата за запазване и укрепване на 
здравето на хората, при стремежа за достигане на по-високо равнище на профе-
сионализъм и култура, при усилията за опазване и възстановяване на околната сре-
да, при работата за решаване на световните икономически, демографски, полити-
чески и други въпроси. 

Така, че съвременната парадигма на маркетинга произтича от осъзнаването на 
факта, че ако бизнесът се затвори само в рамките на пряката предметна и иконо-
мическа връзка „продавач - купувач", той много прилича на хазартната игра – ви-
наги единият печели за сметка на другия. Но при такава ситуация рано или късно 
идва момент, когато едната страна („губещата”) няма възможност за по-нататъшно 
участие в „играта” (бизнеса). Тогава процесът се прекъсва и „печелившата” страна 
също не може по-нататък да се развива. Нейната дейност също запада. Затова е 
нужно в правилата на „играта" да се включат съображения за защита и облагодетел-
стване на обществото като цяло, изграждане на нови ценности и обогатяване на 
духовната същност на хората. Създават се разумните параметри и нормалните усло-
вия за проявяване на отделните страни на бизнеса и утвърждаване на духовната 
база за човешкото съвършенство.9 

Очевидно бизнесът, залагайки на класическия маркетинг, като поставя в 
основата на своята дейност желанията и намеренията на отделните купувачи да 
придобиват предмети и услуги и да търсят икономическа изгода от това, често 
влиза в противоречие с дългосрочните оценки за благополучие и добруване на 
обществото като цяло и оттук – с духовната удовлетвореност на всеки негов член. 
Докато класическият маркетинг обвързва материалните (физически и икономичес-
ки) интереси на отделните продавачи и купувачи, новия маркетинг обвързва инте-
ресите и на двете страни в обществен мащаб и в духовен план. Или, докато класи-
ческият маркетинг търси баланс между отделните носители на търсенето и предла-
гането (купувачите и продавачите) в натура и стойност, то съвременният маркетинг 
изисква балансиране на три страни: п ъ р в о,  продавачите с тяхното предлагане,  в 
т о р о,  купувачите с тяхното търсене и  т р е т о, обществото с неговите изисквания 
за дълговременна стабилност и благополучие. Това балансиране става на основа 
отчитането на изконните интереси на страните от тази триада – реализиране на 
печалба за продавачите, задоволяване на утилитарните нужди за купувачите и 
достигане на духовно благосъстояние за хората в обществото. Крайъгълен камък на 
всичко това стават усилията за решаване на общочовешките проблеми, където ин-
дивидите се удовлетворяват чрез достигнатия обществен и духовен статус, а изго-
дите за бизнеса се постигат чрез утвърждаване на неговата социална отговорност и 
природозащитна ангажираност.10 

 При новата парадигма на маркетинга, в центъра на бизнеса и неговия менид-
жмънт застават обществените интереси и духовното съвършенство на хората. 
Налага се концепцията за хуманизиране на обществото, постигане на баланс на об-
ществените и личните интереси, съзнаване от хората на предимството на духовните 
ценности пред материалните. На пиедестала на обществения живот се издигат 

                                                            
9 Банчев, П. Маркетинг, В.Търново,  Фабер, 2012, с. 70 
10 Котлър, Ф., Н. Лий. Корпоративна социална отговорност: Най-доброто за вашата компания и ва-
шата кауза. С., Рой комюникейшън, 2011, с. 122 
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човешките желания и усилия, основани на духовността, културата, съзидател-
ността, творчеството, грижата за околната среда. Всички бизнесдейности трябва да 
отчитат тези ценности и чрез подходящи производствени, продуктови, ценови, 
дистрибуционни, стимулационни и други решения да се насочват към тяхното задо-
воляване, а материалните блага и икономическите изгоди да са естествен резултат 
от достигнатото духовно равнище на индивида и цялостното благополучие на 
обществото. 
 
3. Съдържание на променената парадигма 

Типично за новата парадигма на маркетинга е: 
• задоволяване на разумните потребности на купувачите съобразно духовните 

ценности на индивидите и интересите за обществено благополучие; 
• стимулиране на производството и продажбите на продукти, които по-пълно 

задоволяват нуждите на хората съобразно техния стремеж за духовно изви-
сяване и за благоприятна обществена среда за живот; 

• ограничаване и спиране продажбите на продукти, които блокират стремежа на 
индивидите към духовното съвършенство и противоречат на интересите за 
балансирано развитие на обществото; 

• изграждане на представи у хората за идентичност и принадлежност към опре-
делени групи, за притежаване на определен обществен статус, за създаване на 
персонална удовлетвореност и за изпитване на емоционални преживявания; 

• насочване на бизнеса към изграждане на духовни ценности у хората и реша-
ване на обществените проблеми, като степента на ангажираност към тях е не-
обходимо условие за постигане на високи икономически резултати и изграж-
дане на благоприятен обществен имидж; 

• представяне на обществото като единство от ценности, насочени към превръ-
щане на планетата във все по-добро място за живот, при което емоционалното 
начало и духовната удовлетвореност са базов мотив за съществуване и разви-
тие на хората. 
Съвременният маркетинг се стреми да достигне до ума и духа на купувачите, 

да прилегне към техните сърца. Заедно с това, в условията на индивидуалните 
човешки, световните икономически и глобалните природни проблеми, свързани с 
увеличаващите се бедност и недоимък на храна, ширещите се епидемии и пандемии 
от болести, масовата неграмотност, тежките екологични катастрофи и мрачните 
прогнози за природни катаклизми, маркетингът трябва да дава надежда на хората и 
да работи видимо за едно по-добро бъдеще за живот на всеки отделен човек и за 
съществуване на планетата като цяло. Социално-отговорният маркетинг, екологич-
ният (зеленият) маркетинг, културният маркетинг, образователният маркетинг, 
здравният маркетинг и други вече са отделни концепции в развитието на новата па-
радигма. 

При съвременните условия на стопански живот основните сили, които офор-
мят „бизнес пейзажа“ на новия маркетинг са: п ъ р в о,  силите на участието и 
сътрудничеството; в т о р о,  силите на глобализиращите се процеси и  т р е т о, си-
лите на творческото начало11. Чрез тях бизнесът и хората се свързват в една ця-
лостна система за техните съвместни усилия към обществените проблеми и пер-
соналните интереси,за повишаване на тяхната ангажираност към обществената и 

                                                            
11 Котлър, Ф., Х. Картаджая, А.Сетиаван. Маркетинг 3.0: От продуктите към клиентите към 
човешкия дух. С., ЛокусПъблишинг, 2010, с. 21 
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индивидуалната култура, за изграждане на среда за обществено и лично духовно 
единство.  

 Силите за участието и сътрудничеството са резултат от небивалите досега 
технически решения за общуване и по-специално – от развитието на информацион-
ните технологии. Купувачите не са само консуматори, но и инициатори и създатели 
на благата. Те стават съучастници и сътрудници в стопанските процеси на предло-
жителите, а последните могат да „консумират“ директно техните идеи. Така купу-
вачите се превръщат в „партньори“ на бизнеса, като директно участват в създава-
нето, разработването и комерсиализирането на продуктите. Освен от купувачите, 
идеи за съучастие и сътрудничество могат да се набират и от служителите, от 
сътрудниците, от контрагентите, от конкурентите и от всички други, свързани пря-
ко или косвено с бизнеса. Чрез съгласувано и взаимноизгодно партниране със своя 
персонал, доставчици, посредници и прочее, бизнесът осигурява благодатна парт-
ньорска база за достигане на своите цели. Особено силна тук е ролята на непрекъс-
нато разширяващите се и обогатяващи се социални медии. Утвърждават се мар-
кетингът на партньорството, маркетингът на отношенията.  

Силите на културната ангажираност, в аспекта на маркетинговата парадигма, 
при новите условия се проявяват в „размиването“ на културните граници, прелива-
нето от по-напредничави културни ценности към сравнително по-изостанали 
такива. Съвременната икономическата интеграция и глобализация прераства в кул-
турна, а в интегрираната и глобализирана култура по принцип започват да до-
минират ценности, свързани със световните проблеми. Оформя се профилът на 
„глобалния“ купувач, който се представя със своите нови ценностни измерения – 
икономическа осигуреност, социална отговорност, екологична ангажираност, 
обществена сигурност и други. Чрез изграждане на глобална ценностна система за 
световните проблеми хората могат по-лесно да се организират и по-успешно да 
решават проблемите, породени от парадоксите, които се пораждат от интеграци-
онните и глобализационните процеси.12 Тук културните ценности на глобалният 
маркетинг се развиват паралелно с ценностите на националния маркетинг и на меж-
дународния маркетинг. 

Силите на духовното единство се развиват като все по-нарастваща потребност 
на индивидите от доминиране на ценностите за осмисляне на човешкия живот, на 
това, което ги отличава от останалите биологични видове. В потребностите на 
хората вече се открояват като водещи не толкова параметрите на материалната 
реализация, колкото достигнатите духовни ценности. Търси се удовлетвореност на 
хората, която идва не единствено от материалните блага, а предимствено от духов-
ната реализация, която е резултат на творческия подход в мисленето и поведението. 
Това „обръщане“ на пирамидата на Е.Маслоу и поставянето на духовните мотиви за 
познание, себеосъществяване, себеутвърждаване в основата й е закономерен процес 
на развитието13. Така духовността на хората се извежда като специфично човешка и 
водеща характеристика в поведението им, свързана със смисъла на живота, с мечти-
те и стремежите, с вярата в ценностите при предприемане на определено поведение. 
Тук се утвърждават маркетингът на статуквото, маркетингът на имиджа. 

Основните градивни елементи в парадигмата на новия маркетинг неминуемо 
изместват досегашните представи за неговата доктрина. Сега нов смисъл придо-
                                                            
12 Вж.: Докладът на Щайлман: Хората като богатство – към една интелигентна икономика на  
XXI век. С., Нова звезда, 2002, с. 17 
13 За необходимостта от това „обръщане“ на ценностите по схемата (пирамидата) е подсказвал 
самият нейн автор Ейбрахъм Маслоу. (Вж.: Зохар, Д., И. Маршал. Духовна интелигентност: Търсе-
нето на смисъл като висша форма на интелигентност. С., Кибеа, 2003, с. 15) 
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биват концепцията (идеята) и системата (принципите, функциите, елементите, 
обкръжаващата среда) на маркетинга. Маркетинговата концепция разширява своя 
обхват, като към неговите два основни фокуса – продуктите с условията за продава-
не и купувачите с потребностите и търсенето се прикрепва и обществото с необ-
ходимите устойчивост и справедливост. Новият смисъл на концепцията на съвре-
менния маркетинг налага прередактиране на неговите изходни постулати. Така 
например, Американската асоциация по маркетинг, която е водещата световна 
научно-изследователска и практико-внедрителска институция по маркетинг, през 
2008 година въвежда нова дефиниция на маркетинга, в която се включва идеята, че 
„маркетингът е дейност, сбор от институции и процеси за създаване, комуникиране, 
предоставяне и разменяне на предложения, които притежават стойност за потре-
бителите, клиентите, партньорите и обществото като цяло (курсив мой – П.Б.)“14. 
Така маркетинговата концепция покрива не само интересите на купувачите, но и  
интересите на всички свързани с бизнеса организации и на цялото общество.  

Прередактират се и маркетинговите принципи – от постулатите за осигурява-
не на изгодни продажби на продуктите и удовлетворяването на купувачите се пре-
минава към принципите за сътрудничество между всички участници в стопанския 
живот при създаване на стойност, за достигане на висока култура в производството, 
потреблението и обществото, за  доминиране на духовното начало и творческите 
моменти в обществения живот, за запазване и подобряване на екологическото рав-
новесие в природата и други. Под нов ъгъл започва да се гледа и на маркетинговите 
елементи, които се използват като инструменти за достигане целите на бизнеса. 
При съвременния маркетинг те не са еклектична смес от инструменти (т.нар. 
маркетингов микс) за провеждане на маркетинговата дейност, а съставляват 
еднородна субстанция от взаимносвързани, взаимно допълващи се и същевременно 
взаимно отричащи се лостове, които образуват единен хомогенен механизъм за 
организиране и управление на маркетинговите процеси съобразно ценностите на 
индивидите и обществото, чрез които се осигурява възможност за всестранна ду-
ховна изява, създава се най-висока удовлетвореност и се носи най-голяма индиви-
дуална и обществена полза. Така продуктите са резултат от съвместно създаване 
чрез сътрудничество в цялата мрежа от звена за производство, доставка, транспорт, 
съхранение, продажби, сервиз и т.н. Купувачите пък са свързани и влизат в 
общности на база еднородните им ценности, установените контакти и възможнос-
тите за комуникиране. А в обществото се изграждат желани образи на продуктите и 
се утвърждават определени статуси на купувачите и потребителите. Съществено се 
изменя и обкръжаващата среда на маркетинга. Елементите от обкръжаващата среда 
при новия маркетинг, от фактори, които влияят, се превръщат в сътрудници и 
съучастници на бизнеса. Доставчиците, посредниците, контактната аудитория и 
други елементи от микрообкръжаващата среда приемат мисията, целите и задачите 
на контрагентите като свои. Те изграждат партньорски вериги на база сходната си 
идентичност и споделените ценности. Тук процесите на интеграция са особено сил-
ни. В редица случаи дори самите купувачи стават сътрудници на бизнеса, особено 
чрез „вирусния“ маркетинг. А елементите на макрообкръжаващата среда, предста-
вени от общите условия (икономически, социални, демографски, политически, 
юридически, научно-технически, природни и други) заемат все по-доминиращи по-
зиции при общественото оценяване на дейностите. Затова съвременният бизнес не 
просто заделя средства за социално-икономически, научно-технически, природно-

                                                            
14 Котлър, Ф., Х. Картаджая, А. Сетиаван. Маркетинг 3.0: От продуктите към клиентите към 
човешкия дух. С., ЛокусПъблишинг, 2010, с. 35 
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екологични, културно-образователни и прочее каузи, той ги приема като свои. В 
тази насока се оформят и жалоните за развитие на обучението на специалистите по 
маркетинг. Роенето на миксове от маркетингови политики, стратегии и тактики 
като учебни дисциплини по логиката на 4-те „П-та“ вече е архаизъм. Маркетинго-
вият микс от продукти, цени, място на продаване и комуникации създава неимовер-
ни проблеми при практическото провеждане на маркетинговите идеи най-вече по-
ради изолираното и формализираното разглеждане на подходите и инструментите15. 
Време е да се излезе от схемата на обучението по маркетинг на база инструментал-
ното структуриране и отрасловото специфициране и изцяло да се премине към 
проблемно ориентираните маркетингови знания – маркетинг на сътрудничеството, 
маркетинг на социалната отговорност, маркетинг на имиджа и други или в по 
адресна редакция – културен маркетинг, образователен маркетинг, екологичен мар-
кетинг, политически маркетинг и други. Естествен лайтмотив на проблемите на 
бизнеса и неговия маркетинг в новите маркетингови курсове трябва да бъдат хората 
с техните ценности и обществото със стремежа към благополучие.  

Само при тези условия могат да се свържат в едно цяло „предложителите“ и  
„потребителите“, „обществото“ и „индивидите“, „материалното“ и „духовното“ в 
бизнеса. Създава се бизнесът на „споделеното предприятие“, което може и трябва 
да промени света, да го превърне в по-справедливо, по-здравословно, по-образова-
но, по-чисто, по-културно кътче за живот във вселената. Така „увеличаването на 
продажбите“ ще върви заедно със „задоволяването на потребностите“, „печалбата 
за бизнеса“ ще се съвместява с „удовлетвореността на клиентите“, „материалната 
заинтересованост“ ще се осигурява чрез „духовната ангажираност“, „природните 
ресурси“ ще се усвояват при „непрекъснатото и ефективното им възстановяване”. 
Почти невъзможно е със съществуващите средства и лостове на пазарния механи-
зъм да се подтикнат бизнесструктурите и отделните индивиди към обществено ан-
гажирано и духовно ориентирано поведение. Затова новата парадигма на маркетин-
га все още трудно се налага като водеща в организацията и управлението на бизнеса 
и като поведение на хората. Стремежът към печалба в бизнеса и към материална 
консумативност при хората, независимо от ограниченията, които налага норматив-
но-правната уредба и обществения морал, винаги поражда желание за заобикаляне 
на социалните съображения и изкривяване на духовните човешки ценности. Тук, 
както и при непрекъснатия стремеж на капитала към монополизация и на хората 
към материални натрупвания, се налага да се прилагат ефективни държавни регула-
тори и да се ратува за висок обществен (бизнес и личен) морал. Само при една по-
висша степен на обществено развитие може да се разчита предимствено на морал-
ните ценности на обществото и на духовните устои на неговите членове. 

Време е съвременният бизнес като предложител и отделните индивиди като 
потребители да приемат в своето поведение единството на ценностите, а като 
измерители за резултата от усилията им да доминират удовлетвореността и 
удоволствието от това, което вършат. В интерес на хората и обществото като цяло е 
бизнесът да работи възможно най-добре за всички и оттук да се очакват възможно 
най-добри резултати. Това е и смисълът на интелигентния мениджмънт на съвре-
менния бизнес, а не просто правенето на пари“. В сегашната епоха на развитие на 
нашата цивилизация,  „…чистото правене на пари, само за да бъдат похарчени, вече 
не е мода. В момента се извършва мащабен преход между поколенията, който ще 
                                                            
15 По същата причина възникват и проблемите в развитието и практическото ориентиране на идеите 
на общата теория на икономиката чрез прилагането на неокласическата доктрина на икономикса,  и 
оттук – невъзможността да се осъществява адекватна икономическа политика чрез неговите меха-
низми. 
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заличи границата между правенето на добро и правенето на бизнес …“, а „… хората 
и планетата ще бъдат в центъра на всичко, което се прави“. Ето го и новото поле на 
парадигмата на съвременния маркетинг. 
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Abstract: Analysis of interactions in social networks has emerged as a new research paradigm in 
modern marketing. It focuses not on modelling behaviour on the individual, but rather to the 
measurement and analysis of its relationships and interactions with other users of the network. 
Measurement and analysis of these interactions can help understand the structure and dynamics 
of social networks and their impact on consumer choice. 
In this paper we present a data mining approach based on data interaction in social networks of 
clients of mobile telecommunication networks. Our goal is to demonstrate how to use Call Data 
Records (CDR) to build predictive choice models (e.g. to predict customer churn). The approach 
and the methodology are applicable to analysis of choice behavior at other types of markets for 
products and services in which customer interactions are tracked automatically and saved 
electronically. 

Key words: social network analysis, churn management, direct marketing, predictive analytics 
and modeling, data mining, knowledge discovery 
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Относно значимостта на проблема 

 
През последните две десетилетия мобилните телефонни услуги се превърнаха 

в доминиращо средство за комуникации. В повечето страни размерът на пазара е 
достигнал високо ниво на насищане. Още в края на 2011 година по данни на Меж-
дународният съюз по телекомуникациите (ITU) пазарното проникване на мобилни 
телефонни услуги преминава границата от 85% (ITU, 2012, p. 3). В развитите стра-
ни този показател дори надхвърля 120% (вж.  

Фигура 1). Това означава, че в страните има повече абонати на мобилни 
услуги отколкото жители. Според някои анализатори1, както и според изявления в 
пресата на ръководствата на някои от големите мобилни оператори2, проникването 
на мобилни услуги в България надхвърля 150% (т.е. на всеки жител на страната се 
пада по 1,5 активирани SIM карти), което го прави един от най-наситените пазари в 
Европа. При тези услови привличането на нови клиенти е възможно само за сметка 
на конкурентите.  
                                                            
1 Владков, В. БГ телекоми 2012: Оптика, 4G и... облачни услуги. Networkworld България, бр. 0, 2012 
(http://bit.ly/15El9S9). 
2 Савов, В. Пълна промяна. сп. Мениджър. 2010. (http://bit.ly/Y0wCJy).   
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Фигура 1. Пазарно проникване на мобилни услуги в световен мащаб 

 

 
 
В същото време, стандартизацията и ясните процедури за преносимост на 

мобилните номера между доставчиците на услугата позволяват на клиентите срав-
нително лесно да преминават от един към друг мобилен оператор. Това допълни-
телно изостря конкуренцията и води до нестабилност на пазарните дялове на отдел-
ните предложителите на мобилни услуги.  При тези условия, маркетинговите актив-
ности (и разходи) за привличане на нови абонати са много по-неефективни в срав-
нение с усилията по задържане на съществуващите клиенти. Ето, защо аналитич-
ното управление на взаимоотношенията с клиентите и по-конкретно,  анализиране-
то на тяхното поведение и предсказване на избора при евентуални предстоящи ре-
шения за смяна на оператор и/или преминаване към друг тарифен план се превръ-
щат в основно предизвикателство пред маркетинга в бизнеса с мобилни телекому-
никационни услуги.  

 
I. Мрежови взаимодействия в клиентски бази данни 
 

При традиционните подходи за моделиране и предсказване на поведението на 
потребителите в клиентски бази данни е обичайно да се използват методи за анали-
тично извличане на знания от данни (data mining), като всеки отделен клиент се раз-
глежда като отделна, самостойна единица. Целта е (1) да се подбере достатъчно 
представително множество от значими предиктори (независими променливи), 
описващи поведението на съществуващи клиенти (абонати на мобилен оператор), 
за които е вече наблюдавана изборна реакция (зависима променлива) за смяна на 
доставчик или преподписване на нов договор, (2) да се съставят и оценят алтерна-
тивни предиктивни модели (базирани на статистически принципи или на машинно 
обучение), включващи целия набор от предиктори и съответната целева (зависима) 
променлива и (3) да подбере модела с най-висока предиктивна способност и да се 
използва предсказване на бъдещото поведение на клиенти, за които все още няма 
наблюдавани изборни реакции (напр. на които им предстои подновяване на дого-
вор).  Като предиктори се използват най-често интензивността на употреба (факти-
ческа и монетарна) на различните типове услуги, начините на плащане, както и вся-
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какви социодемографски и геолокационни характеристики на клиентите. Специ-
фичното е, че изследователския фокус е насочен само към характеристиките на 
отделния клиент. На базата на обобщаващо профилиране се търсят сходства между 
отделните потребители и се извеждат допускания за сходно бъдещо поведение.  

Анализът на взаимодействията в социалните мрежи се очертава като нова 
изследователска парадигма в модерния маркетинга. При нея фокусът на изследване 
не е насочен към наблюдение на признаците на конкретния потребител, а по-скоро 
към измерване и анализ на неговите връзки и взаимодействия с останалите потре-
бители от мрежата (Easley & Kleinberg, 2010). Измерването и анализът на тези 
взаимодействия може да спомогне за разбирането на структурата и динамиката на 
социалните мрежи и влиянието им върху потребителския избор3. Специфичното 
при изучаване на поведението на потребителите на телекомуникационни услуги е, 
че тяхното поведение при потребяване на услугите зависи и се формира в резултат 
на технологично опосредствани междуличностните комуникации, т.е. взаимодейст-
вия в социална мрежа.  В случая, под социална мрежа се разбира съвкупността от 
клиенти на мобилния оператор и взаимодействията помежду им (изразени напри-
мер чрез честотата, продължителността и характера (входящи, изходящи) на прове-
дените разговори. Взаимодействията в мрежата е възможно да бъдат разглеждани 
като насочени (напр. абонат А инициира разговор с реципиента абонат В) и ненасо-
чени (абонати А и В провеждат разговор, без да е идентифициран инициатор и 
реципиент). От чисто инструментален аспект, взаимодействията в мрежата е въз-
можно да бъдат кодирани като дихотомни променливи (напр. абонат А е провел 
разговор с абонат В) и като метрични променливи (напр. абонат А е провел 20 ми-
нутен разговор с абонат В). На Фигура 2 е представен визуален модел, наричан 
социограма (Moreno, 1954, p. 95) на примерна социална мрежа, съставена от седем 
абонати (A, B, C ….. G), провели определен брой разговори помежду си. С вектори 
са отбелязани насочените взаимодействия между абонатите, а с числа – интензив-
ността на тези взаимодействия (напр. брой проведени разговори или продължител-
ност на всички проведените разговори за конкретен период от време).  
 

Фигура 2. Илюстративен графичен модел на социална мрежа (социограма) 
 

 
 

Реалните комуникационни мрежи съдържат милиони абонати и много по-
сложни структури на взаимодействия от тези, илюстрирани на фигурата, но кон-
цепцията на формиране е един и същ. Информацията за структурата, групите и ин-
дивидите във всяка социална режа е възможно да бъде извлечена и описана чрез 
различни ключови индикатори и параметри, чрез които да се добие представа и 
                                                            
3 За кратко въведение в парадигмата и принципите на анализа на социални мрежи вж. Кръстевич, Т., 
Смокова, М., Башев, К. Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието. Алманах научни 
изследвания. СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Бр. 15, 2011. 
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знание за поведението както на цялата мрежа (или обособени части от нея), така и 
на отделните актьори (абонати).  

Основен индикатор за описание на всяка една телекомуникационна мрежа е 
нейната плътност4 (Newman, 2010, pp. 134-135). Плътността (ρ) представлява относи-
телния дял от всички възможни взаимодействия в мрежата, за които са налице дейст-
вителни записи (напр. регистрирани повиквания) и се изчислява по следния начин:  
 

(1)                  ( )1
2

2
−

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

nn
m

n
mρ , 

 

като n е броят на всички абонати в клиентската база, а m е броя на абонатите, 
провеждали поне един разговор помежду си. Така изчислената стойност е коефи-
циент, заемащ стойности в диапазона от 0 до 1. Колкото повече стойността клони 
към 1, толкова мрежата е по-плътна. И обратно, при стойност 0, не би следвало да 
са налице никакви взаимодействия между абонатите. При мрежи с висока плътност 
информациите между участниците (в т.ч. изпратени целенасочени маркетингови 
послания) се разпространяват много по-лесно и бързо в сравнение с мрежи с ниска 
плътност.   

Ролята и значението на всеки абонат (клиент) в мрежата на мобилните 
оператори се определя не само от неговата клиентска стойност, но от влияниeтo, 
което той - може да оказва върху задържането или отблъскването на други клиенти. 
Това влияние може да се изведе от броя на връзките (респ. разговорите), които той 
осъществява с останалите потенциални актьори. Ако даден индивид получава обаж-
дания от голям брой лица и същевременно инициира обаждания към голям брой 
други лица, той има ключова роля и влияние в разпространението на информа-
цията. Колкото едно лице е по-изолирано, т.е. поддържа ограничен брой, едно-
странни взаимодействия с малък брой други лица, толкова неговото влияние в со-
циалната мрежа ще е по-ниско и незначително. Общият брой уникални взаимо-
действия (напр. разговори към различни абонати) на един абонат (клиент) в мрежа-
та се нарича степен на централност5. Абонати с висока степен на степен на централ-
ност са по-активни и играят по-съществена роля в мрежата. При насочени 
взаимодействия (каквито са телефонните повиквания) се различава входяща и изхо-
дяща степен на централност. Лица, които инициират повече изходящи, отколкото 
входящи повиквания, имат съответно по-висока изходяща централност. Лица, които 
получават повече входящи (и респ. инициират по-малко изходящи) повиквания 
имат по-висока входяща централност. Входящата централност може да се интер-
претира като „престиж“ на абоната в мрежата, т.е. съответния клиент е търсен от 
голям брой други абонати. Изходящата централност от своя страна е индикатор за 
влияние. Колкото повече разговори към различни лица в мрежата инициира даден 
абонат, толкова е по-силно неговото влияние върху мрежата. От илюстрацията от 
Фигура 2 например може да се направи съждението, че абонат А има най-висока 
изходяща централност (т.е. най-силно влияние в мрежата), докато абонати F и G 
имат еднаква най-висока входяща централност (престиж).  
 
II. Управление на задържането на клиенти с помощта на анализ на взаимо-

действията в телекомуникационни клиентски бази данни 
 

                                                            
4 Newman, M. J. (2010). Networks. An Introduction. N.Y.: Oxford University Press. pp. 134-135 
5 Newman, M. J. (2010). Networks. An Introduction. N.Y.: Oxford University Press. pp. 68-72 
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В научната литература се срещат редица опити за опити за доказване на 
възможността за подобряване на традиционния подход за аналитично извличане на 
знания от данни с цел предсказване на отлива на клиенти на мобилни оператори с 
помощта на анализ на социални мрежи (Jacob & Kerremans, 2010) (Richter, Yom-
Tov, & Slonim, 2010) (Verbeke, Dejaeger, Martens, Hur, & Baesens, 2012) (Pushpa & 
Shobha, 2012). Почти всички те изхождат от хипотезата, че междуличностните 
взаимодействия оказват значимо, а често и по-силно влияние върху решението за 
отказ от ползване на услугата в сравнение с традиционните предиктори, базиращи 
се на описателни данни за отделния клиент. С настоящото изследване ние целим 
представянето на някои инструментални  аспекти от анализа на социалните мрежи 
и тяхното приложение при управление на задържането на клиенти.  
 

Фигура 3. Методология за извличане на знания от данни чрез анализ на социални 
мрежи в телекомуникациите (Jacob & Kerremans, Social Network Analysis:  

Decrease Churn Rate at Telecom Operators, 2010, p. 5) 
 

 
 
Проблемът с управлението на задържане на клиенти на мобилни телекомуни-

кационни услуги формално може да се дефинира така: в рамките на определен пла-
нов хоризонт да се открият тези клиенти на оператора, които е вероятно да прекра-
тят ползването на услугата (изцяло, преминавайки към друг тарифен план или 
преминавайки към друг конкурентен оператор). В методологически отношение, 
решаването на този проблем може да се представи като многостъпков процес, при 
който фокусът е насочен към аналитичното извличане на знания от данните за 
взаимодействията между абонатите в мобилната телефонна мрежа (вж. Фигура 3) и 
на тази база – предсказване на тяхното бъдещо поведение. 

Ключов аспект от изучаването на бъдещото поведение на клиентите е пред-
сказването на момента за отказ от услугата. Това е критично за всеки мобилен опе-
ратор и води до ерозия на клиентската база. Ако допуснем хипотетично, че клиент-
ската база на конкретен доставчик е 2 млн. потребители и всеки от тях плаща 
средно месечно по 10 лв., то дори и само 0,5% от клиентите да не подновят 
(прекратят) договорите си през следващ период (месец), приходите на компанията 
ще бъдат с 200 000 лв. по-ниски през всеки следващ месец. Споделя се, че в сегмен-
та на предплатените мобилни услуги годишният процент на отпадане варира между 
50 и 70%. Дори и незначителното намаляване на този процент би довело до значим 
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монетарен ефект за компанията, тъй като разходите за задържане на съществуващ кли-
ент са обикновено до пет пъти по ниски от разходите за привличане на нов клиент.  

В общия случай, изходните данни, чрез анализа на които трябва да се реши 
този проблем включват записи за провеждани входящи и изходящи разговори през 
наблюдаван минал период, както и асоциираните с тях лични и/или бизнес данни на 
абонатите. Допълнително е възможно да се разполага и с индикатори за всеки 
абонат, който е прекратил през наблюдавания период договора си и/или е променил 
използвания тарифен план и/или пакет услуги. Тези данни са необходима за фазата 
на „обучение“ и „тестване“ на предиктивните модели6.   

 
III. Подходи за анализ на взаимодействията в клиентски бази данни 

 

За провеждането на анализ на социални мрежи върху клиентски бази на мо-
билни оператори е възможно да си прилагат два самостойни подхода: групов ана-
лиз (Richter, Yom-Tov, & Slonim, 2010) и дифузионен анализ (Dasgupta, et al., 2008).  

При груповия анализ фокусът е насочен към изучаване на структурата на 
взаимодействия между клиентите в мобилната мрежа и на тази база, идентифицира-
не на хомогенни групи със сходни модели на поведение. Допускането е, че осо-
беностите на идентифицираните еднородни група от клиенти оказва влияние върху 
индивидуалното поведение на всеки член на групата. Така например, ако в една 
относително малка група от клиенти с висока плътност на междуличностни кому-
никации се разграничат ясно групови лидери (т.е. лица с висока централност, с 
които всички интензивно комуникират и които влияят силно върху останалите), це-
ленасочени маркетингови въздействия върху тези абонати биха могли да намалят 
процента на отпадане и/или да въздействат по-ефективно върху останалите абонати. 

При дифузионния анализ фокусът е насочен върху идентифицират тези або-
нати, които са най-силно повлияни от други абонати в телекомуникационната 
мрежа. Целта е да се оцени количествено силата на влияние на междуличностните 
въздействия.  

И при двата подхода са необходими детайлни записи на проведените разго-
вори, организирани по следния начин: 

 

Таблица 1.  
Илюстративна структура на база данни със записи от проведени разговори 

 

Инициатор  
(напр. телефонен или 
друг идентификатор на 
изходящото повикване) 

Реципиент  
(напр. телефонен номер 
или друг идентификатор 
на входящото повикване) 

Тегло  
(напр. продължителност 

или стойност на 
проведения разговор) 

A B 21 
A С 2 
C A 18 
B C 4 

…. …. …. 
 

Освен тези данни е възможно да се използват и допълнителни променливи, 
като например часът на регистрираното обаждане, специфични социодемографски 
или геолокационни признаци на инициатора и на реципиента, минали регистрирани 
реакции на инициатора и реципиента (напр. как е реагирал на предходни промо-

                                                            
6 За повече подробности относно процесът на аналитично извличане на знания от данни и съставяне 
на предиктивни модели вж. Кръстевич, Т., Извличане на знания от бази данни със SAS и SPSS (Data 
Mining). ЦСФО, СА „Д. А. Ценов”, Свищов, 2010 (http://bit.ly/15FOmMK). 
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ционални активности, дали е настоящ или вече бивш клиент, какъв тип устройство 
използва и др.). 
 
Групов анализ 
 

Провеждането на групов анализ преминава през три стъпки7: 
(1) Определяне на сходството между отделните абонати на база на характера 

и силата на връзките помежду им. 
(2) Подразделяне на мрежата на групи на базата на силата на взаимодей-

ствие, като се държи сметка на априорно зададено ограничение за раз-
мера на групите. 

(3) Профилиране на групите и абонатите, включващо и идентифициране на 
груповите лидери. 

Към (1). За разлика от традиционните подходи за клъстеризиране, при които 
степента на сходство (респ. несходство) между обектите на групиране се извежда 
на базата на разликата в описателните признаци на самите обекти (т.нар. компо-
зиционни променливи), при алгоритъма на груповия анализ за да се определят два 
обекта (клиента) като сходни се стъпва да информация от т.нар. структурни про-
менливи. Структурните променливи съдържат данни (измервания) за всяка възмож-
на двойка клиенти, между които има регистрирано поне едно взаимодействие (т.е. 
поне един регистрирано изходящо повикване). Два обекта (абоната) се определят 
като сходни, ако контактуват с едно и също множество от други абонати. С други 
думи, степента на сходство между отделните абонати, обект на групиране, се из-
мерва със степента на припокриване на техните взаимодействия с трети лица. На 
Фигура 4 е представена графично и таблично идеята на тази измервателна концепция. 

 
Фигура 4. Илюстрация на мрежа с десет абоната  

(адаптирано по (IBM Corporation, 2012, p. 12). 
 

 

Инициатор Реципиент 
A B, C, D, E, F, G 
B A, C, D, E, F, G 
C A, D, H, I, J 
D C 
E D, J 
F - 
G B 
H - 
I D, J 
J I  

 
При наблюдение на изходящите повиквания на абонатите А и В се наблюдава 

висока степен на сходство – при пет от шестте реализирани повиквания  
(5/6 = 83,333%) реципиентите съвпадат. При абонатите Е и I този съвпадението е на 
100%, но информационният принос за неговото изчисляване е по-нисък (само по 
два реципиента). За изчисляване на всички възможни отношения на сходство (респ. 
несходство) се използва величината на „взаимната информация“ (mutual information). 
Взаимната информация I е симетрична функция на две случайни величини  (X и Y) 
и описва количеството информация, съдържаща се едновременно и в двете величи-
                                                            
7 IBM Corporation. (2012). IBM SPSS Modeler Social Network 15. IBM Corporation. Pp.11 
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ни. Тя се използва в случая като мяра за зависимостта между две случайни про-
менливи X и Y (концепция, сходна със статистическата корелация). Винаги заема 
неотрицателни стойности, симетрична е спрямо X и Y и е равна на нула само ако X 
и Y са независими.  Може да се извежда като безусловна (при ненасочени връзки) и 
като условна (при насочени връзки). При номинални величини (каквито на налице в 
случая), взаимната информация се изразява както следва: 
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като p(x, y) e функция на съвместното вероятностно разпределение на  X и Y, а p(x) 
и p(y) са пределните вероятности на функциите на разпределение на X и респ. на Y.  
Абстрактно погледнато, взаимната информация изразява вероятността два абоната 
са свързани с един и същ трети абонат. При изчисляване на взаимната информация 
между два абоната може да се отчита (като тегла) и допълнителна информация 
(напр. за продължителността на разговорите или честотата на осъществяване на 
контакти в определен времеви прозорец).  

Към (2). Подразделяне на мрежата на групи се извършва на базата на изведе-
ните на предходния сходства между отделните клиенти. Стремежът е да се 
постигне такова групиране, при което в една група да попадат клиенти, които 
взаимодействат интензивно помежду си (т.е. имат „силни“ вътрешногрупови връз-
ки на комуникиране). За целта се поставят и прилагат два паралелни ограничителя. 
Първо, от цялата база данни най-напред се отстраняват тези обекти (абонати), които 
имат слаби връзки с мрежата като цяло. За целта се дефинира т.нар. „праг на покри-
тие“ (coverage threshold), който разграничава „силните“ от „слабите“ връзки. Прагът 
на покритие варира между 0 и 1. Стойност 0,25 означава например, че за идентифи-
кацията на групите ще бъдат използвани само най-силните 25% от всички връзки 
между абонатите (т.е. останалите 75% ще бъдат изолирани). Второ, тъй като в оста-
тъчното множество от връзки е възможно да съществуват много на брой малки или 
големи групи с ниска предиктивна способност, се допуска задаване на минимален и 
максимален размер на групата от страна на анализатора. Така прекалено малките 
групи се изолират изцяло от анализа, докато големите групи се подразделят на по-
малки, попадащи в рамките на зададените приемливи ограничения. В резултат на 
прилагането на тези два ограничителни подхода (премахване на „слабите“ връзки и 
лимитиране минималния и максималния групов размер) се получават т.нар. основ-
ни групи. Напълно допустимо е някои от клиентите да не попаднат в нито една 
идентифицирана основна група. Ако те обаче имат връзки (проведени входящи и/ли 
изходящи разговори) с членове на основните групи (основни членове), биват допъл-
нително присъединявани към тях. Формалният критерий за присъединяване е отно-
сително силни връзки с членове на основните групи както и спазване на ограничи-
телното условие за минимален и максимален размер на групите. Като краен резул-
тат се получават групи от абонати, съставени от основни членове плюс присъедине-
ни на базата на силни връзки допълнителни членове.  

Към (3). Профилиране на групите и идентифициране на груповите лидери е 
третия съществен момент от алгоритъма на груповия анализ. Тук наред с основните 
показатели плътност (за всяка идентифицирана група) и централност (входяща и из-
ходяща) за всеки абонат биха представлявали интерес евентуалното оценяване на 
статуса и влиянието на индивидите в рамките на всяка група (т.нар. групова дина-
мика). Тъй като ролята на всеки абонат в групата е от ключово значение (и може да 
се използва за предсказване на поведението на цялата група и на нейните членове) 
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за количествено й оценяване се използват два показателя – авторитет (authority) и 
влияние (dissemination). Авторитетът на всеки абонат се оценява чрез тенденцията 
на останалите членове на групата да контактуват с него, т.е. колко инициирани 
обаждания в рамките на групата са насочени към него. Като алгоритъм за оценя-
ване е възможно да се използва подхода на Джон Клайнберг (Kleinberg, 1999), из-
вестен като HITS алгоритъм (Hyperlink-Induced Topic Search), доставящ за всеки 
абонат оценка от 0 до 1. Допуска се, че абонатът с най-висока оценка в групата е 
авторитетен лидер. Силата на влияние на лидера върху групата може да се изрази 
като частно между най-високата оценка за авторитет към най-ниската оценка за 
авторитет измежду членовете на групата. Обратната тенденция, съответен абонат 
да инициира изходящи обаждания към други абонати от групата може да се из-
ползва като индикатор за влияние върху мнението на цялата група. Формално, тази 
тенденция може да се опише чрез броя на изходящите обаждания към останали або-
нати от групата от страна на всеки клиент. Алгоритъмът за оценяване и посоката на 
интерпретация на този показател са аналогични на авторитета – колкото оценката 
клони към 1, толкова способността на даден абонат да разпространява информация 
в групата е по-висока. Абонатът с най-висока оценка е влияещ лидер в групата. 
Съотношението на най-високата към най-ниската оценка на разпространение, 
наблюдавана в групата показва общото влияние на разпространяващия лидер.  

Освен представените ключови показатели за анализ на груповата динамика, в 
социалната група е възможно да се изведат и ред други помощни статистики, като 
например общия брой абонати във всяка идентифицирана група, общия брой връз-
ки във всяка идентифицирана група, общият брой идентифицирани групи, средния 
брой абонати в група, средната плътност на идентифицираните групи, средният дял 
на основните членове в идентифицираните групи, средната плътност на основните 
групи (като среден дял на преките връзки между основни абонати в група), средна 
входяща и средна изходяща централност и др. 

Паралелно с показателите за анализ на груповата динамика на ниво клиентски 
групи, интерес за изследователя представлява и оценката на отделните клиенти. 
Ключови идентификатори на индивидуално равнище са например ролята на отдел-
ния клиент (дали той е „основен“ член на група или не), оценката на неговия авто-
ритет, позицията му в групата на база на оценката на авторитета, оценка на способ-
ността му да разпространява информация (т.е. на влияе), позицията му в групата на 
база на способността му да влияе, брой на проведените разговори, при които кон-
кретния абонат е реципиент, брой разговори на които абонатът е инициатор, дали 
съответния клиент е авторитетен лидер или влияещ лидер на група и др.  
 
Дифузионен анализ 
 

Целта на дифузионния анализ при изучаването на клиентите на телекомуника-
ционни оператори е идентифициране на тези абонати, които са подложени на най-
силно въздействие от страна на други в рамките на социалната мрежа. Силата на това 
въздействие се обозначава с понятието дифузионна енергия. Алгоритъма за иденти-
фициране на клиенти с най-висока дифузионна енергия следва следната логика8: 

(1) Идентифицират се тези абонати, които в рамките на конкретен период са 
реагирали по начин, засягащ интересите на оператора (напр. прекратили са 
договора или са реагирали на определено послание) и се наблюдават изходя-
щите и входящите обаждания на всеки един от тях през предхождащ период.   

                                                            
8 Dasgupta, K., Singh, R., Viswanathan, B., Chakraborty, D., Mukherjea, S., Nanavati, A. A., & Joshi, A. 
(2008). Social Ties and their Relevance to Churn in Mobile Telecom Networks. EDBT '08 Proceedings of 
the 11th international conference on Extending database technology: Advances in database technology 
 (pp. 668-677). NY: ACM. pp. 671-672 
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(2) С помощта на т.нар. техника за активиращо разпространение, предложена 
първоначално от когнитивната психология (Collins & Loftus, 1975) и по-
късно описана като компютърен алгоритъм (Ziegler & Lausen, 2005). Логика-
та е, че на всеки реагирал в наблюдавания период абонат се определя като 
„активиран“ и му се присъжда определена тежест (първоначална енергия), 
която се разпространява итеративно към свързаните с него абонати и ги 
„активират“ чрез предаване на част от енергията. Относителната част от пре-
даваната енергия на всеки следващ абонат се нарича фактор на разпростра-
нение и се приема за константна. Колкото е по-висок факторът на разпрост-
ранение, толкова първоначалната енергия на изходния абонат, толкова по-
отдалечени други абонати могат да се активират. Енергията, която всеки 
един последващо активиран абонат получава, зависи от силата на връзките 
му с вече активирани предходни абонати. Частта от активиращата дифузион-
на енергия, достигаща до конкретен абонат-реципиент е равна на съотноше-
нието между теглото (силата) на връзката му с абоната-инициатор и теглото 
(силата) на всички изходящи връзки на инициатора. Следователно, ако даден 
абонат имат по-интензивни връзки с даден инициатор (напр. говори по-често 
и по-продължително), той ще получи по-силно въздействие (т.е. повече от 
дифузионната енергия) от инициатора, в сравнение с друг, който поддържа 
по-слаби връзки. Активирането може да се разпространи през различни мар-
кирани пътища. Процесът спира, когато до даден активиран абонат не е 
инициатор на изходящи разговори, когато цялата първоначална енергия в 
процеса на разпространение достигне зададен минимален праг и/или ако се 
достигне определен брой предварително зададени итерации.  

(3) След спирането на процеса на разпространение се идентифицират тези або-
нати, в които има най-голям относителен дял пренесена дифузионна енергия. 
Именно те са най-чувствителни и податливи на въздействие и би следвало да 
са обект на специален интерес от страна на изследователя.  

Примерна фрагментна илюстрация на гореописания подход е възможно да се 
проследи с помощта на данните  от   

Таблица 2, които са асоциирани с фрагмент от мрежата на взаимодействията 
между седем абонати на хипотетичен мобилен оператор (вж. Фигура 5 5). 
 

Фигура 5. Илюстративен фрагмент от взаимодействията  
между абонати на мобилен оператор 

 

 
 

Нека допуснем, че клиент А е прекратил абонаментния си договор за ползване 
на услугата в даден период9. По логиката на дифузионния анализ, в него би след-
                                                            
9 Примерът е разширен вариант на описания в (IBM Corporation, 2012, pp. 20-21). 
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вало да е съсредоточена цялата изходна дифузионна енергия, която евентуално би 
следвало да повлияе върху последващите решения на свързани с него лица. Прие-
маме, че величината на тази енергия е равна на 1.00, както и че факторът на раз-
пространение е 0,8 (величината на този фактор е възможно да варира и да е обект 
на симулация, респ. на условен анализ от страна на анализиращия).  Както вече бе 
споменато, алгоритъмът на дифузионния анализ предполага итеративност. На 
първия цикъл от итерацията „активираният“ абонат „А“ разпространява 80% от из-
ходната дифузионна енергия между абонатите В, С и А, с които той е осъществил 
телефонни разговори. Разпределението на тези 80% от изходящата енергия между 
тримата е на база „теглото“ на регистрираните контакти. В примера, като тегла на 
контактите се използва продължителността на проведените разговори в минути (вж. 
Фигура 5), но е възможно да се използват и други бази (напр., честота на регист-
рираните изходящи разговори). Останалите 20% от енергията се „запазва“ за самия 
инициатор. Следвайки това правило, абонат D получава половината от раз-
пределената енергия (т.е. 0.40), тъй като с него са регистрирани 50 минути от 
изходящите разговори, а абонатите В и С съответно 30% (0.24) и 20% (0.16).    

 
Таблица 2.  

Илюстрация на техниката за активиращо разпространение,  
използвана за дифузионен анализ на социални мрежи 

 

Итерация Абонат А Абонат В Абонат С Абонат D Абонат Е Абонат F Абонат G 

0 1.00 0 0 0 0 0 0 

1 0.20 0.16 0.24 0.40 0 0 0 

2 0.20 0.16 0.05 0.08 0.08 0.24 0.19 

3 0.20 0.16 0.05 0.08 0.08 0.08 0.38 
… … … … … … … … 

 
Източник: (IBM Corporation, 2012, p. 20) 

 
На втората итерация активираните абонати В, С и D би следвало да запазят по 

20% от получената дифузионна енергия и да разпространят останалите 80% сред 
свързаните с тях реципиенти. Тъй като при абонат В не са регистрирани изходящи 
обаждания, то той запазва изцяло получената енергия (0.16). От своя страна, абонат 
С пренася 80% (0.19) към абонат G, а абонат D разпределя 80% от енергията си 
между E и F в съотношение едно към три (съответно, 0.08 и 0.24). При третата 
итерация, активираните абонати Е, F и G отново би трябвало да пренесат дифузи-
онната си енергия към свързаните с всеки един от тях реципиенти. Тъй като от Е и 
G не са регистрирани изходящи обаждания (вж. Фигура 5), те си запазват акумули-
раната до момента енергия (съответно, 0.8 и 0.19). Абонатът F обаче трансферира 
80% от енергията си на абонат G (т.е. 80% от 0.24 = 0.19). Така общата резултативна 
енергия с натрупване при G (трансферирана от С и F) става 0.39. Ако при абонат G 
не са регистрирани други изходящи обаждания, то процесът на активиращото раз-
пространение прекъсва. Така изходящата дифузионна енергия на абонат А се раз-
пространява в мрежата и абонат G e най-силно повлиян от нея. Интерпретацията е, 
че ако тази енергия отразява някаква регистрирана реакция (напр. прекратяване на 
договор или отговор на определено рекламно послание), то абонат G би следвало да 
бъде повлиян най-силно от реакцията на абонат А. 
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При реализирането на гореописания алгоритъм върху реална база данни е въз-
можно регистрирането на два типа дескриптивни показатели – показатели, описва-
щи процеса на дифузия на агрегирано равнище (т.е. за клиентската база данни като 
цяло), и показатели за дифузионния процес на индивидуално равнище. Към първия 
тип могат да се отнесат например брой клиенти и брой връзки в мрежата, брой на 
абонатите, които са използвани като стартови елементи на дифузионния процес, 
средното равнище на дифузионна енергия на един абонат, среден брой входящи и 
изходящи обаждания на абонат и други. По-съществен интерес за маркетингови 
решения представляват ключовите показатели на индивидуално равнище. Като та-
кива могат да се изведат сумарната акумулирана дифузионна енергия на абонат, 
броят на входящите и броят на изходящите съобщения на всеки отделен абонат. 
Най-съществено значение има акумулираната дифузионна енергия. Тя е индикатор 
за влиянието, което активиран клиент може да окаже върху друг, свързан индирект-
но с него абонат. Така например, при съставянето на предиктивни модели за пред-
сказване на застрашените от прекратяване на договор клиенти, този индикатор би 
бил с ключово значение. 

 
IV. Възможни насоки за прилагане  

 

В технически аспект, анализът на социални мрежи е възможно да бъде при-
лаган като (1) самостоятелен метод за изучаване и предсказване на поведението на 
потребители на телекомуникационни услуги (напр. на базата на съществуващи 
записи от проведени изходящи и входящи разговори да се изведе условната 
вероятност, че ако даден клиент прекрати ползването на услугата от съответния 
доставчик, то и други, свързани с него клиенти е възможно да сменят доставчика). 
Възможно е обаче използване на метода и като (2) инструмент за априорно извеж-
дане на значими предиктори, които да бъдат интегрирани при съставянето на по-
точни предиктивни модели. И в двата случая целта е да се търси повишаване на 
ефективността на кампаниите за директен маркетинг чрез по-прецизно таргети- 
ране 10.  

За илюстрация11 на възможностите за приложение на груповия анализ като 
самостоятелен метод за изучаване и предсказване на поведението на мобилни 
телекомуникационни услуги е използвана част от реална анонимизирана клиентска 
база данни на мобилен оператор, структурирана по начина, показан на Таблица 1. 
Базата данни съдържаща 50 964 абонати, между които са били засечени 2 701 699 
проведени разговори. Социограмата, съставена с помощта на изходните данни е 
илюстрирана на фигура 6. 
 

 
 
 
 

Фигура 6. Визуално представяне на взаимодействията между абонатите на мобилен 
оператор (социограмата съдържа 50964 абонати, 2701699 връзки) 

 

                                                            
10 Кръстевич, Т. Повишаване на ефективността на директния маркетинг чрез предиктивно 
моделиране. Сп. Икономически изследвания. кн. 2, 2013 (под печат) 
11 Всички изчислителни процедури са извършени с помощта на Изчислителните процедури са 
реализирани с помощта на софтуерната платформа IBM® SPSS® Modeler Social Network Analysis. 
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В хода на груповия анализ бяха изчислени две групи ключови индикатори – 

индикатори за груповата динамика и индикатори за всеки абонат. Като ограни-
чителни критерии за формирането на групи бяха зададени съответно: праг на 
покритие от 10%, минимален размер на група 7 абоната, а максимален – 100 абона-
та. В резултат, бяха идентифицирани 733 групи, съдържащи 36 666 абонати (про-
вели помежду си 1 659 529 разговори). Описанието на груповата структура и хисто-
грамата с разпределението  на идентифицираните групи според тяхната големина са 
представен на  Таблица 3. 

 

Таблица 3 
Индикатори за описание на груповата структура 

 

 
Описание на 
идентифицираните групи 

 

 
Брой абонати в групи

 
36 666

Брой разговори, проведени в 
групите

1 659 
529

Брой идентифицирани групи 755
Среден размер на група 50,02

Средна плътност на група 0,75
Среден дял на основни 

абонати в група
0,56

Средна плътност на основна 
група

0,43

Средна входяща централност 45,26
Средна изходяща централност 45,26

 

 

Детайлният анализ на груповата динамика, както и на характеристиките на 
отделните абонати, които са я провокирали е възможен с помощта на двете 
множества от индикатори. Конкретните стойности за първите десет наблюдавани 
клиенти от първата идентифицирана група (кол. 1), съдържаща 59 абонати (кол. 1) 
на малка част от наблюдаваните клиенти (с анонимизирани телефонни номера (кол. 12) 
са изведени в Таблица 4.  Всеки един от тези индикатори е възможно да бъде 
използван като предиктор при съставянето на модел за предсказване на наблюдава-
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но изборно поведение на клиентите. За целта обаче е необходимо да се наблюдава 
информация за минало изборно поведение – напр. кои от наблюдаваните абонати са 
прекратили ползването на определена услуги. Този тип данни се обобщават в про-
менлива, обикновено дихотомно скалирана (напр. 1 = прекратил договора, 0 = под-
новил договора). Особен интерес като предиктор представлява и самата груповата 
принадлежност. Хипотезата е, че ако дадена група загуби по-голяма пропорция от 
клиенти в сравнение с средната групова пропорция, то тя може да бъде определена 
като група от „застрашени“ от отпадане клиенти. Ако се идентифицират групите на 
„застрашените“ от незастрашените от отпадане (напр. с инструментална дихотомна 
или политомна променлива), то тази променлива може да се използва като целева 
при съставянето на пълен предиктивен модел (напр. с помощта на CHAID, наивен 
бейсов класификатор или логистична регресия). Така би могло да се предскаже 
груповата принадлежност (в смисъл, склонен към прекратяване/продължаване на 
договора клиент) за всички други абонати в базата данни, за които все още не е из-
вестно изборното им решение.  

Таблица 4. 
Индикатори за описание на груповата динамика и оценка на отделните абонати  

(извлечение за първите 10 записа от първата идентифицирана група) 
 

Индикатори за груповата динамика Индикатори за оценка на авторитета и влиянието на 
всеки отделен абонат 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06317 1 0.018 11 0.017 29 50 48 0 0.000 0 0.000 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06318 1 0.018 5 0.016 48 52 46 0 0.000 0 0.000 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06319 1 0.017 27 0.018 4 48 52 0 0.000 0 0.000 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06320 1 0.018 6 0.016 54 52 45 0 0.000 0 0.000 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06321 1 0.016 48 0.017 33 46 48 0 0.000 0 0.000 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06322 1 0.017 32 0.015 59 48 41 0 0.000 0 0.000 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06323 1 0.018 7 0.017 32 52 48 0 0.000 0 0.000 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06324 1 0.017 42 0.016 56 47 44 0 0.000 0 0.000 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06325 1 0.018 14 0.017 25 50 48 0 0.000 0 0.000 
1 59 0.828 0.484 1.000 0.019 0.014 1.366 0.019 0.015 1.265 06326 1 0.017 35 0.017 44 48 47 0 0.000 0 0.000 
… … … … … … … … … … … …            

Като следваща стъпка, с помощта на дифузионен анализ е възможно да се 
изчисли силата на влияние на всеки един абонат от мрежата върху застрашените от 
отпадане (или в общия случай, реагиращи по определен значим за оператора начин) 
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клиенти. Този списък от клиенти е необходимо да бъде съчетан с изходна база 
данни от проведените разговори (като ключова променлива се използва идентифи-
каторът на абонатите). На Таблица 5 са изчислени ключовите индикатори на част от 
абонатите, при зададен фактор на разпространение от 0,7 (т.е. 70%). Данните са 
сортирани в низходящ ред, в зависимост от дифузионната енергия (кол. 3). Ясно се 
вижда, че величината на дифузионната енергия силно кореспондира с избора на 
абоната – клиентите с прекратен договор се отличават с много висока дифузионна 
енергия. „Прагът“ при който много ясно се личи демаркационната линия (в сиво на 
Таблица 5) на решението да се продължи или прекрати договора е между 0,305 и 
1,225. Пълното разпределение е представено графично и на  Фигура 7. 

 
Таблица 5.  

Ключови индикатори за оценка на дифузионните процеси на индивидуално равнище 
(извлечение за първите 10 абонати) 

 
Телефонен номер 
(идентификатор) 

на абоната 

Договор  
(1 = прекратен, 
0 = продължен) 

Дифузионна 
енергия  

на абоната 

Брой на 
приетите 
обаждания  
от абоната 

Брой 
изходящи 
обаждания  
от абоната 

(1) (2) (3) (4) (5) 
42583 1 0.411 16 14 
42280 1 0.390 35 36 
51272 1 0.388 65 50 
37413 1 0.376 38 38 
44337 1 0.375 54 52 
47908 1 0.374 57 57 
13848 1 0.373 19 19 
44352 1 0.371 59 53 
5157 1 0.370 41 40 

… … … … … 
16279 1 0.306 68 68 
43465 1 0.305 67 72 
2885 1 0.305 65 59 

41652 0 0.134 13 9 
32982 0 0.125 8 5 
1013 0 0.119 11 12 

41668 0 0.119 14 7 
35316 0 0.109 38 38 
42591 0 0.109 13 12 
13853 0 0.106 17 16 

… … … … … 
 

Отново следва да се подчертае, че както и с резултатите от груповия анализ, и 
с резултатите от дифузионния е възможно да се използват изведените ключови 
идентификатори за съставянето на по-сложни предиктивни модели 

Фигура 7. Графично разпределение на абонатите, в зависимост  
от дифузионната енергия (незначителна част от тях се отличават  

с висока дифузионна енергия и всичките те са прекратили договора си) 
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Освен демонстрираните насоки за приложение груповия и дифузионния 

анализ, не би следвало да се подминават и възможностите му повишаване на 
ефективността на вирусни маркетингови стратегии и кампании. Вирусният марке-
тинг е маркетингова технология, базирана на използването на социалните мрежи за 
повишаване на познатостта на марката и за постигането на други некомуникацион-
ни цели (напр. повишаване на продажбите).  Техниките за групов анализ са подхо-
дящи аналитични процедури за планиране и оценка на влиянието на успешна 
вирусна маркетингова стратегия. Така например, чрез идентифициране на групови-
те лидери, лидерите на влияние и авторитет е възможно по-прецизно таргетиране 
на комуникационното послание и по-бързо разпространение на вирусния ефект. 
Чрез прякото въздействие върху тези лица с продуктова или ценова информация се 
повишава мрежовия ефект и е възможно да се повиши и ефективността на марке-
тинговата кампания. Освен това, с помощта на техниката за дифузионен анализ 
(приложена върху вече идентифицирани лидери на мнения) е възможно да се оцени 
количествено ефекта от разпространяването на информацията и да се прогнозира 
вероятността другите потребители от мрежата да закупят сготвения продукт или 
услуга.  
 
Заключение 
 

Чрез анализ на взаимодействията между абонатите в мобилните комуникаци-
онни мрежи е възможно да се разширят и допълнят традиционните решения за изу-
чаване и предсказване на техните реакции. Използването на инструменти за ана-
лизът на социални мрежи (като групов и дифузионен анализ) би позволило на 
операторите да изграждат по-ефективни системи за „ранно предупреждение“, 
изпреварващо да идентифицират на потенциалната загуба на абонати и да пови-
шават процента на задържане на клиентската база. 

Анализ на социална мрежа предлага начини да редуциране на отлива на 
клиенти на мобилните оператори и може да намали разходите и да повиши ефек-
тивността на кампаниите за директен и вирусен маркетинг чрез по-добро таргети-
ране сред клиентската база. 
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Abstract: Customer relationship management (CRM) is not a disordered process. The success of 
this business activity is linked with design of a strategy which is objectified in flexible customer 
relationship management programs. The successful functioning of CRM programs is hardly 
achievable unless a proper CRM base is present within companies. The CRM base is associated 
with provision of four integral components: corporate culture, organizational structure, data 
collection activities, and customer database management. Based on data regarding the 
abovementioned elements of the CRM base the purpose of this paper is to observe to what extent 
companies in the service sector in Bulgaria are able to provide development of flexible customer 
relationship management programs.  

Key words: customer relationship management, CRM base, CRM programs  
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Въведение 
 

CRM се възприема като нова парадигма на модерния маркетинг, основен 
приоритет и базов инструмент на много бизнес организации, които желаят да изгра-
дят дългосрочни и доходоносни взаимоотношения с клиентите1. CRM осигурява 
стратегическа връзка между информационните технологии и маркетинговите стра-
тегии и като подход е насочен към изграждане на дългосрочни взаимоотношения с 
клиентите и рентабилност2. Основен момент, върху който цитираните автори 
поставят акцент е доходоносността и рентабилността във взаимоотношенията, 
което означава че не всички клиенти са обект на интерес от страна на продавача за 
развитие на партньорски отношения. Коректното идентифициране, диференциране 
и взаимодействие с правилните за компанията клиенти е стратегически процес, 
който се конкретизира в гъвкави CRM програми. Една от основните опорни точки 
за достигане до желания ефект от изпълнението на CRM програмите е осигуряване-
то от компанията-продавач на т.нар. „CRM-база“. CRM-базата е основен компонент 
на CRM стратегията и осигурява необходимите условия за успешно изпълнение на 
дейностите по управление на взаимоотношенията с клиентите.  

 

Целта на тази статия е въз основа на акумулирани данни за CRM-базата в 
компании, предлагащи маркетингови бизнес услуги, да се оцени до каква степен 
последните са подготвени да обезпечат разработването на гъвкави програми за 
управление на взаимоотношенията със своите клиенти. За изпълнение на целта се 
проектира и тества инструмент за оценка на структурните елементи на CRM-базата.  
                                                            
1 Kim, H., Kim, Y., and Park, C. (2010). Integration of Firm’s Resource and Capability to Implement 
Enterprise CRM: A Case Study of Retail Bank in Korea. Decision Support Systems, Vol 48, N 2, pp. 313-322. 
2 Glazer, R. (1997). Strategy and Structure in Information-Intensive Markets: The Relationship between 
Marketing and IT. Journal of Market Focused Management, 2 (1), p. 65. 
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1. CRM-базата като елемент на стратегията за управление на взаимоот-
ношенията с клиентите 
 

Мак, Майо и Кеър3 посочват следните три условия за успешно прилагане на 
стратегията за управление на взаимоотношенията с клиентите: 
− корпоративна култура, която е ориентирана към клиентите. Успешното 

изпълнение на CRM дейностите е тясно свързано с възприетата корпоратив-
на култура. В някои организации са необходими значителни инвестиции за 
промяна на корпоративната култура и комуникирането й по начин, който 
гарантира, че персоналът възприема идеята за изграждане и поддържане на 
дългосрочни и стабилни взаимоотношения с клиентите. 

− подходяща организационна структура на компанията. Изборът на една или 
друга организационна структура е обусловен от пазарните условия и от ви-
зията на мениджърите. Ето защо в това проучване не се коментират отделни 
организационни структури, а се преценява до каква степен CRM дейностите 
са имплантирани в организационната структура на компаниите. 

− наличие на IT системи и създадени условия за управление на бази данни за 
клиентите. Този елемент поддържа дейностите по управление на: процеса 
на проучване на клиентите; каналите за продажба; продуктите и обслужва-
нето, както и на жизнените цикли по клиенти. 

Предвид факта, че базите данни са едно от фундаменталните условия за при-
лагане на концепцията за управление на взаимоотношенията с клиентите, считаме, 
че към елементите в рамките на CRM базата трябва да се добавят и дейностите по 
проучване на клиентите.  

В конкретния контекст всеки от елементите на CRM базата е оценен с по-
мощта на различен брой твърдения в рамките на стандартизиран въпросник: 
− Корпоративна култура. Корпоративната култура е оценена с поредица от 5 

твърдения: (1) „Персоналът на всички нива в компанията е убеден, че клиен-
тите са основен фактор за развитие на бизнеса“, (2) „В компанията се орга-
низират обучения за работа с клиенти“, (3) „Персоналът, който контактува с 
клиентите, е запознат с целите на компанията“, (4) „Персоналът, който кон-
тактува с клиентите е запознат със стратегията на компанията“ и (5) „Компа-
нията има ясни процедури (стандарти) за изпълнение на ориентираните към 
клиентите дейности (напр. при офериране, обслужване, управление на рекла-
мациите)“. 

− Организационна структура. Оценката е осъществена с помощта на 3 твърде-
ния: (1) „Организационната структура на компанията позволява ефективно 
управление на взаимоотношенията с клиентите“, (2) „Компанията има отго-
ворен отдел или специалист (и) със задача проучване на клиентите“ и (3) 
„Компанията има отговорен отдел или специалист (и) със задача разработ-
ване на оферти по клиенти”.  

− Дейности по проучване на клиентите. Дейностите на компаниите по събира-
не на данни за клиентите в различни разрези са оценени с помощта на  
8 твърдения: (1) Компанията системно проучва своите клиенти; (2) Компа-
нията проследява удовлетвореността на клиентите си; (3) Компанията про-
следява лоялността на клиентите си; (4) Компанията оценява клиентите по 
обема на покупките им; (5) Компанията оценява клиентите според индиви-

                                                            
3 Mack, O., Mayo, M., and A. Khare. (2005) A Strategic Approach for Successful CRM: A European 
Perspective. Problems and Perspectives in Management, 2, p. 100. 
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дуалния им принос в печалбата; (6) Компанията оценява клиентите според 
честотата на покупките; (7) Компанията оценява клиентите според склон-
ността им да й предоставят пазарна информация; (8) Компанията оценява 
клиентите според склонността им да дават идеи за подобряване на офертата. 

− Управление на бази данни. Технологичният компонент на CRM базата е оце-
нен с помощта на 4 твърдения: (1) „Компанията анализира и систематизира 
информация, което й помага да управлява взаимоотношенията с клиентите“, 
(2) „Компанията поддържа бази с персонална информация за отделните 
клиенти”, (3) „Компанията поддържа бази данни за поведението на клиенти-
те (честота на покупки, обем покупки, брой рекламации и др.)” и (4) „Компа-
нията има софтуер, с чиято помощ се прави анализ по клиенти и се работват 
оферти”. 

За оценка на посочените твърдения по елементи на CRM базата се използва  
5-степенна скала: от 1 – „твърдението изобщо не описва нашата среда“ до 5 – 
„твърдението напълно описва нашата среда”. По същата скала се формира и обоб-
щена оценка за равнището на CRM базата по компании. За тази цел в изследова-
телския въпросник е включено следното твърдение: „В компанията са създадени не-
обходимите условия за ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите”. 

 
Обхванатите в проучването компании са разграничени по критериите:  

− „приблизителен брой обслужвани бизнес клиенти“ – компаниите са раз-
граничиени в 6 групи – под 30 клиенти; 31 – 50 клиенти; 51 – 100 клиенти; 
101 – 200 клиенти; 201 – 300 клиенти и над 300 клиенти. 

− „стойност на клиентите“ – компаниите са разграничени в 4 групи – (1) под 
5% от клиентите осигуряват повече от 50% от продажбите; (2) 10% от клиен-
тите осигуряват около 50% от продажбите; (3) 20% от клиентите осигуряват 
50% от продажбите; (4) 20% от клиентите осигуряват по-малко от 50% от 
продажбите. 

Допитването е осъществено под форма на пряка персонална анкета до  менид-
жъри на компании, специализирани в предлагане на маркетингови бизнес услуги 
(проучвания, консултантска дейност, рекламна дейност и др.). Изборът на респон-
денти на високо управленско равнище е продиктуван от това, че последните форму-
лират или са информирани за целите и стратегическите намерения на компаниите, 
които управляват.  

 
2. Резултати от изследването на елементите на CRM базата 
 

Компонентите на CRM базата са мултиатрибутивни конструкти, което налага 
да се осъществи тестване за надеждност чрез критерия Cronbach’s alpha. Тестовете 
показват че надеждността и на четирите компонента е над възприетата критична 
стойност от 0,6 – корпоративна култура (α = 0,7587), организационна структура  

(α = 0,6733), дейности по проучване на клиентите (α = 0,7794) и управление на 
бази данни (α = 0,6383). 

Разпределението на компаниите за маркетингови услуги според броя на об-
служваните от тях клиенти е представено на фиг. 1. В проучването са обхванати ос-
новно компании, които обслужват под 30 бизнес клиенти (41% от всички изслед-
вани предложители на бизнес услуги), следвани от компании, обслужващи между 
51 и 100 клиенти (20%), между 31 и 50 клиенти (18%) и т.н. 
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Анализът на стойността на клиентите е осъществен по правилото на Парето – 
установява се какъв дял от клиентите са отговорни за определен дял от приходите 
от продажби на компаниите. Обобщаването на данните позволява да се направи 
извод, че в голяма част от компаниите има концентрация на тежки клиенти, т.е. 
малък брой клиенти, които осигуряват голям дял от приходите от продажби. В 
половината от компаниите (51%) около 20% от клиентите осигуряват 50% от про-
дажбите. В 25% от компаниите приблизително 10% от клиентите осигуряват 50% 
от продажбите. Във всяка десета компания (13%) има много големи клиенти в 
рамките на клиентския портфейл, защото по-малко от 5% от клиентите са отго-
ворни за повече от 50% от продажбите. В почти същия брой компании се наблюда-
ва и висока степен на дисперсия на продажбите – около 20% от клиентите осигуря-
ват по-малко от 50% от приходите от продажби. 

Интерес представлява отговора на въпроса „съществува ли връзка между броя 
на обслужваните клиенти и тяхната стойност по отделни компании?“. За да се отго-
вори на въпроса е проведен χ2-тест. Проведеният тест е статистически значим 
(Asymp. Sig. = 0,000). Между броя на обслужваните клиенти и тяхната стойност по 
компании има средна по сила връзка – коефициентът на Крамър е 0,472 (Approx. 
Sig. = 0,000). При кросирането на двете променливи се установява, че всичките 
случаи на крупни бизнес клиенти (по-малко от 5% от клиентите осигуряват над 
50% от приходите) са в компании, които имат най-малък абсолютен брой клиенти 
(под 30). Това означава, че визираните компании имат по 1-2 много „тежки“ кли-
енти, което е предпоставка за развиване на партньорски отношения с тях. 

Отговорите на респондентите за практиките на компаниите по създаване на 
условия за управление на взаимоотношенията с клиентите, позволяват да се 
формират средни оценки за всеки от изследваните компоненти на CRM базата 
(Таблица 1). 
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Таблица 1 
Средни оценки на CRM базата (общо и по компоненти), 

скала – от 1 – min до 5 - max 
 

CRM база 
(обобщена променлива и 

компоненти) 

Средна 
оценка 

Стандартно 
отклонение 

Коеф. на 
вариация 

(%) 
В компанията са създадени необходи-
мите условия за ефективно управление 
на взаимоотношенията с клиентите 
(обобщена променлива) 

4,3 0,82 19,1 

Персоналът на всички нива в компа-
нията е убеден, че клиентите са осно-
вен фактор за развитие на бизнеса 

4,4 0,74 16,8 

Организационната структура на компа-
нията позволява ефективно управление 
на взаимоотношенията с клиентите 

4,2 0,80 19,1 

Компанията системно проучва своите 
клиенти 3,8 1,08 28,4 

Компанията анализира и систематизира 
информация, което й помага да управ-
лява взаимоотношенията с клиентите 

4,4 0,78 17,7 

 
 

От данните в таблица 1 се вижда, че мениджърите като цяло присвояват висо-
ки оценки както за общите условия за ефективно управление на взаимоотноше-
нията, така и за всяка от обобщаващите променливи по отделни компоненти на 
CRM базата. Ниските коефициенти на вариация показват, че между респондентите 
съществува висока степен на съгласуваност на мненията. С най-ниска оценка и съ-
щевременно с най-висока стойност на стандартното отклонение е елементът, свър-
зан със събирането на данни по клиенти. 

 
Формираните средни оценки на равнище „елемент“ на CRM базата само по 

посочените 5 показателя не позволяват да се идентифицират практиките на компа-
ниите при създаване на условия за управление на взаимоотношенията с клиентите. 
Това налага всеки от компонентите на CRM базата да се представи в разгърнат вид 
(табл. 2). Като цяло формираните средни оценки по субкомпоненти в рамките на 
CRM базата са в положителната част на скалата (над неутралната оценка 3).  
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Таблица 2 
Средни оценки на CRM базата (по компоненти и субкомпоненти), 

скала – от 1 – min до 5 - max 
 

CRM база 
(компоненти и субкомпоненти) 

Средна 
оценка

Стан-
дартно 
откло-
нение 

Коеф. 
на 

вари-
ация 

Корпоративна култура, ориентирана към клиента 4,4   

В компанията се организират обучения за работа с клиенти 3,5 1,23 35,1% 
Персоналът, който контактува с клиентите, е запознат с 
целите на компанията 4,4 0,58 13,2% 

Персоналът, който контактува с клиентите е запознат със 
стратегията на компанията 4,2 0,82 19,5% 

Компанията има ясни процедури (стандарти) за изпълнение 
на ориентираните към клиентите дейности  4,3 0,90 20,9% 

Организационна структура 4,2   
Компанията има отговорен отдел или специалист(и) със 
задача да проучва клиентите 3,7 1,36 36,5% 

Компанията има отговорен отдел или специалист(и) със 
задача да разработва оферти към различните клиенти 3,9 1,33 34,4% 

Дейности по проучване на клиентите 3,8   

Компанията проследява удовлетвореността на клиентите си 4,5 0,68 15,1% 

Компанията проследява лоялността на клиентите си 4,0 1,29 32,2% 
Компанията оценява клиентите по обема на покупките 3,7 1,23 33,2% 
Компанията оценява клиентите според индивидуалния им 
принос в печалбата 3,7 1,22 32,9% 

Компанията оценява клиентите според честотата на покупките 3,6 1,23 34,2% 
Компанията оценява клиентите според склонността им да й 
предоставят пазарна информация 3,2 1,08 33,7% 

Компанията оценява клиентите според склонността им да 
дават идеи за подобряване на офертата 3,4 1,35 39,7% 

Управление на бази данни 4,4   
Компанията поддържа бази с персонална информация за 
отделните клиенти 4,4 0,98 22,3% 

Компанията поддържа бази данни за поведението на клиентите 
(честота на покупки, обем покупки, брой рекламации и др.) 4,1 1,01 24,6% 

Компанията има софтуер, с чиято помощ се прави анализ по 
клиенти и се разработват оферти 3,8 1,42 37,4% 

 
В рамките на всеки компонент на CRM базата има дейности, на които ком-

паниите отделят по-слабо внимание: 
− Корпоративна култура, ориентирана към клиента. С най-ниска оценка и 

съответно с най-висока стойност на коефициента на вариация е организира-
нето на обучения на персонала за работа с клиентите. Само в 56% от компа-
ниите тази дейност е налична. Същевременно 90% от мениджърите заявяват, 
че в компаниите има ясни процедури (стандарти) за изпълнение на ориенти-
раните към клиентите дейности (например при офериране, при обслужване, 
при управление на рекламациите). Наличието на ясни инструкции за работа 
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с клиенти и/или изпълнението на рутинни действия до известна степен обяс-
нява липсата на обучения за работа с клиенти в 44% от компаниите. 

− Организационна структура. 85% от включените в проучването мениджъри 
са напълно или до известна степен убедени, че организационната структура 
на техните компании позволява ефективно управление на взаимоотноше-
нията с клиентите. Същевременно само в 64% от случаите има отговорен 
отдел или специалист в компанията със задача да проучва клиентите, а в 
73% от компаниите има отдел или специалист, на които е възложено да раз-
работва оферти по клиенти. От тук може да се направи извод, че според 
мениджърите с по-висок приоритет е не толкова възможността да се проуч-
ват клиентите, колкото да се разработват адекватни оферти по клиенти. 
Разликата в оценките на организационната структура като цяло (4,2) и двата 
субкомпоненти (3,7 и 3,9) показват, че наличието на отдел или специалист(и) 
със задачи проучване на клиентите или офериране не е от критична важност 
за мениджърите. Причина за това може да бъде изпълнението на тези 
функции от други отдели или служители, които не са институционализирани 
или натоварени точно с тези ангажименти. 

− Дейности по проучване на клиентите. В рамките на този блок въпроси се 
открояват най-високите стойности на стандартните отклонения, което показ-
ва висока дисперсия и несъгласуваност на мненията на отделните мениджъ-
ри. Тук се формира и най-ниска средна оценка за обобщената променлива 
(3,8) в сравнение с останалите елементи на CRM базата (за другите елементи 
средните оценки са 4,4; 4,2 и 4,4). Причина за по-ниската стойност на сред-
ната оценка е липсата на системни действия по проучване на клиентите от 
една страна и от друга е набелязването на приоритети във връзка с избор на 
точно определени показатели за наблюдение на клиентите (последното е не 
само нормално, но и препоръчително). Дескриптивната статистика показва, 
че само в 64% от случаите мениджърите подкрепят твърдението за систем-
ност при проучване на клиентите. Сред анализираните 7 субкомпоненти се 
открояват 2 който имат значително по-високи средни оценки – проследяване 
на потребителската удовлетвореност (средна оценка 4,5) и лоялност (средна 
оценка 4,0). За 94% от мениджърите наблюдаването на удовлетвореността на 
клиентите е от съществена важност. Значително по-нисък е резултата по 
критерия „лоялност на клиентите“ – 74% от компаниите извършват систем-
ни наблюдения в тази връзка. Последният извод може да създаде известни 
проблеми на компаниите, защото удовлетвореността и лоялността на клиен-
тите са взаимносвързани и е препоръчително да се наблюдават и управляват 
съвместно. Компаниите не са в печеливша позиция при условие, че имат 
удовлетворени клиенти, които паралелно използват услугите на различни 
други конкурентни компании, или които формират значителен дял от своите 
покупки от алтернативни доставчици на услуги. Същевременно не може да 
се разчита на това, че високите равнища на удовлетвореност непременно ще 
се проектират в лоялно поведение. Възможно е силно удовлетворен клиент 
да проявява пасивност към доставчика си, както и клиент, който има претен-
ции към обслужването, да проявява безрезервна лоялност. Причините за по-
следното могат да бъдат различни – липса на мотивация за оценяване на ал-
тернативни пазарни оферти, високи разходи за превключване към други до-
ставчици, установени дългосрочни отношения със съответен доставчик и др. 
Липсата на наблюдения за лоялността на клиентите не позволява да се иден-
тифицират клиентите, които имат косвен принос за успеха на доставчика на 
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маркетингова бизнес услуга чрез разпространяване на позитивна информа-
ция, както и чрез отправяне на препоръки към други потенциални клиенти. В 
сравнение с удовлетвореността и лоялността на клиентите, по останалите по-
казатели са формирани значително по-ниски оценки. Само в 70% от компа-
ниите обемът на покупките се взема под внимание при формиране на оценка 
за клиентите. Индивидуалният принос на съответния клиент в печалбата на 
компанията се отчита само в 62% от компаниите, а честотата на покупките – 
в 60% от компаниите. Тези резултати не означават, че коментираните пока-
затели нямат значение за компаниите. Възможно е все още да не е създадена 
организация за тяхното наблюдаване и оценяване. Най-нисък приоритет за 
компаниите, предлагащи маркетингови услуги на бизнес клиенти към мо-
мента имат показателите „склонност на клиентите да предоставят пазарна 
информация“ (средна оценка 3,2) и „склонност на клиентите да дават идеи за 
подобряване на офертата“ (средна оценка 3,4). Между 45% и 51% от 
компаниите имат практики по преценка на клиентите си във връзка със 
склонността на клиентите да ги информират за пазара или да се включват 
активно в процеса на изготвяне на офертата. Причините за формираните 
ниски оценки могат да бъдат различни. Част от компаниите имат значителен 
пазарен опит и познават добре бизнес средата, което до известна степен 
обезсмисля получаването на допълнителна пазарна информация от клиен-
тите. Възможно е ниските относителни дялове на съгласие по въпроса да се 
дължат и на структурата на клиентските портфейли. Резонно е доставчикът 
на бизнес услуги да не проявява еднакво доверие към информацията, полу-
чавана от всички клиенти. С по-висока степен на доверие се приема инфор-
мация, получена от крупни клиенти, както и от клиенти с много голям опит в 
бранша. Това може да обясни и по-малкия брой позитивни отговори на 
мениджърите по въпроса. От гледна точка на маркетинга на взаимоотноше-
нията и персонализирания маркетинг е интересно защо склонността на кли-
ентите да участват активно в процеса на офериране получава вниманието 
само на 51% от доставчиците. От една страна, при предлагане на стандартни 
бизнес услуги, необходимостта от намеса на клиентите в процеса намалява 
значително. От друга страна доставчиците може да възприемат като норма-
лен и подразбиращ се ангажимента на клиента да прояви активност, особено 
при уточняване на параметрите на получавания продукт, както и на начина и 
сроковете за неговото изпълнение. 

− Управление на бази данни. Като цяло използваните показатели за оценка на 
наличието на IT системи и на създадените условия за управление на бази 
данни за клиентите са с високи стойности. 92% от включените в проучването 
мениджъри заявяват, че компанията им анализира и систематизира информа-
ция, което й помага да управлява взаимоотношенията с клиентите. В част от 
компаниите обаче този процес не е институционализиран. Направеният из-
вод произтича от разликата в относителните дялове по първите два показате-
ля за оценка на начина, по който компаниите управляват базите данни за 
своите клиенти. Както беше посочено 92% от компаниите имат налична ин-
формация за клиентите си, но 85% от тях разполагат с бази данни с персо-
нална информация по клиенти. Логично е да се предположи, че тези данни 
не винаги са формализирани и за целта не се използва специален софтуер. 
Доставчици на бизнес услуги, които обслужват малък брой клиенти, могат 
да имат CRM ориентация и да предприемат конкретни действия по клиенти 
дори в случай, че информацията се съхранява единствено в съзнанието на 
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фронтофис служителите. Следва обаче да се посочи, че подобна форма на 
информационно осигуряване е нежелателна, защото създава рискове за ком-
панията. Например при напускане на служители информацията за клиентите 
не остава в наличност в компанията и съществува риск да попадне в конку-
рентен доставчик. Друг рисков момент е съответният служител неправилно 
да разчете поведението на клиента, в резултат на което да се предприемат 
действия, които демотивират последния. Преодоляването на този риск може 
да се постигне чрез разработване на ясни критерии за идентифициране и 
профилиране на клиентите. Анализът на отговорите на респондентите 
позволява да се идентифицира още един проблем в осигуряване на адекватна 
CRM база в изследваните компании. 85% от компаниите поддържат бази 
данни с персонална информация по клиенти, като само 76% имат бази с дан-
ни за поведението на клиентите си – например чрез отчитане на честотата на 
покупките, обема на покупките, броя на направените рекламации (обоснова-
ни, необосновани) и др. Наличието на персонална информация по клиентите 
е препоръчително, но данните за поведението им е с много по-висока степен 
на значимост, защото позволява на тази основа да се направят точни потре-
бителски профили и модели, както и да се предприемат правилните действия 
по взаимодействие с клиентите. 

 
Акумулираната информация позволява да се определи до каква степен всеки 

от изследваните елементи на CRM базата създава условия за управление на взаимо-
отношенията с клиентите и съответно на кой от елементите трябва да се поставя 
акцент от страна на мениджърите. За целта е използван множествен регресионен 
анализ. Резултативната променлива е твърдението, с което се формира обобщена 
оценка за CRM базата – „В компанията са създадени необходимите условия за 
ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите“. Фактори са отделните 
общи променливи по елементи на CRM базата: 

- Корпоративна култура – оценена е с твърдението: „Персоналът на всички 
нива в компанията е убеден, че клиентите са основен фактор за развитие на биз-
неса“. 

- Организационна структура – оценена е по следния начин: „Организацион-
ната структура на компанията позволява ефективно управление на взаимоотноше-
нията с клиентите“. 

- Дейности по проучване на клиентите – обобщеният измерител е от вида: 
„Компанията системно проучва своите клиенти“. 

 - Управление на бази данни – оценката е осъществена с помощта на твърде-
нието: „Компанията анализира и систематизира информация, което й помага да уп-
равлява взаимоотношенията с клиентите“. 
 

Резултатите показват удовлетворително ниво на обусловителна способност на 
факторите върху резултата. Коефициентът на детерминация на модела е 0,5, т.е. 
50% от промените в CRM базата се свързват с промени в четирите нейни компонен-
та. С помощта на стандартизираните β-коефициенти може да се определи отностел-
ната важност на всеки елемент (фиг. 2). 

Обусловителната способност на организационната структура за формиране на 
усещане за създадени подходящи условия за управление на взаимоотношенията с 
клиентите е най-висока (64%). Три пъти по-слабо е влиянието на корпоративната 
култура. Мероприятията по управление на бази данни са със значимост между 5 и 6 
пъти по-ниска от тази на организационната структура. 
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С най-слабо въздействие върху CRM базата са дейностите по проучване на 

клиентите – обусловителната им способност е само 4%. Тези резултати позволяват 
да се направи извода, че предложените от Мак, Майо и Кеър4 елементи на CRM 
базата са адекватни. Паралелно с това общата детерминираща способност на чети-
рите елемента показват, че трябва да се търсят възможности за идентифициране и 
тестване въздействието и на други потенциални фактори, които създават условия за 
адекватно управление на взаимоотношенията с клиентите. 
 
Заключение 
 

За изпълнение на формулираната в началото на разработката цел е проектиран 
и тестван инструмент за оценка на структурните елементи на CRM-базата. Като 
цяло направеният анализ позволява да се формулира извод, че изследваните ком-
пании, предлагащи маркетингови бизнес услуги на българския пазар са подготвени 
до голяма степен да обезпечат разработването на гъвкави програми за управление 
на взаимоотношенията със своите клиенти. Анализираните компании имат специ-
фичен профил на клиентската си база с наличие на малък брой крупни клиенти. 
Това позволява не само да се прилага CRM концепцията, но дори може да се пред-
положи, че големите клиенти чрез своето поведение могат да провокират префор-
матиране на офертите по поведенчески критерии – честота на покупки, брой покуп-
ки, брой рекламации и др. При направеното изследване се установява, че дейности-
те по проучване на клиентите не са приоритетни за мениджърите при създаването 
на условия за прилагане на CRM концепцията. Паралелно с това статистически се 
установява, че констатираното поведение на мениджърите има основание, защото 
относителната важност на комплекса от дейности за проучване на клиентите има 
ниска обусловителна способност при формиране на CRM базата на компаниите, 
специализирани в предлагане на маркетингови услуги за българския пазар. 
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concept. The argument is presented that classical marketing is losing its importance; the defining 
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Маркетингът е насочен към клиентите. Това е „управленски процес, отгово-
рен за установяването, предвиждането и задоволяването на изискванията на кли-
ентите с цел печалба”1. Маркетингът като процес, концепция и човешка дейност се 
развива през времето на своето създаване до наши дни, преминавайки през раз-
лични етапи. Съвременният маркетинг създава потребности в клиентите, подтик-
вайки ги да закупят съответния продукт, който ще ги доведе до най-пълно задово-
ляване на техните нужди.  

Много хора, занимаващи се в сферата на маркетинга считат, че традицион-
ният маркетинг, включващ: реклама, връзки с обществеността, брандинг и корпора-
тивни комуникации  е мъртъв.2 Аргументите им са следните: 

Първо: Няколко анализа са доказали, че купувачите, в техните „пътешествия 
на избора”, вече не обръщат внимание на традиционните маркетингови комуника-
ционни канали, считайки ги за не толкова важни. Купувачите си намират информа-
ция за продукти и услуги често чрез интернет, от „уста на уста”, от потребителски 
отзиви и др. 

Второ: В изследвания, направени от Лондонска компания сред 600 изпълни-
телни директори през 2011г. става ясно, че те не са удовлетворени от дейността на 
своите маркетинг директори. 73% от изпълнителните директори смятат, че на мар-
кетинг директорите им липсва правдивост и способност за генериране на съществен 
растеж в бизнеса, а на 72% им е писнало да им се искат пари без да им се обяснява 
как те ще доведат до растеж. 

                                                            
1 източник: Британски институт по маркетинг 
2 Harvard Business Review – Blog network, August 9, 2012, Bill Lee , „Marketing is dead” 
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 Трето: В днешно време, в свят, повлиян от социалните медии, традиционният 
маркетинг и продажби не само, че не работят добре, но и не са смислени. Замис-
ляме се над това, че фирмите наемат хора – служители, консултанти, партньори, 
агенции, които може да не са от една и съща социална класа като на масовия купу-
вач и чиито интереси може да не съвпадат непременно. Как тогава може да се 
очаква те да провокират купувача да изхарчи, изкараните си с пот пари?!  

Има много спекулации относно това какво ще замени този модел. Можем да 
добием представа чрез бегъл поглед към рамката на бъдещия модел. Всъщност 
може да се каже, че вече знаем как ще изглежда този модел. Той вече е въведен в 
известен брой организации. Ето кои са основните точки, на които се опира моделът:  

 Възстановяване на маркетинг общности – използвани адекватно, социални-
те мрежи ускоряват тенденция, при която купувачите все повече се доближа-
ват до преживяването да пазаруват от техните собствени физически общ-
ности. Например когато размишляваме върху голяма покупка, като нов 
покрив, телевизор с плосък екран или търсим добър хирург, едва ли ще тръг-
нем да търсим продавач, за да говорим с него, или да прочетем купчина 
корпоративно съдържание от уебсайт. Вместо това е по-вероятно да попита-
ме съседи или приятели –  какво или кого използват. 

 Намерете кой влияе върху вашите клиенти – много фирми харчат много 
ресурси, за да преследват външни хора, които оказват влияние, като са спе-
челили последователи в Мрежата или чрез социалните мрежи. По-добър 
подход е да намерят и култивират такива хора и да им се даде нещо значимо, 
за което да говорят. Това изисква нова концепция за стойността на клиента.  

 Помогнете им да изградят социален капитал – Традиционният маркетинг 
често се опитва да насърчи застъпничеството за клиентите чрез парични 
награди, отстъпки или други неблагоприятни стимули. Новият маркетинг 
помага на техните защитници и хората, които им влияят, да създават соци-
ален капитал: това им помага да изградят своите мрежи за принадлежност, 
да се повиши тяхната репутация и им дава достъп до нови знания. 

Съветът е „Нека защитниците на клиентите да са замесени в решенията, които 
предлагате”.3  

Марките могат да създават полезност. Нещо, което хората не просто да 
искат, а от което да имат нужда. Нещо, което да спечели на тази марка така же-
ланото място на екрана на смартфона или таблета на потребителя. Днес, марките 
могат да предложат високо ниво на полезност с реални средства, от които потреби-
телите имат нужда, за да улеснят ежедневието си. Това, което Интернет, мобилните 
технологии и социалните мрежи дадоха на фирмите, е силата да предложат на тех-
ните потребители  нива на полезност, които никога преди това не са могли да оси-
гурят. Тогава защо повече марки не правят това? Защото е трудно. 

Трикът е да не правите подобни инициативи като единични акции, а те да бъ-
дат добре премислени и превърнати в част от стратегическа кампания. 

Важни са и други 3 въпроса: 
1. Какъв продукт се създава и какъв проблем решава на потребителите?; 
2. Какво преживяване се очаква да имат потребителите, когато използват 

продукта?; 

                                                            
3 http://blogs.hbr.org/cs/2012/08/marketing_is_dead.html, Harvard Business Review,  
August 9, 2012, Bill Lee, “Marketing Is Dead” 
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3. Каква е емоционалната реакция на потребителите, които разработчиците 
очакват обратно от потребителите?4 

В своята статия „Великият маркетинг е утилитарен“5 (от анг. Great 
Marketing Is Utilitarian) авторът Мич Джоел представя на читателите на HBR Blog 
една различна гледна точка върху модерните маркетингови подходи и алтернати-
вите, които предлагат. С развитието на дигиталните технологии пред компаниите се 
разкриват нови възможности за реклама, популяризиране на брандовете, обвързва-
не с клиента... но не само. Примерът е с американска верига магазини за потреби-
телски стоки, от хранителни продукти до електроника и обзавеждане за дома. 
Meijer е компания с над 200 магазина в цялата страна, те се стремят да отговорят в 
максимална степен на нуждите на своите клиенти, следвайки своята философия за 
това, че когато се грижиш за своите клиенти, служители и т.н. и те ще се погрижат 
за теб, точно както едно голямо семейство.  

Чудесно, но какво още може да направи компанията, за да обгрижи своите 
клиенти и задоволи нуждите им – да им спести време! Маркетинговият подход на 
фирмата в ерата на информационните технологии включва мобилно приложение, 
което е разработено специално за веригата магазини и това, което прави то е съвсем 
просто – вие въвеждате списъка с продукти, които искате да пазарувате и получа-
вате карта с най-краткия маршрут, по който да преминете в магазина, за да спестите 
време и излишни емоции в търсене на, например, така необходимото ви ленено 
семе! Просто, нали? Но защо повече от компаниите не правят това – разрешаване 
на проблемите на потребителя при закупуване или използване на техните продукти 
или услуги? 

Фирмите в днешно време се стараят да създадат лоялност у потребителя, да го 
„обвържат“ с марката и т.н., но това изглежда просто не е достатъчно. А не е и това, 
което потребителите желаят. Онлайн реклама, споделяне, харесване и т.н., но в 
крайна сметка получаваме едно и също – стандартното рекламно послание, само че 
по друг начин... Какво друго може да бъде направено – компаниите да създадат 
полезност и то не просто тази, която е в самия продукт, а такава чрез начина, по 
който се промотира. Звучи объркващо (и донякъде е такова) – е, отговорът е в 
утилитарния маркетинг6. Фирмите не просто обстрелват потребителя с реклами за 
продукта, а създават полезност, инструменти, с които той да си служи в ежедне-
вието и които да му помагат. 

И така отново към примера. Какво са създали Meijer – брандирано приложе-
ние за телефони. Статистиката посочва, че подобни приложения са сваляни много-
кратно и най-често използвани еднократно. Но не подходът е проблема, а реализа-
цията – много от приложенията са неизползваеми и не донасят особена полезност за 
потребителя. Е, изглежда Meijer са успели да избегнат тази клопка на модерните 
техники за достигане до потребителя и са предложили нещо различно – предостави-
ли са полезност на своите клиенти. 

Във всяка верига супермаркети, някои от нещата са много лесни за откриване. 
Ябълки. Прясно Мляко. Хляб. Ако, обаче, търсите ленено семе? Кокосово мляко? 
Сушени сливи? Кой от нас не е усещал набирането на гняв, докато кръстосваме 
флуоресцентно осветения лабиринт от рафтове, с колички, които се блъскат една в 
друга, докато ние търсим онзи така вкусен салам? 
                                                            
4 http://gregg.mine.nu/blog/mobile-app-dev-1328/, посетен на 15.01.2013 г. 
5 Mitch Joel, HBR Blog, December 7, 2012, Great Marketing Is Utilitarian -  
http://blogs.hbr.org/cs/2012/12/great_marketing_is_utilitarian.html  
6  T- Mitch Joel , The Value Of Utilitarianism Marketing, TwistImage.com, April 28, 2011 
http://www.twistimage.com/blog/archives/the-value-of-utilitarianism-marketing/  
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Макар и да не решава всички проблеми, апликацията на Meijer, Find-it е много 
повече от карта на магазина и машина за ваучери.7 Веднъж щом въведете списъка 
си с желани покупки и магазина, който сте избрали, приложението ще нареди про-
дуктите в ред, чието следване ще направи траекторията Ви в магазина възможно 
най-ефективна. Ако се отклоните, апликацията ще се самообнови в движение. 

Е, защо не могат повече марки да са такива – да решават най-дразнещите 
проблеми, които преживяваме, докато ползваме техните продукти или услуги? 

Това не е единственият пример за подобен подход при промотиране на про-
дукт. Charmin (известен в САЩ бранд за тоалетна хартия на P&G) имат свое 
мобилно приложение наречено Седнете или клекнете (от англ. Sit or Squat), което, 
спрямо местонахождението ви, показва най-близките (и чисти) тоалетни наблизо. 
Потребителите могат да оценяват и коментират. Чудесно! Това звучи полезно, а 
даже не ме и карат да си купя тяхната тоалетна хартия (или поне така си мислите в 
началото). Самият автор споделя, че като човек, който често пътува, приложението 
е винаги на десктопа на неговия телефон. Други големи международни компании 
също са се насочили към подобен тип маркетингови подходи при промотиране на 
техните продукт на по-големите пазари като САЩ – Uniqlo, Lego и др. 

 
Ако се заслушате в типични рефрен, че „маркетингът е мъртъв”, или 

„рекламата е мъртва”, бързо ще разберете, че всички предложение говорят за неот-
менната нужда да се създава по-дълбока, по-силна връзка с потребителя. Накратко, 
марките могат да създадат лоялност, ако станат по-близки, услужливи и приятни. 
Но това не е достатъчно. 

Марките може би казват, че искат ангажираност и разговори с потребителите, 
но това не е нещото, които самите потребители искат. (Искате ли наистина да се 
„сближите” с местния плод-зеленчук? Не. Искат да си купите храната и да си отиде-
те вкъщи.) Благодарения на Интернет, всяка марка може да има идея и да я публи-
кува с текст, картинки, аудио и видео. Това може да стане за секунди, безплатно и 
веднага. Удивително е. И въпреки това, при наличие на този уникален достъп и 
неопосредстван канал, какво получаваме? В по-голямата си част, много традицион-
ни рекламни съобщения. Може и да са „напудрени”, за да изглеждат като нещо по-
вече от минутка разсейване, за да продадат на потребителя нов продукт или полза, 
но истината е, че огромното множество от марки все още преследват същия модел 
рекламиране, просто в различни видове медии. 

Бавното икономическо възстановява в кризисния и следкризисния период 
принуждава някои компании да търсят иновативни начини за повишаване на про-
дажбите.8 В същото време корпоративният мениджмънт преразглежда публичните 
си ангажименти за това как компанията да бъде добър „гражданин” и как най-
ефективно да окаже своята подкрепа за обществото. Решението и на двете може да 
бъде маркетинг, обвързан с кауза.9 Маркетингът, обвързан с кауза, продължава да 
бъде популярен за разлика от корпоративната филантропия. Маркетингът, обвързан 
с кауза, има много положителни страни: 

                                                            
7 Mitch Joel, “Great Marketing is Utilitarian”, Harvard Business Review Blogs, December 7, 2012, 
http://blogs.hbr.org/cs/2012/12/great_marketing_is_utilitarian.html, посетен на 10.01.2013 г. 
8 http://www.kinzeycompany.com/articles/2012-08-17-CorporateCitizenship.htm, 18 декември, 2012, 
Kinzey Company 
August 17, 2012, Ruth Kinzey, “Cause Marketing Could Help Build Profits, Reputation”, Ruth Kinzey е 
стратег по корпоративна репутация, консултант и професионален говорител 
9 Cause Marketing, Cause-related Marketing 
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1. Win-win ситуация – благотворителност и в същото време увеличаване на 
печалбата 

2. Покачване на имиджа на компанията 
3. Представяне пред нови клиенти, което води до разрастване на бизнеса 
 

Днешните потребители очакват бизнеса да има „съзнание”. Доклад на 
Еделман10 сочи, че 73% от потребителите биха се насочили към друг бранд, ако го 
асоциират с добра кауза и 72% биха препоръчали бизнес, който подкрепя добра 
кауза. 

Този вид маркетинг влияе позитивно и на ангажираността и лоялността на 
служителите към компанията. Маркетингът с кауза може да приеме много форми 
като например ко-брандирани събития, спонсорство, раздаване на ваучери и т.н. 

Експерименталният маркетинг се осъзнава като средство за създаване на 
стойност, което е конкурентно предимство за компаниите. Така фирмите мотивират 
своите потенциални клиенти да взимат по-бързо положителни решения, т.е. да 
купят дадения продукт. Тази нова тенденция представлява бъдещето на маркетинга. 
Удовлетвореността на клиентите е от голямо значение за успеха на всяка компания. 
Ако купувачите са доволни от определен продукт, те ще се върнат отново, но и още 
по-важно ще убедят близките си, че купуването на този продукт е само в тяхна 
полза.  

В съвременния маркетинг се оформя нов подход към клиентите „маркетинг 
на преживяванията”. За разлика от традиционния подход в маркетинга, разглеж-
дащ потребителите като рационални индивиди, които базират своите решения само 
на функционалните характеристики на продуктите, то маркетингът на преживя-
ванията ги разглежда като рационални и емоционални човешки същества, които же-
лаят да изпитат приятни емоции от покупката.11 Този подход намира широко при-
ложение в технологията подсилена реалност (Augmented reality) или само AR, която 
може да се определи като технология, която комбинира картини или видео от реал-
ния свят с компютърно генирирана информация или картини/снимки 12. По този 
начин съвременните маркетолози могат да се докоснат до потребителя, карайки го 
да преживее даден продукт, да се докосне емоционално до него. Емоциите са из-
ключително силен коз при стимулирането на потребителя към покупка.  

Основно приложение на подсилената реалност в маркетинга (augmented 
reality) е извличането на пълна и достоверна информация за навиците и предпочита-
нията на потребителите. Тъй като основната идея на компютърно медиираната 
реалност (част от която е и подсилената) е да манипулира както информацията, 
която стига до потребителите, така и да извлича и обработва тази, която идва от 
тях, то тази обработена информация е достатъчна за да се насочи правилната рек-
лама към правилния човек.  

Неслучайно за 2012 г. сред най-добрите иновативни идеи са поставени табле-
тите, приложенията, социалните мрежи, „облачните” технологии и интегрираност-
та.13 Бизнесът се ориентира според търсенето и предлага все по-модерни услуги и 

                                                            
10 Edelman, PR компания 
11 Bernd Schmitt, Experiential Marketing, Journal of Marketing Management: Version of record first 
published: 01 Feb 2010. Volume 15, Issue 1-3, 1999 ,  
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1362/026725799784870496  
12 Macmillan dictionary Maxwell, Kerry. 
http://www.macmillandictionary.com/buzzword/entries/augmented-reality.html 
13 „IT иновациите през 2012” според  Busoft Engineering, „IT иновациите през 2012”, 12 януари 2012 
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продукти, които да са свързани помежду си.  Според водещи експерти таблетите до 
2015 г. ще заменят настолните компютри на половина14. Смартфоните според 
доклада на Ериксон от тази година15 са 40 на сто от всички продадени мобилни 
телефони през третото тримесечие, а трафикът от мобилни данни се е удвоил за 
една година, като средногодишният ръст за периода 2012 г. до 2018 г. се очаква да 
бъде около 50%. 

Тези технологии от ново поколение придобиват широка популярност от една 
страна, защото дават възможност в движение да се извършват редица дейности и  
отговарят на промененото поведение на потребителите, които все повече и повече 
започват да използват различни устройства, за да се сдобият с информация. Нещо 
повече, новите технологии дават възможности не само за бизнеса, но и за потреби-
телите да участват в процеса на разработване на продукти. Така наречената „отво-
рена иновация” е съотносима с идеята, че иновацията не е задължително да бъде 
вътрешен процес на една организация, че може да бъде базирана на външни идеи и 
ресурси (от партньорски компании, потребители и общности от потребители или 
други групи със специфични интереси).  

В хода на изложението ще разгледаме по какъв начин се е променило поведе-
нието на потребителите вследствие на прогреса на новите технологии, как това 
поведение се отразява на самия маркетинг, а също влиянието на подсилената реал-
ност над двете групи, развивайки въображението и създавайки условия за креатив-
ност и как постепенно навлиза „отворената иновация” дори в областта на подсиле-
ната реалност. 

Потребителското поведение днес е напълно различно след появата и масовото 
разпространение на мобилните телефони, компютрите и впоследствие лаптопите, 
таблетите. Потребителят днес може да гледа баскетболен мач или да пазарува он-
лайн през своя смартфон, докато проверява пощата си или играе на игра на таблета 
си. Той  не само се движи между многото екрани на смартфоните, таблетите, 
компютрите или телевизорите, но извършва редица дейности едновременно, за да 
изпълни дадени задачи.  Днес можем да говорим за „мултиекранен” потребител16.   

Според скорошно проучване на Google, 90%17 от хората използват различни 
устройства, за да изпълнят дадена задача (планиране на екскурзия, търсене на по-
задълбочена информация в мрежата), и 98% от тези потребители са способни да я 
изпълнят за по-малко от 24 часа. Google също установява, че смартфоните са най-
често използваните устройства за онлайн дейности, включително търсенето на 
информация, онлайн пазаруването и социалната медия, докато за извършване на по-

                                                                                                                                                                                  
http://busoft.bg/newsroom/features/kakvi-it-inovatsii-predstoi-da-vidim-prez-2012/ 
14 „IT иновациите през 2012” според  Busoft Engineering, „IT иновациите през 2012”, 12 януари 2012 
http://busoft.bg/newsroom/features/kakvi-it-inovatsii-predstoi-da-vidim-prez-2012/ 
15  Доклад, цитиран от COMPUTERWORLD.BG Computerworld.bg, „Бързо навлизане на смартфоните 
и удвояване на мобилния трафик отчита доклад на Ericsson”, 22 ноември 2012 
http://computerworld.bg/42093_barzo_navlizane_na_smartfonite_i_udvoyavane_na_mobilniya_trafik_otchi
ta_doklad_na_ericsson/ 
16 “Multi-Screen User”, информация достъпна от статията „По какъв начин поведението на 
„мултиекранния потребител” е променило маркетинга ” (“How Multi-Screen User Behavior Has 
Changed Marketing”) - (“How Multi-Screen User Behavior Has Changed Marketing”) - 
Business2community, Aders, Aaron, “How Multi-Screen User Behavior Has Changed Marketing”, 
December 17, 2012 
http://www.business2community.com/marketing/how-multi-screen-user-behavior-has-changed-marketing-
0358560 
17 The New Multi-screen World: Understanding Cross-platform Consumer Behavior,  p. .8,  
http://www.scribd.com/doc/104313542/Multiscreenworld-Final 
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сложни дейности, като например планиране на ваканция или управление на 
финансите, все още предпочитан остава настолният компютър.  

Пример за „мултиекранна дейност” е съвместяването на дейности, които 
обикновено не са свързани помежду си, като например играта на Angry Birds, пред 
телевизора по време на баскетболен мач. Във вече цитираното изследване са 
сравнени дейностите, които един потребител извършва успоредно, като според 
Google 22%18 от едновременното използване на устройства е за получаване на 
допълнителна информация (например търсене на наем на стая в хотел през сайта 
Airbnb, докато в същото време планиране на пътуване през сайтове в Интернет на 
компютъра). Тези данни показват, че в общия случай потребителите използват раз-
личните устройства, без да дублират търсенето на информация на много уст-
ройства.   

Проучването показва интересни резултати за поведението на потребителите. 
Те не могат напълно да се съсредоточат в дейностите, които извършват. Един от 
интервюираните, по време на изследването споделил, че никога не разбира защо по 
средата на телевизионно предаване започва да търси информация. „Малко е притес-
нително, че правя така, защото се чувстваш сякаш не си достатъчно завладян от 
предаването, което гледаш”. Интересно наблюдение е, че хората не само придоби-
ват умението да извършват много дейности едновременно бързо, но и  ангажират 
подсъзнанието си, което улавя тези умения по-бързо от куршум.  Тогава по какъв 
начин може да се ангажира вниманието на един лесно разсейващ се потенциален 
клиент?  

Това е въпрос от съществено значение за производителите и рекламодателите 
днес. Тази промяна в поведението доведе до промяна в маркетинга, като днес мо-
жем да говорим за многоекранен маркетинг (Multi-Screen Marketing).  

Многоекранният маркетинг има много голямо влияние в променящия се свят. 
Едно от предизвикателствата, пред които са изправени дигиталните търговци, е да 
следят поведението на потребителите между различните устройства. Необходимост 
за   интернет сайтовете е да запазят прогреса, особено в електронната търговия. 
Мултиекранните потребители са готови да превключат второто, третото или дори 
четвъртото си устройство, когато са отегчени или просто разсеяни от текст  или 
шум. За търговците съществува възможност да създадат продукт, който да допълва 
този, който е показван по телевизията. Той може да допълни живото изпълнение и 
да предостави повече възможности за рекламодателите. В статията „По какъв начин 
търговците реагират на мултиекранните тенденции?” (“How can marketers react to 
multi-screen trends?”) са посочени редица примери, които показват променените 
тенденции и успешни практики приложени от някои маркетолози.  Например, 20th 
Century Fox е пуснал успоредно с премиерата на филма „Прометей” триминутен 
трейлър онлайн, за да го промотира по Канал 4  и в социалната телевизионна апли-
кация Zeebox. Зрителите са били окуражени да пускат съобщения в Twitter относно 
филма, използвайки #areyouseeingthis (виждате ли това). По време на следващото 
прекъсване за реклами, Канал 4 излъчва 40 секундна пауза, която включва съобще-
ния на зрителите от Twitter относно трейлъра. Кампанията е била успешна от 
гледна точка на факта, че е провокирала хората да говорят за филма с над 4,000 из-
пратени съобщения. В най-посещавания час Twitter достига повече от 15 хиляди по-
требители.   

                                                            
18 The New Multi-screen World: Understanding Cross-platform Consumer Behavior, p. 28,  
http://www.scribd.com/doc/104313542/Multiscreenworld-Final 
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Цитираното изследване на Google дава ясни насоки за маркетолозите и за вся-
ка една компания, която работи в областта на високите технологии, и медия, стре-
мяща се към достигане до по-широка онлайн публика. Живеейки в мултиекранно 
общество, в което потребителите лавират между различни платформи или из-
ползват много устройства по едно и също време,  е изключително важно за търгов-
ците да съумеят да привлекат разединеното внимание на потребителите, така че да 
го ангажират и насочат към конкретния продукт.    

Комуникацията отдавна не е въпрос на желаната цел, но е пропътуваният път. 
Съобщението, което искате да доставите, трябва да се движи заедно с получателя. 
Последвалото превключване от един екран на друг е само тип мултиекранна дей-
ност. Шансовете потребителят да реши да потърси информация в Internet Movie 
Database (IMDb.com) за актьора, участващ във филма, който гледа по телевизията, 
никак не са малки.19 

От посочения пример виждаме как навиците в използването на медиите се 
променят. И когато търси информация в IMDb.com,  потребителят временно е спрял 
да гледа телевизия, с внимание раздвоено между различните устройства. Съответно 
търговците трябва да се замислят дали правят реклами, които да са подходящи за 
мобилно устройство, дали имат стратегия, с която да преместят интереса на потре-
бителя, който се е прибрал от работа към смартфона, дали тяхната електронна 
политика на сайта улеснява потребителите да започнат да пазаруват, използвайки 
едно устройство, и последно дали имат кампании за търсене, които използват 
стратегия при повече устройства. Ако една компания няма приближаване на марке-
тинговата и комуникационната си стратегия към мултиекранните иновации и не за-
почне да я развива бързо, то тогава съществува опасност да бъде отхвърлена от 
пазара. 

 
Има обаче и немалко критики на този модел: 
В своя публикация Алис Голдфайн твърди, че социалната медия е едно от 

най-лошите неща, които могат да се случат с маркетинга.20 Реалността е следната: 
Социалната медия прави маркетолозите по-мързеливи, защото много хора си мис-
лят, че тя е магическата пръчка за нови продажби. Но не е, и никога няма да бъде. 
Причините са следните: 

1. Социалната медия изгражда грешни навици в маркетинг мениджърите – 
при социалните медии количеството на последователите често значи повече от 
качеството – „харесванията” започват да стават толкова важни, колкото и реалните 
покупки. Всъщност започва да се мисли, че един Facebook или Twitter разговор 
замества истинския разговор с клиента. По телефона  може да попитаме потребите-
ля какво мисли за продукта  – може да се чуе и усети емоцията и отношението му 
към компанията. Чрез една социална медия това не може да стане. 

2. Социалните медии изпитват затруднения – няма гаранция, че Facebook 
или Twitter ще съществуват след 10 години в същата форма. Интернет форматите 

                                                            
19 От статията „По какъв начин търговците могат да реагират на мултиекранните тенденции?” (“How 
can marketers react to multi-screen trends?”) - Business2community, Aders, Aaron, “How Multi-Screen 
User Behavior Has Changed Marketing”, December 17, 2012 
http://www.business2community.com/marketing/how-multi-screen-user-behavior-has-changed-marketing-
0358560 
20 Mashable.com , Sep 7, 2012, Alex Goldfayn , 5 Reasons Social Media is Ruining Marketing 
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постоянно се менят, и ако искате бизнесът ви да съществува по-дълго, не разчитай-
те на социалните медии, като основно средство за маркетинг. 

3. Социалната медия е безполезна за Business-to-business компаниите – поз-
навате ли мениджър, който да взема решения на базата на това, което вижда в една 
социална медия? Бизнес продажбите изискват мениджъри, които избират доставчи-
ците си по препоръки и изградена репутация. Те не вземат своето решение на това 
което пише във Facebook. 

4. Социалната медия води до нискокачествено общуване – хората общуват с 
аудиторията много, нискокачествено и с неефективни послания. 

5. Има по – ефективни методи – тук се включват: директна комуникация с 
потребителя, PR, усъвършенстване на фирмения уебсайт и др.  

В обобщение, може да се каже, че твърденията изложени по-горе важат в 
пълна степен за нашата страна. У нас социалните мрежи добиват все по-голяма 
популярност и все повече хора имат достъп до тях. Следователно и фокусът на мар-
кетинга се измества върху тях, тъй като те предоставят нови възможности. 
Социалните мрежи са идеална среда за развиването на така наречения маркетинг 
“от уста на уста“ и важността им при вземане на решения за покупка на дадени 
продукти се повишава. Те имат огромно влияние, тъй като обикновено потребите-
лите имат нужда от чуждо мнение при покупка на дадена стока или услуга. Ето 
защо традиционният маркетинг не работи в тази ситуация. Обикновено потребите-
лите са недоверчиви към нови продукти и търсят мнение от хора, които са я 
закупили или имат преки наблюдения върху позитивите и негативите ѐ. Освен това 
хората, които използват социалните мрежи имат двойна роля – те могат да търсят 
информация за даден продукт или услуга, но могат и да предоставят такава. Това 
може да е ключ към успеха на съвременния маркетинг.21 

Социалните мрежи могат да са много силен инструмент за целите на мар-
кетинга и популяризирането на дадени продукти. Но те могат да доведат и до зна-
чителни загуби за компаниите, които не внимават при употребата им.  

На първо място рекламата трябва до стои далеч от трагични събития – смърто-
носни стихии, атентати и т.н. Това е сигурен начин да се отблъснат потенциалните 
купувачи и дадена марка бързо да добие популярност, съвсем различна от желана-
та. Друго нещо, което трябва да се избягва, е да се хитрува с потребителите. Това 
може също да доведе до слава, различна от желаната, тъй като клиентите не толе-
рират подобно поведение.  

Също така не бива посланията, които се пускат в социалните мрежи да бъдат с 
корпоративен тон. Служителите, които се занимават с рекламата в социалните мре-
жи е добре да отправят лични послания, а не такива от името на компаниите, защо-
то неперсоналният маркетинг може да отчужди хората. 

И на последно, но не по важност място, е внимателното осмисляне на марке-
тинговата политика в социалните мрежи, тъй като негативните коментари са неиз-
бежна част и не могат да бъдат върнати назад. Затова е добре маркетинговите кам-
пании да се премислят добре, така че да може до голяма степен да се избягва 
ефектът от негативните коментари относно даден продукт. 

 
 

                                                            
21 http://www.onliseo.com/onliseo-blog/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B8-%D0%B8-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9/ 
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Abstract: Indigenous tourism has recently been acknowledged as a potential and fast growing 
segment of the tourism industry. In line with this process, the local culture and history are often 
seen as popular and, indeed, well-sold products. Examples from tourism industry suggest the 
complex constructs of culture and history can be effectively incorporated in tourist destination 
branding process and help to create and market the unique image of a destination on the 
marketplace. In its turn, a strong and distinctive destination brand positively affects an inflow of 
tourists, contributing to the overall wealth of the region. The present study attempts to explore 
how the constructs of culture and history can be incorporated in the process of branding a tourist 
destination.  
 

Key words: tourist destination, brand, culture, history. 
 

 

JEL M39 
 
 

Преживявания и уникален образ 
 
Значителният потенциал на страната в развитието на културния туризъм е 

факт и повишаването на ръста на различните видове културен туризъм в послед-
ните десет години, го доказва. Интересът към културното наследство, към междуна-
родните фестивали на различните изкуства, към местните занаяти, към винените и 
кулинарните турове и др. привличат все повече лоялните, но и по-младите туристи. 
От една страна, този вид туризъм промотира богатата история и култура на 
България, а от друга – надгражда основата за популяризиране на самата туристичес-
ка дестинация. 

 
Културният календар на България привлича все повече с уникални събития от 

местен, регионален, национален или международен мащаб. Голяма част от тях се 
промотират пред туроператорите, хотелиерите и туристите като възможност за до-
пълнение към други видове туризъм. Едни от най-известните туристически 
дестинации като Варна, Бургас, Велико Търново, Пловдив, София, Русе, Стара 
Загора и др. предлагат комбиниране на различни видове туризъм (бизнес, морски, 
приключенски, еко и др.) с културен туризъм. Те са пример за това как може да се 
промени или позиционира една дестинация на туристическия пазар, изграждайки 
уникален образ, базиран на историческото, архитектурното и културното наслед-
ство. 
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Като „движение на хора към културни атракции, далеч от постоянното им 
местожителство, с цел събиране на нова информация и преживявания, за задоволя-
ване на културни нужди”, същността на културния туризъм като „специализирано 
туристическо пътуване, мотивирано от задоволяване на социокултурни потреб-
ности чрез консумация на културни ценности”1 е в основата на изключителното 
разнообразие на туристически продукт. 

От една страна, културният туризъм подпомага устойчивото развитие на 
обществото заради своя значителен икономически потенциал, както и съхраняване-
то, и опазването на паметниците на световната култура. Но от друга страна, като 
печеливш модел, който успешно се обединява с други видове туризъм, той популя-
ризира не само историята и културното наследство на една страна, но и нейния 
имидж като туристическа дестинация. В този контекст, имиджът й е зависим от от-
ношението към наследството, екологията, културата, музеите и др., без което не мо-
гат да се формулират целите за развитието на устойчив туризъм.  

В отговор на въпросът как културният туризъм може да изгражда туристи-
чески брандинг на дестинация, са ключовите изводи, свързани с избор на послание, 
целева публика и изграждане на атрактивен образ, който да привлича туристите. 
Примерите за това как културата и историята могат да бъдат своеобразен работещ 
елемент от туристическия брандинг на дестинацията, включват на първо място 
проучването, изследването и познаването на целевата група на потребителите, 
които избират културен туризъм. Водещи мотиви при тези ключови за всяка турис-
тическа дестинация публики са общуването с различни култури чрез опознаване, 
толерантност и уважение, търсене на преживяване и възможност за личностно и 
професионално обогатяване.  

Културният туризъм не само обединява хората със силна културна мотивация, 
но им „подарява преживявания и знания, обогатява професионалните им интереси, 
квалификация или хоби”. Факт е, че „динамиката в развитието на туристическата 
индустрия и промяната в психологията и стереотипа на туристите маркират в нова 
рамка предпочитанията на пътуващите хора. Те мечтаят, избират, споделят и пъту-
ват по различен от последните 20 години начин, насърчаван от информацията, 
рекламата и комуникацията, които им предлагат новите технологии в туристичес-
кия бизнес”2. В този смисъл, българският туризъм е привлекателен фокус за 
публиките, които избират културния туризъм: потребители с по-високо образова-
ние, с по-изявени културни интереси и по-големи финансови възможности. Профи-
лът на този тип туристи, от една страна, включва изисквания за по-високи стан-
дарти, по-качествени и по-разнообразни услуги.  

Като туристическа дестинация, страната ни може да привлече повече туристи 
с изключително внимание към предлаганите услуги: с високо качество и ниво на 
обслужването. Качеството на услугите, гостоприемството на местното население и 
сигурността на гостите са сред важните условия за устойчивото развитие на турис-
тическата индустрия като цяло. Те също влияят на позитивните асоциации, свър-
зани с бранда на дестинацията, защото създават трайни и разпознаваеми „следи” в 
съзнанието на потребителите и ги превръщат в лоялни туристи. Така тази туристи-
ческа дестинация е запомнена, рекламирана, харесвана и най-важното – предпочи-
тана при следващия избор на ваканция, почивка или пътешествие.  

                                                            
1 Костов, Ен. Културният туризъм. София:  УИ „Стопанство”, 2001 
2 Алексиева, С. Културният туризъм – мисията на Велико Търново. София: ПР Туризъм Консулт, 
2011 
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Пример за това е признанието на National Geographic Traveler с номинацията 
на културния маршрут „Чудесата на България: изкуство, вино и традиции” като 
„една от 50-те дестинации за 2012, които човек трябва да посети през живота си”. 
За  първи път престижното специализирано издание включва страната ни в топ 50 
за културен туризъм. Според експертите, „впечатленията са натрупани от лични 
визити и пътешествия, разговори с личности от културата, концерти и др. Те показ-
ват в нова светлина вече известни културно-исторически обекти и съчетават 
елитарното с автентичното и местния характер на териториите…” 3 

Желанието да споделиш хубавите спомени и положителните асоциации, да 
комуникираш преживяното е сред най-силните страни на културния туризъм. При 
възприемането на разнообразното световно културно наследство, туристите са под-
властни на един силен инструмент – „брандинг на място”.  

Независимо дали се визират държави, градове или региони, те печелят от 
идентифицирането им като „интегриран бранд” (на известен музей, уникален 
природен обект, марка, продукт...), който също прави разпознаваема една туристи-
ческа дестинация.  

Туристите свързват Италия като туристическа дестинация с най-много кул-
турни обекти в списъка на ЮНЕСКО, но и с прочутата италианска мода и итали-
анска кухня. Избраният културен маршрут до Ню Йорк обхваща не само световно-
известните културни забележителности на един от най-големите туристически 
мегаполиси, но и запознаване с „Голямата ябълка” като символ на уникален бизнес, 
финансов, технологичен и моден център. Изборът на град Сиан (провинция 
Шаанси) като туристическа дестинация се свързва не само с посещение на „осмото 
чудо на света” – Музеят на теракотената армия (Тhe Terracotta Warriors & 
Horses Museum) или с един от най-големите религиозните комплекси в Китай 
(Famen Temple), но и със специфичната известна кухня на провинция Шаанси. 

 
Аспекти на бранда на туристически дестинации 

 

Няма единна дефиниция за бранд на туристическа дестинация, въпреки това 
концепцията на понятието се основава и практикува, осъзнато или в контекста на 
развитие на дестинациите и тяхното пазарно позициониране (маркетинг на дести-
нация). Изследователите са формулирали някои прилики и разлики между марке-
тинг на дестинация и брандинг на дестинация и как те въздействат върху разви-
тието на националния бранд. 

Необходимостта от привличане на туристи, инвестиции, компании и хора, 
както и осигуряването на пазари за износ на стоките от една, държава, дестинация, 
регион, област, град и т.н.4, налага използването на стратегически маркетингови ин-
струменти и умело, отговорно и последователно управление на бранда. Това озна-
чава, че стратегическият маркетинг на дестинации основно се отнася до укреп-
ването на позициите на държавата на световните пазари, което изисква управление 
на ключовите цели и задачи от страна на бранда (в случая това е бранда на държа-
вата), които да създадат положителен и атрактивен образ, който да привлича 
туристите, компаниите  и др.  

                                                            
3 Виж повече в: National Geographic Traveler номинира България в 50-те туристически дестинации 
на 2012 г. – списанието е признато за най-популярно туристическо списание с над 7.5 млн. читатели 
в света – http://www.mi.government.bg/bg/news/national-geographic-traveler-nominated-bulgaria-in-the-
50-tourist-destinations-of-2012-632.html  
4 Kotler, P. and Gertner, D. Country as brand, product, and beyond: a place marketing and brand 
management perspective. Journal of Brand Management, 2002, pp. 249-61 
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Когато брандът на дестинация успее да създаде положителни асоциации в 
съзнанието на целевите клиенти, то самата дестинация ще стане разпознаваема и 
предпочитана при избор, при своеобразното „консумиране“ от потребителя на един 
познат бранд5. Процесът за създаване на ползи за „клиентите на дестинацията“, 
изисква добра система за развитие на дестинацията като продукт и предлаганите от 
нея продукти, така че тя да дава „добавена стойност“, да бъде „видима“. 

 По отношение на маркетинг на дестинация, ключов елемент е стратегичес-
кото управление на образа, един постоянен процес, който изисква изследвания 
относно възприятията на различни публики за възприемането на настоящия имидж 
на дестинацията, и как тя взаимодейства с целевите публиките6. Тук е  мястото да 
се подчертае, че между образа и бранда на дестинациите има съществени разлики, 
публичният имидж на дестинацията е съставен елемент на цялостната марка, изсле-
дователите  застъпват идеята, че изграждането на имидж е процес от бранд менидж-
мънта на дестинацията, и трябва да се прави разграничение между процеса на 
изграждане на образ и брандинг на дестинация7. Концепцията за брандинга е пред-
ставена в литературата занимаваща с маркетинг на дестинации (места), основно 
показва, че разбирането за бранда е – възприятие, т.е. имиджа на марката, как е 
възприемана, приемана и асоциирана. Ролята на маркетинга на дестинацията е да 
популяризира и да работи за развитие на бранда за постигането на обществени, 
икономически и политически цели8. Основните насоки в които се развива марке-
тинга на дестинации по отношение на бранда са: 

 
Фигура 1. Посока на развитие на маркетинга на дестинация  

по отношение на националния бранд 

Възприятие

Комуникация

Обвързаност

Добавена стойност  
         

Източник: адаптирано от Ханкинсън, 2004:111 
 

Mаркетингът на дестинации се практикува независимо от различните обстоя-
телства, дали ще е за насърчаване на износа, привличане и на чуждестранни инвес-
тиции и/или развитие на туризма. Той също посочва, че това не е нова практика, 
която да не е практикувана и да не е част от местното управление, но в последните 
години се налага интегрираното понятие на действията за позициониране на една 
                                                            
5 Rainisto, S. K. (2003). Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in 
Northern Europe and the United States. Helsinki University of Technology, 2003, pp. 49 
6 Kotler, P. and Gertner, D. Country as brand, product, and beyond: a place marketing and brand 
management perspective. Journal of Brand Management, 2002, pp. 50 - 57 
7 Konecnik, M. Evaluating Slovenia’s image as a tourism destination: selfanalysis process toward building a 
destination brand. Journal of Brand Management, 2004, pp. 307-16 
8 Hankinson, G. Relational network brands: towards a conceptual model of place brands. Journal of 
Vacation Marketing,  2004, pp. 109-21 
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дестинация (място) като един последователен и стратегически процес, наречен и 
приет като „брандинг на място”, като под място могат да се разбират държави, гра-
дове, области, региони и т.н.9 

Брандингът на туристическа дестинация е силен инструмент, които значител-
но може да подобри разпознаваемостта на дестинацията, както и да създаде и нало-
жи положителни нагласи към нея и да бъде мотив за избор за туристическо пътува-
не. Развитието на туризма е пряко свързано развитието на маркова идентичност на 
туристически обекти. Съответствието или не съответствието на маркетинговите, 
рекламни и ПР послания, налагането на определен бранд на място с реалната си-
туация на това място, на разбиранията и нагласите на местното население опреде-
лят дали туристите ще се върнат отново, дали ще препоръчат този град, този турис-
тически, културен обект. 

Решението да се използва брандинг подход към дестинациите, сходен на този, 
към продуктите. Това възприемане предполага правилата на масовите комуникации 
да бъдат следвани и прилагани при маркетинга на туристически дестинации по 
същия начин, по който и при продуктите.  

 Етап 1 – Проучване на пазара, анализ и стратегически препоръки 
 Етап 2 – Развитие на идентичността на бранда 
 Етап 3 – Лансиране и въвеждане на бранда, т.е. комуникиране на визията 
 Етап 4 – Осъществяване на бранда 
 Етап 5 – Мониторинг, преглед и оценка 
Редица са примерите на успешни туристически дестинации, които демонстри-

рат ефективното използване на микса – култура, история и природа за създаване, 
промотиране и налагане на уникален имидж на туристически дестинации. Създава-
нето на туристически бранд, базиран именно на тези компоненти, прави дестина-
цията различна и отличима от конкурентните дестинации. 
 
Дестинация за целогодишен туризъм 

 

Друга гледна точка към темата за културния туризъм като основа за популяри-
зиране на  туристическа дестинация, е свързана с реалните най-силни страни на 
тази дестинация. 

Целогодишен ли е туристическият сезон в страната? Колко може да се удъл-
жават крилата на сезона, съобразно климата, слънцегреенето, температурата на 
морската вода, продължителността на снежната покривка? Какъв е процентът на 
заетостта на хотелската база през най-силните сезони, а през четирите сезона? Ка-
къв процент от хотелската база е реновирана или новопостроена? Колко сертифи-
цирани по европейските стандарти екохотела, СПА и улнес комплекса има в стра-
ната? Има ли дестинацията, позиционирана предимно като страна за морски и пла-
нински туризъм, необходимите подготвени кадри за развитие на различните видове 
туризоъм? Достатъчно добре ли е обучен и квалифициран персоналът в хотелиер-
ството, ресторантьорството, анимацията, в областта на културните институции, 
екскурзоводството, спортните услуги, СПА индустрията и др.?   

Усилията на държавата за утвърждаването й като привлекателна дестинация, 
са част от стратегията за развитието на страната за целогодишен туризъм. В 
рамките на този цялостен процес фокусът е върху резултатите от маркетинговите 
                                                            
9 Papadopoulos, N. Place branding: evolution, meaning and implications. Volume 1, Number 1, Place 
Branding, 2004, pp. 42 
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изследвания, които доказват как ключовите публики (туроператори, туристи, 
бизнесмени, потребители и др.) възприемат дестинацията, нейния имидж и нейните 
реални ресурси. Качеството на предлаганите туристическите услуги, но и доброто 
съотношение между цена-качество, също формира отношението към дестинацията, 
понякога в противоречие с нагласите за целевите публики към нея.  

От една страна, за спечелването на тези потребители е от изключително зна-
чение „моделирането на професионалната комуникация, от гледна точка на между-
културните различия и съобразяване с културната идентичност на едни много спе-
циализирани публики” 10.  

От друга страна, в европейското културно пространство при възприемането (и 
разбирането) на разнообразното културно наследство, не може да се игнорира лип-
сата на междукултурно съзнание. Именно при промотирането на една дестинация 
за културен туризъм, трябва разбираемо да се комуникира посланието, че „…трябва 
да интегрираме културите, ако искаме да функционираме в един многокултурен 
свят”11. В същото време, съвременните туристически пътувания са пряко свързани с 
културата, образованието и възпитанието на потребителите. Колкото по-високи са 
персоналните изисквания на туристите, колкото по-информирани са и с по-спе-
циализирани културни интереси, толкова по-далеч са от стереотипите на потребле-
ние в туризма. 

Като дестинация за целогодишен туризъм с изключителни природни и култур-
ни ресурси, България трябва да инвестира в бъдещето на културния туризъм не 
само в инфраструктурни проекти, но и в туристически иновации в контекста на 
съвременните методи и технологии. Разбирането на значението на маркетинговото 
управление на дестинацията и необходимостта от финансирането на модерна про-
моционална стратегия, са в основата на идентифицирането й на световния туристи-
чески пазар и на разпознаваемостта й като страна с изключителен потенциал за 
целогодишен културен туризъм. 

Дефинирането на „статуса на Европа като най-популярна туристическа 
дестинация в света” благоприятства развитието на България като държава, която 
притежава, съхранява и опазва третото по богатство на археологическите паметни-
ци на Стария континент. Подчертавайки, че „културното наследство и езиковото 
многообразие на Европа носят значително сравнително предимство в рамките на 
световния туристически пазар”, Комисията по култура и образование на ЕС 
настоява, че европейските страни трябва не само да отчетат тези ключови фактори, 
но и „да получат необходимото внимание в икономическите анализи на туристи-
ческия сектор, особено в контекста на разпределянето на ресурси за поддръжка и 
модернизиране на дестинациите с културно значение”12. 

Качественият туристически продукт, който предлага страната като туристи-
ческа дестинация,  разнообразието на четирите сезона в туризма и потенциалът на 
различните видове туризъм, подсилват нейната привлекателност и персонифицират 
                                                            
10 Във фокуса на културния туризъм като специализирано туристическо пътуване, е важно  
комуникирането  на междукултурното съзнание, което рефлектира във всяко туристическо пътуване, 
винаги пряко свързано с културата, образованието и възпитанието на потребителите – вж. 
Алексиева, С. Практики на връзките с обществеността в областта на културния туризъм // Медии и 
обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2009, № 2. Available from: 
[www.media-journal.info] - http://www.media-journal.info/?p=item&aid=32 – Проверен  25.02.2013 г. 
11 Хофстеде,  Х. Я.,  Пидърсън, П. Изследване на културата. София: изд. Класика и Стил, 2003, стр. 35 
12 Европа - водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския 
туризъм (2010/2206(INI)) -  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0265&language=BG#title7 – Проверен 15.01.2013 г. 
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един желан имидж, който променя нагласите на потребителите. Заедно с тяхната 
информираност за богатото хилядолетно културно наследство на България, промо-
цирано чрез съхранени уникални паметници на културата, чрез запазени вековни 
традиции, чрез привличане с оригинални културни събития, чрез демонстрации на 
националната кухня и хубавото вино, имиджът й включва още гарантирана сигур-
ност и спокойствие като целогодишна туристическа дестинация. 

Популярността на морския и зимния туризъм, привлекателността на красивата 
и запазена природа, се допълват в последните години от високите стандарти, на 
които отговарят СПА, уелнес и лечебния туризъм, бизнес туризма, екотуризма, 
винения и голф туризъм. Комбинирането им с целогодишните възможности на кул-
турния туризъм, променят реално представата за страната, с която тя десетилетия 
наред е свързвана. Модерната и реновирана хотелска база, новите голф комплекси, 
последните археологически открития, реконструкцията на музейните и архитектур-
ните обекти и др. променят наложеният имидж на България като дестинация за 
масов и евтин туризъм. В основата на този променящ се имидж е все по-активната 
реклама, генерирането на актуална информация, промоцирането на страната и ней-
ния културен туризъм в Интернет и активното споделяне на преживяванията та 
гостите в социалните мрежи. Именно позиционирането на „марката” на страната, на  
успехите на културния туризъм”, изискват достоверна информация за промените в 
българския туризъм и комуникирането на нови послания, насочени към ключовите 
за дестинацията потребители. 

 
Маркова идентичност на туристическа дестинация чрез културните ценности 

 

Културната марка на туристическа дестинация е резултат от обединяването 
между три основни аспекта.  

  От една страна е аспектът – управление на бранда на дестинация. Ефектив-
ността на добрия бранд на дестинация произтича от практиките за управление на 
търговските марки, което е концептуално подобно на градския брандинг. Изключи-
телно важно за марката на туристическа дестинация са два елемента, които я 
свързват с културата.  

Първият е значението на имиджа на дестинацията като търговска марка, както 
и възможността на дестинацията да оказва влияние за собственото си развитие. На 
второ място е силната „зависимост” от марката на дестинацията за формирането и 
налагането на нейната уникална идентичност. От друга страна е влиянието на 
туризма – особено на положителните ефекти, които оказва той върху икономичес-
кото развитие на страната. Нарастваща е тенденцията за генериране на повече при-
ходи от развитието на културния туризъм, на привличане на нови публики, които 
сега „откриват” другото лице на България като туристическа дестинация с бъдеще. 
В повечето случаи културните дестинации са градските дестинации, повечето 
градове имат възможности да се подчертае тяхното културно предлагане с цел да се 
насърчава туристическия интерес.  

  Друг аспект е представен от изследователите в областта на брандинга на 
дестинации е, че в наши има части от общностите (местно население)  в дестина-
циите, които действат като туристи в населеното място в което живеят и следва да 
се предвидят техните изисквания за културни развлечения и почивка13.  

                                                            
13 Lloyd R and Clark T.N, The City as an Entertainment Machine, in Fox Gotham K (ed), Critical 
Perspectives on Urban Redevelopment, Elsevier Science, Amsterdam, 2001 
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  Третият аспект визира силната връзка на културата на планиране и на са-
мата дестинация. Културата играе все по-съществена роля, тъй като персони-
фицира имиджа на дестинацията и е широко използвано средство за промоти-
рането като акцентира именно на културната среда. Именно културата под формата 
на история, архитектура, културни обекти и събития е основен компонент за пози-
циониране и промотиране на марката на дестинацията14. Тези три аспекта са пре-
плетени в идеята за използване на културата в изграждането на бранд на дестина-
ции и управлението на тяхната идентичност. Паралелно с това, според много изсле-
дователи, основната цел на дестинацията – търговска марка е да се увеличи потока 
от туристи и посетители, като се повишава привлекателността на дестинацията. В 
следствие на тази промяна се стимулират бизнеса и инвестициите, променя се ико-
номическата и социалната среда и се насърчават хората да живеят на място, което 
променя начина им на съществуване15. 

Основна цел за обогатяването на дестинацията чрез привличането на инвести-
ции, което в повечето случаи представя туристическото място основно на икономи-
ческо ниво на маркетиране, което неглижира социалния и културен аспект на 
бранда. „Културната марка се разбира като средство за постигане на конкурентно 
предимство, за да се привличат чуждестранни инвестиции, развитие на туризма и 
привличане на туристи. Развитието на бранд на дестинацията също допринася за 
развитието на местната общност, повишаване на местната идентичност и иденти-
фикация”16.  

В този смисъл, силата на културната марка се състои в това, че тя може да се 
създава от разнородни групи културни дейности, които могат да се осъществяват в 
единна туристическа дестинация, да придадат символичен смисъл и функционална 
стойност. Брандингът управлява енергията на символите и ги насочва, чрез марке-
тингови стратегии и тактики и улавя енергията на символната икономика – брандът 
на дестинацията е културна стратегия за предприемачески дейности.  

Създаването на марка/бранд на място трябва да е съобразено не със само с 
представянето на мястото като туристическа дестинация, но да се съобрази с мест-
ното обществено мнение и развитието на местната култура. Изследванията на 
нагласите на населението, разбиранията за тяхно място, може да очертае съвсем 
различен профил от този, който държавните и туристически институции създават 
на мястото.  

  
Потребителите на бранда – дестинация за културен туризъм 

 
Туристите, които избират културен туризъм са специфична група, която е 

привлечена от историята, културата и хората в една дестинация. Те се интересуват 
от развитието на мястото, от знаците и символите, от архитектурата, пейзажите и 
др. аспекти на културния туризъм. В природата им е да търсят всеки интересен и 
любопитен факт за страната и маркетингът на туристическите дестинации използва 
именно това любопитство и търсене на този тип туристи, за да създава комуника-

                                                            
14 Kunzmann KR., Culture, Creativity and Spatial Planning, Town Planning Review, 2004, Vol. 75, No. 4, 
pp. 383-404 
15 Parkerson, Brenda; Saunders, John, City branding: Can goods and services branding models be used to 
brand cities? in Place Branding, 2005, Volume 1, Number 3, pp. 242-264 
16 Kavaratzis M. From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing 
City Brands, Journal of Place Branding, 2004, Vol. 1, No. 1., pp 58-73 
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ция, визия, нагласи, които да вгради в бранда на дестинацията, за да я направят 
желана и привлекателна. 

Повечето туристи избрали такъв тип дестинация очакват, че когато посетят 
определено място, ще се срещнат с културата и историята на други общности, ще 
открият нещо, което могат да определят като истинско, като автентично. Очакват, 
че ще преживеят своята представа за културата на това място, за историята или 
привнесено от масмедиите впечатление. Въпреки наличието на все по-модерни тех-
нологични възможности за виртуално пътуване и онлайн комуникации, този тип 
туристи предпочитат физическия допир до дестинациите, предлагащи възможности 
за културен туризъм и автентични преживявания. Тези технологични възможности 
се използват все по-често за промотиране на туристическия бранд, заложил на кул-
турния туризъм, но не могат да заменят живите срещи с новите места и хора, както 
и преживяването на емоциите и личното откритие. 

Големият потенциал на България като дестинация за културен туризъм не е 
достатъчен за елиминирането на закъснелите амбиции и изоставането от европей-
ските стандарти в индустрията на гостоприемството. Факт е все още липсата на 
достатъчна институционална и законодателна подкрепа, на обединение на държав-
ната и общинската администрация, на бизнеса и предприемачите, на ефективно 
публично-частно партньорство в туризма. 

 Именно „интеграцията на културното наследство с туризма е важно условие 
за развитие на културния туризъм…”, защото „качеството на културното наслед-
ство и неговото опазване е ключов фактор за реализиране на ефектите от развитие-
то на културния туризъм. Отговорност на обществото е да осигури условия за него-
вото поддържане и ефективно повишаване”17. 

 Силният конкурентен пазар, модернизирането и технологизирането на турис-
тическия бизнес изискват бърза реакция, добра координация и държавна подкрепа 
при обединяването на усилията за промяна на имиджа на България като дестина-
ция, която развива устойчив туризъм и гарантира качествени услуги на разумни 
цени. Като част от специализираните видове туризъм, културният туризъм може да 
генерира популярност и приходи чрез ефективен маркетинг и реклама, чрез включ-
ване в различни европейски програми, чрез активно използване на информацион-
ните технологии и най-важното: чрез инвестиции в по-квалифицирани и по-мотиви-
рани кадри.  

Позиционирането и промотирането на марката на  туристическата дестинация 
изисква умение да се управлява нейната идентичност, чрез активизиране на дър-
жавната подкрепа с прякото участие на местната общност и бизнеса в изграждането 
на бранда. Неговото създаване и популяризиране не е възможно без съхраняване и 
опазване на историята и без инвестиране в културата и събитията на даден регион, 
град или държава. Така, както не е възможно да се управлява туристически бранд 
на дестинация без реално съществуващ качествен туристически продукт: 

 
 

Библиография 
 

Алексиева, С. Културният туризъм - мисията на Велико Търново. София: ПР Туризъм 
Консулт, 2011 

                                                            
17 Нешков, М. Културният туризъм – бъдещето на България. Варна: изд. Славена, 2010, стр. 12-13 
 



 107

Алексиева, С. Практики на връзките с обществеността в областта на културния туризъм // 
Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / „Алма комуникация”. 2009, № 2. Available 
from: [www.media-journal.info] - http://www.media-journal.info/?p=item&aid=32 – Проверен  
25.02.2013 г. 
Хофстеде,  Х. Я.,  Пидърсън, П. Изследване на културата. София: изд. Класика и Стил, 2003 
Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за евро-
пейския туризъм – 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0265&language=BG#title7, достъп  15.01.2013 г. 
Костов, Ен. Културният туризъм. София:  УИ „Стопанство”, 2001 
Нешков, М. Културният туризъм – бъдещето на България. Варна: изд. Славена, 2010. 
Gertner, D. and Kotler, P. How can a place correct a negative image? Place Branding, 2004 
Hankinson, G. Relational network brands: towards a conceptual model of place brands. Journal of 
Vacation Marketing,  2004,  
Kavaratzis M. From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for 
Developing City Brands, Journal of Place Branding, 2004, Vol. 1, No. 1. 
Konecnik, M. Evaluating Slovenia’s image as a tourism destination: selfanalysis process toward 
building a destination brand. Journal of Brand Management, 2004 
Kotler, P. and Gertner, D. Country as brand, product, and beyond: a place marketing and brand 
management perspective. Journal of Brand Management, 2002 
Kunzmann KR., Culture, Creativity and Spatial Planning, Town Planning Review, 2004, Vol. 75, No. 4 
Lloyd R and Clark T.N, The City as an Entertainment Machine, in Fox Gotham K (ed), Critical 
Perspectives on Urban Redevelopment, Elsevier Science, Amsterdam, 2001 
National Geographic Traveler номинира България в 50-те туристически дестинации на 2012 г. - 
 http://www.mi.government.bg/bg/news/national-geographic-traveler-nominated-bulgaria-in-the-
50-tourist-destinations-of-2012-632.html - 17.04.2012 г. - достъп 22.02.2012 г. 
Papadopoulos, N. Place branding: evolution, meaning and implications. Volume 1, Number 1, 
Place Branding, 2004 
Parkerson, Brenda; Saunders, John, City branding: Can goods and services branding models be 
used to brand cities? in Place Branding, 2005, Volume 1, Number 3. 
Rainisto, S. K. (2003). Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in 
Northern Europe and the United States. Helsinki University of Technology, 2003 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 108

THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS TOOLS IN CREATING  
THE IMAGE OF A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY 

 

Maria Johann, Ph.D. 
Warsaw School of Economics 

Warsaw Academy of Management 
 

 
 

Abstract: Public Relations (PR) have great potential for building consumer awareness and 
preference. Companies use public relations to build good relations with customers, investors, the 
media, and their communities. Public Relations involve a variety of programs that are designed to 
promote a company’s image. CSR-focused businesses concentrate their public relations efforts on 
building an image of a socially responsible company. To accomplish this goal, public relations 
(PR) specialists employ several tools such as publications, news items, speeches, sponsorship, 
contributing money to public service activities, organizing special events and charity projects. 
The Internet has also become a major public relations (PR) tool used to create an image of a 
socially responsible company. Promoting an image of a socially responsible company can 
produce a number of benefits – therefore, a carefully designed public relations (PR) program 
aiming at creating a desired brand image should be a key component of a socially responsible 
firm’s communications strategy. 

Key words: corporate social responsibility, company’s image, sustainable development, public 
relations, media relations, internet public relations, sponsorship, social and charity events. 
JEL M31, M37 
 
 
INTRODUCTION 

 
The ability to create a successful marketing strategy is one of the key determinants 

of the overall success of a company and an important factor in gaining and maintaining 
competitive advantage in the market. Since meeting and satisfying the customers’ needs 
remains the most important marketing objective, it is crucial for designing a competitive 
value proposition to consider all the factors which influence consumer decisions. 
Customers perceive the value of a product as a difference between all benefits and all 
costs of an offering as compared to competitors’ market offerings. The benefits include 
the reputation of the company, the product’s attributes and quality, its technological 
characteristics, the customer service, and others. Moreover, a marketing strategy should 
reflect the contemporary approach to marketing, which goes beyond the traditional 
applications of the marketing concept. Holistic marketing recognizes a broad and 
integrated perspective as necessary in developing marketing programs, processes, and 
activities. Thus, besides marketing mix components, relationship building tools and 
activities contributing to the positive image of the company play an important role in 
forming a value proposition1. 

A great number of companies, especially multinational corporations, follow the 
principles of corporate social responsibility, which creates an additional opportunity to 
increase customer value. Beside the financial and market objectives, they also pursue 
social and environmental goals aimed at promoting educational and scientific programs as 
well as cultural and sporting events, environmental protection and social and charity 
                                                            
1 JOHANN M. Strategie marketingowe w turystyce. Difin, Warszawa, 2009. 
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activities2. Companies which concentrate on supporting social and ecology programs take 
into account the interest of all stakeholders, including: the customers, the employees, the 
community, the business, the government, and the general public. They also observe the 
law and ethical standards and promote respect for the consumers, the society and the 
environment. Since all of those activities have an unquestionable impact on the 
company’s reputation, creating an image of a socially responsible firm should be 
considered one of priorities of an implemented communications strategy. Given the role 
of public relations programs in promoting a desired corporate image, appropriate PR 
techniques should be used to reach the intended effect. 
The aim of the article is to present the concept of social responsibility with regard to its 
potential in building a corporate brand image. Due to numerous benefits from creating an 
image of a socially responsible company, effective public relations techniques will be 
described as well as the examples of companies which have successfully implemented 
their public relations programs. 

 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) is defined as „the responsibility of 
enterprises for their impact on society”3. To meet the corporate social responsibility 
objectives, companies should integrate social, environmental, ethical, human rights, and 
consumer concerns into their business operations, maximizing the creation of shared 
value for their owners/shareholders, stakeholders and society at large4. The concept of 
corporate social responsibility is based on the Stakeholder Theory, according to which the 
purpose of a firm is to serve the interests of its stakeholders, including the customers, the 
suppliers, the employees, and the communities5. To meet their economic objectives, 
companies should gain the favor of various publics by building and maintaining good 
relationships with all groups of interest 6,7. 

In the 90s, the discussion concerning economic, legal, ethical, and philanthropic 
responsibilities of business towards society contributed to the development of the models 
of corporate social responsibility. One fundamental model is Carroll’s four part model 
[4], in which all responsibilities are arranged in order of importance like in the Maslow’s 
pyramid of needs. The company is primarily required to run the business as an 
economically healthy unit by making profits, creating new jobs, and providing quality 
products to consumers at a fair price. Another area of responsibility is concerned with 
acting in accordance with existing legislation and regulatory requirements. Compliance 
with economic and legal responsibilities allows pursuing further duties with regard to 
ethical and philanthropic matters. Ethical responsibilities refer to areas which are not 
covered by economic and legal requirements. Companies need to meet ethical standards, 

                                                            
2 JOHANN M. Rola marketingu w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Postępy 
Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2010, nr 1. 
3 For the first time corporate social responsibility was defined by the  European Commission in the 
document:  Promoting a European Framework by Corporate Social Responsibility, Green Paper, 2001 
4 Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic 
and Social Committee, and the Committee of the Regions, A Renewed EU Strategy 2011-2014 for 
Corporate Social Responsibility. 2011.  European Commission, Brussels , 2011 
5 The concept of stakeholders was introduced by V. Ansoff and R. Stewart in 60., and  then developed by 
R.E. Freeman.  
6 The opponents of Stakeholder Theory, such as M. Friedman, claim that managers should only focus on 
serving the interests of the firm's shareholders (Shareholder Theory). 
7 FREEMAN R., E. Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 1984. 
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thereby building trust with their stakeholders. Philanthropic responsibilities relate to the 
firm’s involvement in social and charity activities8. 

 
Figure 1. The Pyramid of Social Responsibility 

 
Source: A.B. Carroll. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders, Business Horisons, July/August, pp. 39-48. 
 

The concept of social responsibility is also based on macroeconomic theories, such 
as the sustainable development theory which emerged based on the criticism of over-
exploitation of the environment. The concept and the principles of sustainable 
development were presented in the Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future in 1987. In the report, sustainable development was 
defined as „a development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs’9. In practice, companies need to 
resolve the conflict between various competing goals, including economic prosperity, 
environmental quality, and social equity10. Many multinational corporations have adopted 
sustainable development as one of the basic principles of business. 

Despite the growing awareness of the importance of corporate social responsibility, 
companies operating on a large scale primarily implement CSR policies, management 

                                                            
8 CRANE A., MATTEN, D. Business Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2004 
 
9 World Commission on Environment and Development. 1987. Report of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future, Oxford, Oxford University Press, 1987 
10 HASNA A. M. 2007. Dimensions of sustainability. Journal of Engineering for Sustainable Development: 
Energy, Environment, and Health 2 (1): 47–57. 
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systems and programs11. Small and medium-sized enterprises are rarely involved in social 
activities due to the lack of resources and time for supporting, participating and 
organizing such actions12. Another problem is their limited awareness of the benefits of 
CSR and its impact on the market position of the company13. 
 
 
CREATING AN IMAGE OF A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY 

 

In 2008, the European Commission published a document concerning the European 
competitiveness, in which it was found that corporate social responsibility could have 
positive impact on the competitiveness of enterprises. In particular, this impact is 
noticeable in such areas as: human resources, risk management and reputation and 
innovation14. Numerous research studies have demonstrated an association between CSR 
and the company’s reputation, its brand image, consumer bonds, trust and loyalty as well 
as stronger relationships with the firm’s stakeholders. Additionally, official measures, 
such as the Dow Jones Sustainability Indexes, have been introduced to track the 
performance of the world’s leading companies in terms of economic, environmental, and 
social criteria15. Due to the assessment of the companies’ involvement in social activities 
and increasing public interest into business operations, corporate social responsibility 
should be regarded as one of the key components of brand management.  

In practice, a company is seen through the perspective of its brand and its image 
depends on long-term activities. Although the process of image formation is complex and 
complicated, the effects of a consistently pursued strategy can be very beneficial. A 
company with a clear image is positively perceived, and features such as: reliability, 
professionalism, care for customers and for environment and social issues guarantee a 
company good reputation and a strong market position. In the process of forming a 
corporate image, it is important to determine the factors that affect the customers and 
shape their impression of the company, while still allowing the firm to stand out against 
competitors16. Companies that are socially responsible should promote their social 
activities as they are an important component of their image. 

The image of the company is comprised of many elements, such as: adopted values, 
procedures, organizational culture, management style, and the company’s achievements. 
Moreover, corporate identity – including the corporate symbol, color, topography, 
product packaging, signage, as well as vehicles and clothes – is essential for building a 
clear and consistent image17. Due to the changing trends, such as an increasing 
environmental awareness and rising interest in the social issues, many firms decided to 

                                                            
11 NAKONIECZNA J. 2008. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Difin. Warszawa. 
12 MAZUR K.P. 2010. Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Postępy Techniki 
Przetwórstwa Spożywczego, nr 1. 
13 JOHANN M. 2010. Strategie marketingowe stosowane w praktyce polskich przedsiębiorstw. Przegląd 
Organizacji, nr 4. 
14 The document was based on the results of the analysis of the impact of corporate social responsibility on 
the various elements that determine competitiveness at the enterprise level, i.e. cost structure, human 
resources, customer satisfaction, innovation, risk management and reputation, and financial performance.; 
BIEŃKIEWICZ M. 2008. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. 
15 The Dow Jones Sustainability World Index was launched in 1999 as the first global sustainability 
benchmark. 
16 JOHANN M. Strategie marketingowe w turystyce. Difin, Warszawa, 2009 
17 BUDZYŃSKI W. Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Poltext, Warszawa, 
2008 
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modify their image. Adopting the corporate social responsibility involves changes 
regarding documents and declarations which are crucial for the company’s long-term 
policy. The visual system of the company may be also changed along with the 
implemented strategy. 

McDonald’s, a well-known American corporation, which has been criticized for 
their food preparation process and producing large amounts of waste, started enforcing 
pro-environment activities trying to change its image into a more eco-friendly one. The 
management system and the organizational structure adopted by the company indicate its 
concern for the environmental and social issues. New departments have been formed 
charged with the implementation and monitoring of projects regarding social 
responsibility. Furthermore, the advisory committee is counseling and giving 
recommendations with regard to the implemented strategy. All the restaurants are 
concerned with water and energy efficiency, waste management, recycling, and 
implementing green building strategies. Local products have been included in their 
menus to meet the customers’ preferences. In many countries, such as: the USA, 
Canada, Brazil, France, Germany, and Poland ‘green’ restaurants have been created. They 
utilize innovative technologies in order to reduce their energy and water consumption and 
improve the indoor air quality. The corporate symbol in the green restaurants has been 
modified. The background color of the logo with the famous golden M has been changed 
from red to green, which expresses the company’s respect for the environment. 
The green color is also used on the interior decorations to highlight the eco-friendly 
attitude. Due to the company’s commitment to environment and the consistently 
implemented strategy, McDonald’s has become one of the leaders of the sustainability 
index, which reflects the environmental stance of firms listed on the New York Stock 
Exchange18. 

 
THE TECHNIQUES USED TO CREATE AN IMAGE OF A SOCIALLY 
RESPONSIBLE COMPANY  

 
The process of creating an image of a socially responsible company is concerned 

with the development of public relations programs designed to reflect a company’s 
approach to important issues, such as environmental protection, the well-being of 
employees, and the care about community and civil society.  Public relations activities 
involve a variety of tools, including the cooperation with mass media, editing 
publications, organizing company events, trade shows, conferences, business meetings, as 
well as sponsoring and organizing charity events. Public relations managers are 
responsible for presenting news and information about the company, publicizing specific 
products, promoting an understanding of the organization through internal and external 
communications, advising management about public issues and company position, and 
lobbying19. Many of those activities are effective in creating the desired corporate image 
and gaining favorable publicity, which facilitates the implementation of the company’s 
fundamental objectives. Establishing good relations with the consumers, the media, 
investors, and their communities is one of the most important public relations tasks. 
Therefore, PR specialists need to use different tools to build and develop relationship with 
the company’s various publics. 

                                                            
18 www.mcdonalds.com 
19 KOTLER P., KELLER K.L. A Framework for Marketing Management, Pearson Prentice Hall, 2007 
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Media relations are an excellent way to reach all groups of stakeholders; thus, 
building relationship with professional journalists or media outlets appears to be one of 
the most important tasks of PR specialists. Media relations are used to communicate the 
organization's goals, ideas, intents and newsworthy events through a variety of tools, such 
as: media advisories, press releases, news conferences, fact sheets, print and broadcast 
editorials, radio and TV talk shows, interviews, and others. A company’s website is also a 
significant media relations vehicle; moreover, it is also effective in building relationship 
with consumers and members of other publics. Many firms use their websites to present 
their mission and strategy, history, management, organizational structure, product 
offering, as well as materials for the media in the press center section20. The ORLEN 
Group21 website is an example of properly conducted PR activities on the Internet 
containing information addressed to different audiences, organized in the following 
thematic areas: ‘Company’, ‘For business’, ‘For drivers’, ‘Investor relations’, ‘Press 
center’, ‘CSR’, ‘ORLEN Group offer’. Press releases, key financial data, annual reports, 
photos, video, and TV commercials are available in the press center section, whereas 
information concerning charity, programs promoting environmental protection and sports, 
supporting cultural development and activities aimed at employees as well as local 
community are published in the section dedicated to the corporate social responsibility. 
Annual reports such as the Corporate Social Responsibility Report and the Environmental 
Report are also presented in that section. The website service run by the ORLEN Group is 
both informative and effective in building a good corporate image. Furthermore, it 
demonstrates the importance the company attaches to the corporate social responsibility 
and their image of a socially responsible company22. 

Sponsorship plays an important role in the activities aimed at gaining social 
recognition and building a company’s reputation. As opposed to charity, sponsorship is 
beneficial for both parties. A company supporting an event, activity, person, or 
organization can build a favorable brand image, whereas a sponsee benefits financially or 
through provision of products or services. Sponsorship rules are established in the 
contract, which specifies, among others: sponsorship rights including all benefits to 
sponsor and the provisions of the sponsor, as well as other bilateral commitments. 
Sponsorship covers many areas, including sports, culture, science and education, 
environment, and programs presented in the media23. Companies who carry out brand 
building activities are usually involved in sponsoring various activities. Kredyt Bank24 
has implemented the concept of corporate social responsibility through community 
involvement, environmental protection, development of positive relationship with 
employees, and compliance with the ethical standards. Sponsorship, which is concerned 
with areas important to the public opinion, is an essential component of the company’s 
communication strategy. Additionally, it is consistent with the business activities and 
values represented by the brand. Kredyt Bank supports financially institutions providing 
cultural services and organizing cultural and artistic events. For the comprehensive 
                                                            
20 BUDZYŃSKI W. Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Poltext, Warszawa, 
2008 
21 PKN ORLEN is a Polish company and one of Central Europe’s largest refiners of crude oil specializing 
in processing crude oil into world-class unleaded petrol, diesel, heating oil, and aviation fuel as well as 
plastics and other petroleum related products. 
22 www.orlen.pl 
23 BUDZYŃSKI W. 2008, opp. cit. 
24 The Kredyt Bank, founded in 1990 as one of the first private banks in Poland, provides full range of 
financial products and services for individual and corporate clients. In 2012, agreement concerning the 
merger of Bank Zachodni WBK SA and Kredyt Bank SA was signed. The merged bank will become 
Poland’s third bank by deposits, loans, branches, and profit.  
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program aimed at promoting the culture of Poland, Kredyt Bank received an award of the 
Patron of Polish Culture in the category of “Sponsor”, granted by the Ministry of Culture. 
Another area of sponsorship refers to safety, prevention, science and education, which is 
reflected by company’s involvement in numerous projects. Activities for culture, 
education and charity are also carried out by the Kredyt Bank Foundation “Together We 
Can Do More” and the Employee Volunteering Program25.  

Publicizing activities, events and charities supported by the company is particularly 
important for shaping a corporate brand image. Informing about donations to charity, 
promoting social activities, and providing the necessary equipment to non-profit 
organizations should be included in publications, presented on the company’s website and 
delivered to journalists. However, companies can attract much more attention by 
organizing charity events themselves rather than simply sponsoring any activity. Such 
events are much more spectacular and often involve participation from the general public. 
These projects aim at encouraging as many people as possible to take an active part in the 
event and support certain social objectives. ECCO26 is an example of a company which 
has been successfully organizing an international charity event: in ECCO’s case, the 
Walkathon – “The Walk of People of Good Will”. The Walkathon was organized for the 
first time in Copenhagen in 1999 and was initiated by Karl Toosbuy – the owner of the 
company. In subsequent years, Americans, Germans, Norwegians, Japanese, Swedes, and 
Poles joined the event. Walkathon participants have a choice of two routes with a length 
of 6 and 10 km. For each kilometer a person walks, ECCO provides 1 euro to the selected 
charity, supporting initiatives in the field of education, environmental protection and 
lifestyle. Thanks to the ECCO Walkathon many organizations were supported, including: 
SOS Children Villages – an association helping orphaned and abandoned children, the 
WWF – the foundation raising funds for the protection of the Arctic polar bears, and a 
local project – the TVN Foundation “You are not alone”27. TVN is a major Polish 
television network and the foundation is charged with aiding diseased and suffering 
people. 

 
SUMMARY 

 
Over the years, the image of a company has been changing due to the business 

development, new market trends as well as new customer needs. The increasing emphasis 
on the environmental protection and social problems prompted companies to change 
their strategies and include social responsibility as an integral part of business 
management. The introduction of the corporate social responsibility creates many changes 
in an organization’s corporate culture, management system and organizational structure as 
well as implemented strategy and programs. Since the company’s involvement in social 
activities has an unquestionable impact on the firm’s reputation, creating an image of a 
socially responsible firm should be considered one of the priorities of the implemented 
communications strategy. 

Moreover, promoting an image of a socially responsible company can bring about 
many other benefits, including: building brand awareness and knowledge, enhancing the 
                                                            
25 www.kredytbank.pl 
26 ECCO is a shoe manufacturer and retailer founded in 1963 by Karl Toosbuy in Bredebro in Denmark. 
The company has expanded its operations into foreign markets, and currently Ecco shoes are sold in more 
than 90 countries. 
27 www.ecco.com 
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company’s public image, creating differentiated brand positioning, building stakeholder 
trust and loyalty, building strong consumer bonds and driving sales. Additionally, 
corporate social responsibility creates an emotional connection with consumers and 
associations between the brand, CSR activities and viewers. In a broader perspective of 
business practices related to corporate social responsibility, it is important to emphasize 
the role of a company in promoting sustainable behavior among all stakeholders as well 
as the general public.  

The process of creating an image of a socially responsible company is concerned 
with the development of public relations programs designed to reflect a company’s 
approach towards important issues, such as environmental protection, the well-being of 
employees, and the care about the community and the civil society. Public relations 
activities involve a variety of tools, including cooperation with mass media, editing 
publications, organizing company events, trade shows, conferences, business meetings, as 
well as sponsoring and organizing charity events. Major public relations decisions involve 
establishing the objectives, choosing messages and vehicles, and implementing and 
evaluating the plan. 

Managers have various public relations tools and techniques at their disposal; 
however, some of them deserve special attention. A well-designed corporate website is 
one of the most cost-effective tools available to convey information about social 
responsibility activities to all groups of stakeholders. Sponsorship plays a significant role 
in building a company’s reputation and public image. Moreover, involvement in programs 
and projects supporting culture, education, science, and environment protection can help 
win awards granted by the authorities. Initiatives such as setting up a company’s own 
foundation and introducing an employee volunteering program additionally enhance the 
desired brand image. Organizing charity events is the most spectacular way of attracting 
public attention. Active participation by people creates an emotional connection between 
the brand, the participants and the charity cause. 

Many large companies have adopted corporate social responsibility policies and 
practices and are concerned about their brand image and reputation. They use various 
public relations tools and techniques to create an image of a socially responsible 
company. However, with all the numerous benefits associated with building such an 
image, small and medium-sized companies rarely involve in corporate social 
responsibility activities. Among the main reasons for this, managers list: lack of 
resources, time and knowledge about the positive impact of CSR practices on the 
company’s performance. Thus, public campaigns aiming at increasing the awareness of 
corporate social responsibility should be introduced to encourage owners and managers of 
small businesses to implement CSR programs, which would be beneficial for themselves 
and for the local communities. 
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Abstract: World market trends associated with the launch of exclusive sports cars into new and 
non-traditional segments have raised many controversies in academic literature and practice, due 
to the differences originating in the perceptions of managers on the one hand and clients, on the 
other. The former see the process of entry into non-traditional segments as a natural market-
driven evolution. Contrary to that customers evaluate this progression as a sign of weakening 
value to the customer. In Bulgaria, according to the classification of the automotive market, 
sports cars fall within the “H” segment. Normally, models in this segment are perceived by 
customers as image – making. The aim of this study is to contrast the views and attitudes of the 
two parties involved in the communication process, associated with brand entry into untypical 
segments, and the effects caused by this divergence.  

Key words: brand identity, brand image, positioning, premium products.  
JEL M31 
 
 
Introduction  
 

The projections of brand identity over brand image plays a key role in effective 
marketing of products, especially with regard to the processes associated with entry into 
untypical market segments. Acknowledging and monitoring this specificity is a guarantee 
for maximizing marketing results of companies, including the instances the latter have to 
take strategic decisions for brand extension. These processes have gained significant 
importance throughout the last decade ever since companies had started to operate on 
increasingly fragmented markets characterized by customers who are viewing the 
products they purchase as a tool for expressing their individuality and social status.  

 
The abovementioned tendency is also observable in Bulgaria and it is fully 

embodied in the forces, processes, and players involved in the sports car market in the 
country. Since the relationships between brand identity and brand image are very well 
exhibited in image products, such as exclusive sports cars, the recognition of those will 
guarantee effective planning of both the communication and marketing mixes. Moreover, 
when a brand enters into untypical market segments (from customers’ point of view), the 



 118

investigation of these relationships becomes an imperative if the company seeks to 
maintain its market position and/or the market position of its brand(s). In this regard, 
researching and recognizing the ways market players consider and evaluate entry of 
exclusive sports cars into untypical market segments is critically important. In case a 
discrepancy is found between the points of view of customers and companies the situation 
can be regarded as an instance of inefficient use of market opportunities in this time lag. 
Finally, ascertaining whether companies consider such entry as a natural evolution, while 
customers view the process as weakening customer value is the first step in the process of 
taking corrective actions, through which negative trends can be mitigated.  
 
The importance of brands and brand equity 
 

Brands have become one of the most significant assets a company holds. Products 
and brands are two very distinct terms and the difference between them is revealed by the 
additional value the latter represents. Brands and their features go beyond the parts and 
composites of a product (Ferrand and Pages, 1999). Brands encompass various 
characteristics and additional attributes that correspond to added value to customers. In 
most cases the added value is considered intangible as brands occupy a distinctive part of 
customers’ mind as a result of positioning. Based on this, competition is more intense 
with brands with higher added value. Additionally, customers are less likely to choose a 
substitute product in case a particular brand features unique attributes and position. In 
view of this, Leone et al. (2006) states that a brand’s strength lies in the customer mind. 
On the other hand, Ailawadi, Lehmann, and Neslin (2003) argue that the array of benefits 
that a company can attach to a product through the power of its brand represent the 
latter’s equity.  

 
According to Aaker (1991) and Ailawadi, Lehmann, and Neslin (2003) brand equity 

can be described as the set of characteristics and marketing attributes that a product 
represents with a particular brand matched up to those that the same product would 
represent if it did not belong to the same brand name. Furthermore, those marketing 
attributes are based on customer perceptions (Keller, 2003). Practically, the particular 
broadcasting of a marketing message and design of a marketing campaign of companies is 
in direct correlation with customers’ knowledge of the brand (Ailawadi, 2003). Keller and 
Lehman (2003) define three approaches for measuring the equity of a brand:  

1. Customer mind set (recognize strengths and weaknesses of a brand); 
2. Product market (associated with market performance; less focused on future 

performance); 
3. Financial market (identifies current and future brand potential).  
In addition, brand equity has come to the forefront of many studies as multitude of 

scientists regard brands as companies’ most important assets (Fischer, Völckner and 
Sattler, 2010). Leuthesser et al. (1995) argue that brand equity has the potential to both 
make a brand flourish and on the contrary - obliterate a company’s business. In view of 
this, Keller (2008) and Kapferer (2008) provide practitioners with consistent guidelines as 
to the methods and approaches of building strong brands.   
 
Brand identity and brand positioning – strategic implications  
 

Zaichkowsky (2010) outlines that brand identity goes together with brand equity to 
shape a significant component of the strategic brand management. The author argues that 
the academic literature has devoted little attention to the importance of the relation 
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between brand equity and brand identity. In particular, Zaichkowsky (2010) describes 
different brand identity elements: name, logo, symbol, shape, color, as well as unique 
product and benefit descriptions.     

Kapferer (1997) has developed a hexagonal identity prism model which enables 
academics and practitioners to distinguish between a brand and its rivals. In particular the 
author outlines six main elements: physique, personality, culture, relationship, reflection, 
and self-image. The model conceptualizes brand identity from the perspective of its vision 
and culture, which serve as a standpoint for targeted positioning, personality, and the 
following relationships. Altogether these elements are then reflected in stakeholders’ 
current and desired self images.  
 

Figure 1.  Brand identity prism  
 

 
 

Adapted to Kapferer (1997) Strategic Brand Management, London, Kogan Page, p.183   
 

According to the author the first element (physique) represents the brand’s physical 
aspects, which customers associate with it when the brand is mentioned. Physique is 
regarded as the core of the brand. Personality reflects the brand’s character. This relates to 
the brand communication, which is actually expected to comprise a personality with 
specific character. The third element (culture) encompasses the set of brand values. It 
links the brand with the organization and sometimes can be associated with the country of 
origin. Self image is the next element and it takes a closer look at what customers see as 
distinctive when they buy/use a particular brand. Kapferer outlines that the current and 
desired self image of customers can reinforce the brand significantly. The fifth element is 
reflection. It should correspond to the brand user by means of employing a suitable person 
to attract the members of the target audience. Relationship is the last element and it is 
connected with how the brand is differentiated from other rival brands in terms of service. 
The author remarks that this element is more relevant to services compared to products as 
the former require higher involvement and are relationships by themselves. All in all, the 
brand identity prism facilitates measurement of brands strengths and weaknesses and 
creating strategic priorities for them.  

 
Brand identity is also considered to be a tool used by companies to convey 

uniqueness and distinctiveness to the target audience (Nandan, 2005).  Keller (2003) 
believes that creating and sustaining brand identity is the beginning of the process of 
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building strong brands. Aaker (1996) states that brand identity bridges the gap between a 
particular brand and its target customers by creating value proposition of emotional and 
functional character. The author however highlights that it is particularly complex to 
achieve a perfect fit between brand identity and brand image. This can be devoted to the 
types of communication through which positioning is sought.  

 
In particular, today’s aggressive competition necessitates proper employment of 

brand management strategies as rivalry is less based on supreme quality or product origin 
rather than on attributes and uniqueness of brands. What actually makes a brand unique 
and meaningful is its identity. Jevons, Gabboth and De Chernatony (2005) state that 
identity includes the moral image and specific values that make up the individuality of a 
brand.  

 
According to De Chernatony (1999) after the brand has established its identity the 

managers should design an appropriate positioning strategy that corresponds to the 
identity. The process involves communicating clearly the meanings that the brand is to 
convey to marketing staff members, who will later on be responsible for translating these 
meanings to the target audience. De Chernatony (2001) also concludes that brand identity 
has the potential to ensure better positioning of the brand against competitors.  
 

Essentially, the central aim of positioning is to create and sustain a positive brand 
image in the customer mind. Efforts of companies to evaluate customers’ perceptions of 
brands (their image) and corporate strategies towards brand positioning are crucial for the 
translation of brand identity messages to the target audience (figure 2).  

 
Positioning has been widely acknowledged as a principal component of advertising 

and modern marketing theory and practice (Hooley and Greenley, 2005). Mcalister, 
Srinivasam, and Kim (2007) argue that advertising and positioning are in direct 
correlation within the framework of delivering higher customer value. The way a 
company decides to position itself is a key element of building its marketing strategy and 
dictates the implementation of different forms of marketing communications in the long 
run (Hooley, Greenlay, and Fahy, 2001). In this regard, the aim of contemporary 
advertising is to create, improve and modify the different company offerings in the mind 
of customers. Additionally, as the principle objective of every offering is to develop long 
term competitive advantage, the effectiveness of positioning expenditures should be 
measured against the degree to which it influences (positively or negatively) the image of 
the company in the customers mind and the overall corporate performance resulting from 
it.     

 
Positioning is conceptualized as a complex multifaceted construct which aims at 

positively adjusting the offering’s tangible characteristics and the intangible perceptions 
associated with it on the market (Moller and Broderick, 1998). Hill and Jones (2001) 
further develop the abovementioned statement by highlighting that the positioning 
concept is a multi aspect phenomenon which is based on the strategic approach of 
companies to create positive effect on the target market through adjusting the marketing 
mix and inclusion of intangible corporate resources, through which positive perceptions 
in the customer mind can be generated.  
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Figure 2. Process of brand image development  
 

 
 
The different definitions of positioning in academic literature have witnessed 

increased criticism during the last decade. In view of this it is objective to outline two 
aspects of positioning which have been widely debated. (1) A product can be regarded as 
positioned only when customers have lasting impression associating it with certain 
characteristics that are sustained over time. (2) Positioning can be established in two 
ways: either through a system of marketing actions by the supplier and / or based on past 
experience of customers’ product usage. On the premise of this it can be concluded that 
companies do not necessarily need to execute planned marketing actions in order for an 
ongoing process of positioning to exist. Overall positioning, regardless of the way it is 
established, aims at creating desired brand image.   

 According to the model developed by the European customer satisfaction index 
(EPSI)1, image directly impacts on customer expectations, perceived product quality, as 
well as the perceived service quality, and hence on customer satisfaction as measured by 
EPSI. The forward relationship between image on the one hand and expectations, and 
perceived quality on the other, represents the subjectivity of user evaluations, and 
decisions taken on the basis of brand image. If a brand is viewed from the perspective of 
“the form in which general product category benefits are offered and consumed”, with the 
limitation that “there are other benefits that affect customer behavior related to the brand” 
(Zhelev, 2010), then the role of positioning as a system of actions (subject to general 
corporate strategy), is directly linked to the design of brand image.  

Brand image should represent core brand values and meaning together with the 
customer experience with the brand. In recent years there has been a multitude of brands 
that are not able to deliver the brand promise. In other words there is a gap between what 
brand managers have decoded into the brand identity and the customers experience 
against the latter’s’ expectations. This has created various discussions regarding the 
effectiveness of positioning and adequate transfer of identity to brand image. Finally, 
according to Kapferer (2003) the importance of brand identity becomes clear in 
measuring the success of brand image.  
 
Impact of brand image on company performance   
 

According to Stanimirov (2009) and Gooch (1999) every organization encloses an 
image to its brand regardless of whether the company has considered it useful or not. In 
addition, De Chernatony and McDonald (2003) remark that corporate image holds a 
significant value, which has tremendous differentiation potential. Stanimirov (2009) 
                                                            
1 http://www.epsi-rating.com/expertise/customer-satisfaction.htm, last accessed 25.02.20013.  
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argues that the academic interest towards corporate image lies in its capability to serve as 
a strategic guideline for market performance of companies. Furthermore, Gregory (1999) 
remarks that brand image is a company’s most important asset, which according to Lewis 
(2001) permits companies to add extra value to the equity of the brand and charge extra 
for their products.  

 
Keller (1993) describes brand image as a set of insights gathered by customers in 

response to associations with the particular brand. The author also classifies brand image 
as the perceptive associations attached to a particular brand, which are recognized by 
customers and occupy a part of their memory. Based on that it can be concluded that 
brand image may differ from customer to customer as people convey different meanings 
of the same brand (Stanimirov, 2009).    

 
However, building a strong brand image has proven to be a difficult task. Many 

researchers devote successful brand image to the organization’s prosperity in financial 
terms (Aaker, 1996; Keller, 2008). Apart from that Fombrun (1996) argues that the size of 
the company is also a chief prerequisite for brand image success. For all intents and 
purposes, all authors have a reconciled opinion that image is based on particular company 
strengths. Some claim these strengths are high end technological developments (Aaker 
and Keller, 1990; Brown and Dacin, 1997). While others, Goldberg and Hartwick (1990), 
devote good brand image to the overall company success.  

 
Fishman (1999) describes image as an extremely important subtle element of the 

success of a business.  According to Mudambi et al. (1997) brand image has a significant 
impact in saturated markets whereby it is intricate to achieve competitive advantage 
through the physical aspects of products or services. Effectively, brand image is deemed 
to incorporate emblematic perceptions which are related to the particular brand 
characteristics (Cretu and Brodie, 2007).  

 
Alternatively, Schroff (2002) summarizes that customers are likely to prefer 

products with better image compared to less expensive products of the same quality. 
Steidl and Emery (1997) conclude that robust corporate image can provide companies 
with enduring competitive advantage.   

 
To investigate the customer perspective in assessing brand image one has to 

consider not only the direction and strength of the relationships between these constructs, 
but the degree to which image influences customer expectations and perceived quality. 
There are reasons to hypothesize that on different markets this influence can vary. In 
order to identify these differences one should take into account the specifics of various 
types of products and different types of purchasing decisions that are typical for the 
respective markets (i.e. habitual buying behavior of some fast moving consumer goods is 
completely different from that of sports cars).  

 
Methodology 
 

The study incorporates two sets of questionnaires distributed to Orchid Sports Cars2 
management and current customers of Porsche in the Bulgaria. The first set addresses 
issues to obtain a better view of the internal company strategic views and perception of 

                                                            
2 Orchid sports cars is the official importer and representative of Porsche in Bulgaria  
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image dilution, while the second set includes approximately 10% of the population3 and 
encompasses questions that are directly related to the brand’s perceived image in 
Bulgaria, thus quantifying the importance of each perceptual characteristic expressed by 
5-point Likert scale. The same scale is used to measure the perceptions related to the 
entry into non-typical market segments. The second questionnaire is completed by a 
selected number of respondents using purposive sampling technique and is focused on the 
predominant variables of the study. The researchers have used methods of meta-analysis 
(an analysis and comparison of previous market researches on consumer perceptions 
related to the automotive market in Bulgaria).    

 
The researchers have selected Bulgaria as a focal country for analysis and the 

Porsche Company as a focal brand to be studied. The researchers have selected Bulgaria, 
because of its complex new automotive market structure, which exhibits prospective 
trends for the development of the sports segment. Moreover, little attention has been 
devoted by academic literature on the specifics of the abovementioned market in Bulgaria 
and the general perceptual characteristics of automotive brand image as opposed to brand 
identity. 

 
The Porsche brand has been chosen as a focal brand, because it epitomizes a fusion 

of rich traditions and immense brand awareness on the Bulgarian new cars market. Not 
only does Porsche represent the most prominent performance car brand in Bulgaria, but it 
also boasts highest sales compared to its major rivals. The brand evokes sentiment of 
power and style for which it is being regarded as the sports segment leader. Porsche, 
represented by Orchid Sports Cars, has witnessed considerable growth throughout the last 
ten years4, which presents sound reasons for determining the roots of this success and 
studying the resulting brand identity – brand image gap. 

 
In particular, qualitative and quantitative methods of evaluation have been 

employed. Quantitative measures have been used to assist in the analysis of numerical 
data, which qualitative methods have been employed in order to facilitate the analysis of 
the perceptual characteristics of Porsche in Bulgaria. A combination of structured and self 
administered interviews and questionnaires has been used which will also incorporate 
open-ended questions to elucidate qualitative measures of image dilution through the 
perception of Bulgarian automotive customers.    

 
Discussion  
 

On the basis of previous empirical research5 and focused group interviews 
conducted with managers of Porsche in Bulgaria as well as questionnaire results obtained 
from existing Porsche customers the authors divide brand identity of sports cars into three 
sets of characteristics – functional, social and psychological (Figure 3). 

 
  

 

                                                            
3 The number of respondents is approximate and the data has been provided by the sales manager of Orchid 
Sports Cars  
4 Over 500 Porsches have been sold in Bulgaria throughout the abovementioned period  
5 http://www.motopfohe.bg/UserFiles/File/Customers-Research_Moto-Pfohe_November2011.pdf last 
accessed: 02.03.2013.  
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Figure 3. Brand identity characteristics of sports automobiles in Bulgaria  
 

Brand identity 
Functional characteristics  Social characteristics Psychological characteristics  

Practical Prestigious  Unique 
Stable on the road  Suitable for Bulgaria  Temperamental  

Reliable  Strong market position Stylish 
Secure Exclusive  Providing freedom 
Safe   Attractive 
Fast    

Powerful   
Featuring excellent traction    

Comfortable ride    
 

The three sets include customers’ subjectively perceived characteristics, which the 
former attach to sports automotive brands. The operationalization of these characteristics 
into indicators for measuring customer satisfaction performs a twofold task. Firstly, it 
allows defining the importance of each feature to customers as related to the sports 
automotive brands offered on the Bulgarian new cars market6. Secondly, the brand 
identity construct is fragmented into measurable indicators for each of the three groups 
(and this brings the opportunity to investigate and analyze the customer satisfaction areas7 
for each brand), which is projected onto the brand image of sports cars and thus exert a 
direct impact on customer satisfaction (Figure 4.)     
 

Figure 4. Brand identity projections onto brand image and customer satisfaction8 

 
                                                            
6 Every national market can exhibit different indicators included into the abovementioned 3 groups, since 
their definition depends on socio-cultural factors existing at a given time period and determining customer 
perceptions and desires.  
7 Zhelev, S. Marketingovi Izsledvaniya za marketingovi resheniya. Takiya M. Sofia 2000. p. 84    
8 Adapted to http://www.epsi-rating.com/expertise/customer-satisfaction.htm, last accessed: 25.02.20013. 



 125

The conducted empirical study of customer perceptions linked with the brand image 
of Porsche in Bulgaria encompassing 10% of all customers manifests that entry of the 
brand into non-typical market segments lead to weakening of customer value (Figure 5.). 
32% of the respondents indicate categorically that after the launch of Panamera and 
Cayenne, Porsche has lost its identity, which shapes part of customer value. 44% partly 
agree with the abovementioned presumption, while 10% reject it partly, and 12% - fully 
refuse the supposition9.   

 
Figure 5. To what extent does brand entry into unusual segments is perceived as indicator 

for weakening customer value  
 

 
 

Porsche has exhibited high image dilution in Bulgaria, which was primarily 
attributable to the new models in the face of Panamera and Cayenne. The respondents, 
who are also Porsche customers, have demonstrated a tendency to integrate their negative 
notions in their brand perception regardless of its enhanced market performance in 
Bulgaria. 

 
In broad terms, there are two distinct categories of vehicles on the Bulgarian 

automotive market, which this study has discovered. These are functional vehicles and 
style vehicles. The first category encompasses cars that are suitable for shopping, 
travelling, going to work and brands such as VW, Opel, Toyota, etc. fall here. The shape, 
the space, the fuel consumption are very important factors and as standards change, these 
brands also respond accordingly. As for the other category of vehicles – the style vehicles – 
their main purpose is to provide driving experience; therefore their functionality is partial. 
In this category are Porsche, Mercedes, Ferrari, and Lamborghini. The manufacture of 
those cars, however, does not go hand in hand with environmental standards; it is rather 
determined by the notions of the narrow group of owners who strive to optimize the 
experience from driving than the fuel consumption. In fact, according to the primary 
research some Bulgarian customers have demonstrated interest in Porsche cars, but 
indicated the expensive maintenance and fuel. And this is where the revolutionary image 
transformation originates from.  

                                                            
9 Customer evaluations are defined through usage of 5-point Likert scales.  
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For many years now Porsche has been more affordable than its main rivals – Ferrari 
and Lamborghini, and this was what made the company financially more successful. 
Realizing its competitive advantage, Porsche has started to focus on those characteristics 
that belong to the functional vehicles – fuel consumption, space, etc. This is evident by 
the Boxster models, Cayenne, and most notably – Panamera. This way the company 
began an internal differentiation – one the one hand – the 911 with its traditional style, 
power and performance, and on the other – the Cayenne and Panamera with their four 
doors, more space and small engine displacement.  

 
Conclusions and recommendations for future research 
 

As previously explained, brands are considered to be companies’ principal assets 
and therefore the process of brand dilution (and divergence from brand identity) is 
emerging as a significant field of brand management theory. It is considered to be 
inevitable part of today’s strong market players’ activities as they strive to make use of 
the robustness of their brands going beyond the scope of their core values.  

 
The research has taken place in the framework of a single focal country and 

included small group of respondents. Despite the very clear results the study 
demonstrated in terms of the negative impacts on the difference between brand identity 
and brand image of Porsche, a replica study encompassing a number of other brands in 
the same country setting can increase the value of the research. Because Bulgaria 
epitomizes very complex purchase and demand characteristics, utilizing various brands in 
other product categories may add strong theoretical background to the extant literature on 
brand identity – image gap. In this respect, potential future research may involve a survey 
in Bulgaria with a wider outreach on car purchasers of brands with diverse image 
perception.  

 
Overall, based on the conducted research the authors can distinguish the following 

starting points, which can potentially be used for future research.  
(1) Entry into new and unusual market segments is perceived as decreasing 

customer value.  
(2) When defining the projections of brand identity of sports automobiles over 

brand image, researchers need to formulate measurement metrics which should be based 
on the socio-cultural characteristics of customers for each market segment.  

(3) When defining the brand extension strategy for each market researchers need to 
examine the relationships between the three groups of brand image characteristics as well 
as to define the degree of influence of each characteristic on the perceived customer value 
for each market and segment.  

(4) A brand extension strategy for sports automobiles can only be effective in case it 
is consistent with customer expectations identified and measured by specific 
characteristics customers attach to each brand.   
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Abstract: The subject of the article is the difference between business to business (B2B) 
marketing and business to consumers (B2C) marketing. According to the marketing’s philosophy, 
the investment goods are used in the Economy system and the consumers goods are used in the 
Demographic system. The consumers of the investments goods are the organisations – firms, 
distributors, a statement and non-profit organisations. 
The consumers of the consumer goods are the individuals and their families.  The specification of 
the investment and the consumer goods and the markets of their exchange, defines the specific 
strategies of the B2B and B2C marketing. 

Key words: investment, goods, consumer goods, market of the organisations, B2B marketing, 
B2C marketing. 
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Обозначението В2В (business to business) маркетинг е противоположно на В2С 

(business tо consumer) маркетинг. Бизнес към бизнес (В2В) маркетингът се свързва с 
маркетинга на инвестиционни продукти, чийто потребители са организациите. 
Бизнес към потребители (В2С) маркетингът е маркетинг на потребителски продук-
ти, чийто потребители са индивидите и техните семейства.  

Тезата, която се доказва в настоящата статия, е: В2В маркетингът и В2С мар-
кетингът са различни, поради разликата, от една страна, между инвестиционните и 
потребителските продукти и от друга страна, между пазара на организациите по-
требители и пазара на крайните потребители. 

 
Понятието В2В е известно, но е необходимо да се уточни, че става дума за 

пазар, в който бизнесът продава свои продукти на други фирми за разлика от 
понятието В2С, характерно за пазар, в който бизнесът осъществява сделки с 
физически лица. При двата вида маркетинг маркетинговите действия се осъществя-
ват от бизнеса и са насочени към потребителите. Но техен адресат в В2В маркетин-
га са организациите потребители (фирми, междинни посредници, държавни инсти-
туции, нетърговски организации), а в В2C маркетинга – крайните потребители. 

В абревиатурата на двата вида маркетинг участва понятието „бизнес”, което 
предполага неговото изясняване. Етимологично думата е заета от английската дума 
„business“, която произлиза от „being busy", означаващо да бъдеш зает. В литерату-
рата се среща следната дефиниция: „Бизнесът (известен още като компания, пред-
приемач или фирма) е легално призната организация, чието предназначение е да 
доставя продукти на потребителите в размяна срещу пари.” Бизнесът в пазарна 
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икономика в повечето случаи е частен. Предприемачите са хора, които привеждат в 
действие производствените фактори (труд, земя, капитал), за да създават продукти 
при възможно най-голяма икономическа ефективност. Главната им цел е да получат 
по-високи приходи от разходите срещу извършена работа и поет риск. Бизнесът 
може да не е ориентиран към печалба (non profit), а също да е държавен. Даден 
бизнес може да се състои и ръководи от един човек, неговият собственик, но също 
така може да е сдружение на партньори или огромно предприятие с хиляди работ-
ници. В съдържателно отношение бизнесът е съвкупност от дейности, чиято цел е 
задоволяване на потребностите на обществото и на индивидите.  

В2В маркетингът се идентифицира с „маркетинг на инвестиционни стоки“, 
„индустриален маркетинг”, „промишлен маркетинг”, „маркетинг на стоки с произ-
водствено предназначение", „индустриален и организационен маркетинг”, „бизнес 
маркетинг”, „бизнес към бизнес отношения”. Тук не се коментират предимствата и 
недостатъците на различните обозначения. Приема се наименованието В2В мар-
кетинг, като се има предвид, че то е идеалният антипод на названието В2С марке-
тинг.  

Откриването на разликата между двата вида маркетинг е подчинено на две 
изходни позиции: 

Първо: Характерът на потребността, която се изучава и задоволява от съот-
ветния маркетинг. Продуктите представляват материалния израз (стоките) и нема-
териалния израз (услугите) на потребността, която покриват1. Затова обособяването 
на В2В маркетинга от В2С маркетинга е провокирано от разликата между инвести-
ционните и потребителските продукти. Основният разграничителен критерий меж-
ду тях е икономическото им предназначение. Инвестиционните продукти се из-
ползват в междинното потребление вътре в икономическата система, а потребител-
ските продукти са предназначени за крайно потребление. Те напускат икономичес-
ката система и влизат в демографската система. С други думи: 

Нуждите и потребностите на бизнеса са свързани с общественото потреб-
ление (в т.ч. производствено и извънпроизводствено) и се удовлетворяват с инвес-
тиционните продукти.  

Нуждите и потребностите на индивидите са свързани с крайното потреб-
ление и се удовлетворяват с потребителските продукти.  

Второ: Видът на субектите, чиито потребности се изучават и задоволяват с 
помощта на маркетинговите техники, защото в маркетинга стоката не може да се 
разглежда извън връзката й с потребителите, респ. с пазара. Докато пазар на инвес-
тиционните продукти са организациите потребители, пазар на потребителските 
продукти са индивидите и техните семейства. 

Тъй като икономическото предназначение е основен признак за разделянето 
на инвестиционните и потребителските продукти, то е и в основата на разгранича-
ването на В2В маркетинга от В2С маркетинга. Този основен признак се обвързва с 
вида на потребителите, към които е адресиран маркетингът.  

И така, когато потребността произтича от нуждите на производството и оста-
налите дейности, в резултат на които се създават други продукти, т.е. продуктите са 
предназначени за междинно потребление от организации потребители, се прилага 
В2В маркетинг. Когато потребността произтича от нуждите на индивидите и тех-

                                                 
1 Маркетингът подобно на статистиката представя продукта под словосъчетанието "стока и услуга". 
Или в маркетинга понятието продукт е по-широко от понятието стока.  Тъй като стоката е съставен 
елемент на продукта,  в настоящото изложение двете понятия   се употребяват като синоними. 
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ните семейства, т.е. продуктите са предназначени за крайно потребление от инди-
видуални потребители, се прилага В2С маркетинг (фиг. 1). 

 
Фигура 1. Класификация на маркетинга според икономическото предназначение  

на продуктите и адресата на маркетинговите действия 
 

 
 

По-характерните особености на инвестиционните продукти, които слагат 
своя отпечатък върху маркетинга при тях и го отличават от В2С маркетинга, са сис-
тематизирани по-долу: 

•  Повечето инвестиционни продукти се използват директно в производството 
и представляват субстанция на готовия продукт. Има и такива стоки, които не се 
трансформират в готов продукт, но без тях той не може да се произведе. 

Тази особеност определя свързания характер на търсенето на инвестиционни 
продукти, който налага изучаването на потребностите в тяхната взаимна обвърза-
ност. Когато доставчиците могат да задоволяват заедно взаимнообвързаните пот-
ребности, те прилагат техниката на комплексно или системно закупуване (предим-
но на инвестиционно оборудване). 

От "Xerox" например могат да се купят в комплект основните копиращи уст-
ройства, машините за избор и редактиране на теста, принтерите, печатните машини, 
персоналните компютри, хартията и цялостното обслужване. 

•  Производственото потребление на инвестиционните стоки обикновено ги 
насочва към конкретен потребител. По-малкото клиенти и силата на големите 
потребители предизвикват индивидуализиране на офертите и тяхното изпълнение 
от доставчиците. Цена, качество, опаковка, начин на доставка и плащане и други 
условия на сделката са обект на преговори и подписване на договор с всеки клиент. 
Практически всички компании продавачи имат специално разработена система на 
отстъпки за продаваната продукция. В зависимост от обема на покупката и други 
детайли на съгласуване различните купувачи плащат различни цени. Освен това 
продавачите се стараят да удовлетворят всички желания на постоянните си клиенти – 
понякога специално за постоянен крупен клиент се модифицира стоката, изменят се 
опаковката и маркировката (въвежда се примерно надпис или инструкция на пред-
почитания от него език).  

•  Колкото по-тясна е клиентската база, толкова по-силен е контролът на купу-
вачите върху доставчиците. Създават се много по-близки и дълготрайни връзки 
между купувач и продавач на инвестиционни продукти, отколкото връзките между 
участниците на пазара на потребителски продукти. Нито един купувач на стоки за 
крайно потребление няма силата и влиянието на купувача на стоки за междинно 
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потребление. Налагащата се от 90-те години на миналия век парадигма в маркетин-
га, която поставя на преден план нов начин на мислене на компаниите при осъщест-
вяване на връзките с потребителите и новите информационни технологии, издигат 
ролята на управлението на взаимоотношенията с клиентите (УВК) на база данни. 
Когато сделките са рационални и успешни, изграждането на дългосрочни трайни 
взаимоотношения с клиентите е отлична маркетингова стратегия. Една от най- важ-
ните ползи от УВК на база данни е спестяване на маркетингови разходи за проучва-
не на нужди, потребности и алтернативи на избора за двете страни, които разчитат 
не на спот връзки, а на трайни разменни отношения. 

• Сложност и специална изработка на много инвестиционни стоки са друга 
тяхна характерност. Болшинството от обектите на капиталовложения (съоръжения, 
машини, инсталации), които са инвестиционни стоки, са с високо техническо рав-
нище. Потребителите им държат на технико-технологичните параметри и допълни-
телните услуги, свързани с употребата и поддържането на тези инвестиционни сто-
ки по време на експлоатацията им. За да се отчетат желанията и потребностите на 
потребителите, обикновено се установяват непосредствени контакти между прода-
вачи и купувачи, които започват още от процеса на замисъла, проектирането и 
разработването на технико-икономическите параметри на стоките. Специалните по-
ръчки и личните продажби се утвърждават като практика в маркетинга на машини, 
съоръжения и инсталации. 

• По принцип повечето инвестиционни стоки са по-скъпи от потребителските 
стоки. Високата стойност на много инвестиционни стоки (особено машини за про-
изводство, техника за изграждане на тежки конструкции, транспортни платформи и 
други изделия в сферата на тежкото оборудване) е причина те да се придобиват 
чрез лизинг.  

Високата стойност и техническата сложност на инвестиционните стоки 
затрудняват маркетолозите при изработване на условията на взаимноприемлива 
размяна. Самият процес на подготвянето им е продължителен и изисква включване-
то на повече участници. Затова преговорите между доставчиците и организациите 
потребители са съществен елемент от маркетинговата им политика. 

• Крупните потребители на инвестиционни продукти и тяхната географска 
концентрация са причина за по-късите канали на разпределение в сравнение с кана-
лите на стокопридвижване на потребителските продукти. Продавачите на инвести-
ционни стоки се стремят да ги представят във време, вид и място, желани от круп-
ните и концентрирани купувачи. Когато стоките не са получени навреме и по под-
ходящ начин, фирмите са принудени да спрат производството. Този факт определя 
като критични маркетинговите стратегии на физическата дистрибуция. 

• Стойността на инвестиционните стоки се отчита в експлоатационните разхо-
ди (себестойността) и оттам в цената на създаваните с тях други стоки. Познаването 
на закономерностите на ценообразуването на инвестиционните стоки е еднакво 
важно и за доставчиците, и за купувачите им. Ценовите стратегии са от значение не 
само заради продажбите, но и заради покупките на организацията. 

• За разлика от потребителите на потребителски стоки, които ги купуват, но 
не ги продават, организациите – потребители на инвестиционни стоки, са едновре-
менно и купувачи, и продавачи. Тази особеност е заложена в типичната за инвести-
ционните стоки реципрочност на сделките.  

Реципрочни са сделките, при които покупката се обвързва с последваща про-
дажба на първоначалния продавач.  

Някои от реципрочните сделки, които застрашават конкуренцията, са незакон-
ни. Въпреки това предимно малки фирми за инвестиционни услуги сключват 
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споразумения за взаимни покупки с други. По-големите корпорации са по-предпаз-
ливи към реципрочните сделки. Независимо от предимствата им те се съобразяват 
със закона. Реципрочните сделки оказват силно влияние върху агентите по покупка-
та, които имат отношения с определен партньор. Това понякога може да влоши 
морала сред агентите и да предизвика неефективни покупки. 

• В потребителския маркетинг промените в маркетинговата стратегия често се 
свеждат до частични модификации в опаковката, рекламата, цената или в наимено-
ванието на продукта и не изискват тоталното участие на целия маркетингов отдел, а 
още повече на останалите отдели. Пазарният успех на инвестиционните продукти 
зависи от способността им да демонстрират предимства, които са резултат от разви-
тието на техниката, технологията и производството. Фактът че тези ползи се създа-
ват извън маркетинговия отдел, провокира сътрудничеството му с останалите функ-
ционални звена – инженеринг (НИРД), производство, човешки ресурси, финанси. 
При добра комуникация между звеното по маркетинг и звеното по научно развойна 
дейност например времето за извеждане на продукта на пазара е по-кратко и потре-
бителските изисквания са удовлетворени по-пълно. Процесът може да издигне или 
да унищожи компанията.  

Когато една компания реши да видоизмени маркетинговата си стратегия, като 
въведе коренно нова инвестиционна стока, изискваща огромни инвестиции, марке-
тинговият отдел не може да се справи сам. Въпреки че необходимостта от такива 
промени се определя чрез обстойни маркетингови проучвания, решенията са отго-
ворност на генералния мениджмънт на компанията. 

Пазарът на организациите потребители се различава от пазара на крайните 
потребители. 

Икономическата литература изобилства с определения за пазар. В зависимост 
от целите на анализа на понятието то е дефинирано в по-тесен или в по-широк сми-
съл. За да се изясни отношението на пазара към спецификата на маркетинга на 
инвестиционни продукти, тук той се разглежда от позициите на маркетинговата му 
характеристика. От началото и до днес маркетингът свързва пазара на даден про-
дукт със съвкупността от реални и потенциални потребители, които имат сходни 
потребности, различни предпочитания и покупателни способности. Идентифицира-
нето на пазара с потребителя, което е възприето от повечето теоретици в областта 
на маркетинга, е необичайно за обществото, но е в съответствие с маркетинговата 
философия, която поставя ударение върху потребностите на потребителите и тяхно-
то максимално удовлетворяване. То е и в основата на диференцирането на пазара на  
пазар на организации потребители (на инвестиционни продукти) и пазар на крайни 
потребители (на потребителски продукти).  

Маркетинговото идентифициране на пазара с потребителя на стоката изключ-
ва другия участник в размяната, този, който я предлага. Така се отричат популярни 
и наложили се в ортодоксалната икономическа теория определения за пазар от типа 
примерно на „ситуация по повод покупко-продажбата" или „сфера на размяната". 

Независимо че пазарът в маркетинга се отъждествява с неговите потребители, 
той изразява отношения. Точно този аспект се открива в определението на Л. 
Каракашева, според което „...пазарът на организациите потребители се формира от 
отношенията между организации със стопанска или идеална цел по повод размяна-
та на инвестиционни стоки“.  

Дефинирането на пазара извън разнообразните отношения, които свързват 
двете страни в размяната, е непълно и едностранчиво. Допълнителна представа за 
него дава определянето му в контекста на отношенията, които се пораждат между 
участниците на пазара по повод размяната на продуктите. Когато продуктите са 
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инвестиционни, тези взаимоотношения са обект на В2В маркетинг, а когато отно-
шенията се пораждат по повод размяната на потребителски продукти, се прилага 
В2С маркетинг.  

Да се каже, че има разлика между пазара на инвестиционни продукти и пазара 
на потребителски продукти, е крайно недостатъчно. Тя е толкова голяма, че заедно 
със своеобразието на инвестиционните продукти и на тяхното търсене е допринесла 
за обособяването на В2В маркетинга от В2С маркетинга.  

Характерни за пазара на организациите потребители са неговият размер, кон-
центрация и конкурентна природа. 

Сравнен с масовия пазар на потребителски стоки, пазарът на организациите е 
представен от по-малко, но обикновено крупни купувачи. Повечето потребителски 
продукти се купуват от хиляди или дори милиони потребители всеки ден, месец 
или година. Инвестиционните продукти имат много по-тясна клиентска база. 
Когато характеристиката на стоката е такава, че тя не може да се употребява в сфе-
рата на крайното потребление (танк, самолетоносач, танкер, бутилираща поточна 
линия), потребителите са още по-мащабни и с по-ограничен брой. Стокооборотът 
на пазара на организациите, представен предимно от крупни купувачи, значително 
превишава този на потребителския пазар. Сделката може да е малка по обем, но с 
висока стойност. Възможно е да се работи с една инвестиционна стока и единствен 
клиент, но трансакцията да е такава, че да осигури пълно натоварване на производ-
ствените мощности и значителни приходи. 

Някои начини за увеличаване на клиентите на инвестиционните продукти са: 
− продажба на същия продукт на потребители в други страни; 
− откриване на друго приложение на продукта; 
− фокусиране върху следпродажбеното поддържане и снабдяването с 

резервни части, което обикновено има по-голям пазар от първоначалния. 
Високата регионална концентрация на покупките е друга важна характерис-

тика, която отличава пазара на инвестиционни стоки от този на потребителски сто-
ки. Тя е обусловена от наличието на природни ресурси, други фактори (близост до 
суровини, квалифицирана и евтина работна ръка и транспортни комуникации) и от 
същността на производствения процес. Целта на концентрацията е съкращаване на 
производствените и транспортните разходи. 

По конкурентната си природа пазарът на организациите потребители се отда-
лечава от „романтичния” пазар на съвършената конкуренция. В повечето случаи се 
наблюдава олигополистична конкурентна пазарна структура на предлагането. Огра-
ничен брой продавачи обслужват повече потребители на недиференцирани стоки 
(петрол, стомана) или на диференцирани стоки (автомобили, машини, оборудване). 
Изключение прави пазарът на селскостопански суровини, които се предлагат от 
множество дребни производители на разпръснати в цялата страна купувачи.  

Несъвършената конкурентна структура на пазара на инвестиционни продукти 
създава условия за диктат на доставчиците върху цените им. Тя допринася за нама-
ляване на ценовата еластичност на търсенето на повечето инвестиционни продукти, 
която по принцип е по-ниска, заради технологичната им обвързаност. По-високата 
цена на електроенергията няма да намали потреблението й от металургичния завод, 
който не може да закрие производството, за да икономисва енергия. 

За инвестиционните продукти е приложимо и т.н. ценностно ценообразуване. 
Използвайки този подход на ценообразуване, производителят им базира своите 
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цени на икономическите ползи, предоставяни на потребителя2. Особеностите на 
инвестиционните продукти, на тяхното търсене и на пазара им е в основата на 
съпоставката между основни характеристики в В2В маркетинга и В2С маркетинга, 
показана в Таблица 1. 

 

Таблица 1. 
Съпоставка между някои основни характеристики  

в В2В маркетинга и В2С маркетинга 
 
Видове маркетинг Характеристики 

В2В В2С 

Пазар 

• географски концентриран 
• малко на брой купувачи 
• олигополистична конкурентна 
пазарна структура 

• географски разпръснат 
• масов – много купувачи 
• монополистична конкуренция 

Потребителско  
поведение 

•  професионално обучение и 
технически познания 

•  рационални мотиви за покупка 
•  стабилни устойчиви връзки 

• по-малки технически познания 
• социални и психологически 
мотиви 

• неперсонални контакти 

Сегментиране на 
пазара 

• специфични признаци, съответ-
стващи на специфичните 
изисквания на потребителите 
на инвестиционни стоки  

• предимно демографски и 
поведенчески признаци за 
сегментиране 

Стоки 

• технически сложни 
(продуктови спецификации) 

•  съпроводени с пакет от услуги 
(времетраенето и сигурността 
на доставката са твърде важни);

•  сервиз и допълнително 
обслужване (значими) 

• стандартизирани 
• пакет от услуги в повечето 
случаи не е необходим 

• сервиз и допълнително 
обслужване само за определени 
групи главно стоки за 
дълготрайна употреба 

Дистрибуция 

•  по-къси, по-директни  (с из-
ключение на каналите в раз-
пръснатите географски пазари) 

•  голямо значение на физическа-
та дистрибуция 

•  участници в дистрибуторския 
канал са индустриални дистри-
бутори, агенти, брокери, дилъри 

• в повечето случаи по-дълги, 
индиректни, с повече посредници 

• по-малко значение на физичес-
ката дистрибуция за сметка на 
мърчандайзинга 

• участници в дистрибуторския 
канал са търговци на едро и 
търговци на дребно 

Цена 

• по-ниска ценова еластичност на 
търсенето за някои стоки, 
поради което цената е с по-
малка тежест 

•  не са изключени случаи на 
доминанта върху цената 

• с по-голяма тежест при стоките 
с висока ценова еластичност на 
търсенето 

• по-малко определяща при стоки, 
предназначени за чувствителни 
към качеството потребители 

 
Комуникации 
 

• с голямо значение за изгражда-
не на дългосрочни взаимоотно-
шения с клиентите 

•  акцент върху директните продажби

• по-малко значение за 
изграждане на дългосрочни 
взаимоотношения с клиентите 

• акцент върху рекламата 
Субект  на 
маркетинговото 
управление 

• маркетинговия отдел при 
интегриране с останалите 
функционални отдели 

• маркетинговия отдел е с 
приоритетно значение 

                                                 
2 Нецева-Порчева, Т., Ценообразуване на база ценност – в търсене на печеливши ценови решения, 
ИК-УНСС, София, 2012, стр. 54 
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Заключение 
 

Специалистите по В2В маркетинг и В2С маркетинг изучават потребностите, 
анализират поведението при покупка и профила на потребителите, сегментират 
пазарите, избират целеви клиенти, позиционират продуктите, разработват стратегии 
по инструменти на микса. Независимо, че маркетинговите дейности са едни и същи, 
те се реализират по различен начин при В2В маркетинга и В2С маркетинга, поради 
разликата между обекта и пазарите, към който са адресирани. Спецификата на ин-
вестиционните продукти и на пазара на организациите потребители и разгранича-
ването им от потребителските продукти и пазара на крайните потребители, които 
бяха коментирани в настоящата статия, обуславят типичността на В2В маркетинга 
и обособяването му от В2С маркетинга. 
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Насърчаването на продажбите се превърна в съществен маркетингов инстру-
мент за въздействие върху пазара и неотменима част от потребителската среда. Все-
кидневно потребителите са подложени на различни предложения: купони, премии, 
директни намаления на цените, игри, мостри и т.н. Промоциите днес са едно ком-
плексно маркетингово средство с богати възможности за влияние и постигане на опре-
делени цели. В много случаи насърчаването на продажбите има най-голям дял в общия 
бюджет за маркетингови комуникации и изпреварва този, отделян за реклама.  

Често цитирана причина за използване на насърчения на продажбите е, че те 
повишават продажбите на марката бързо и значително. Дали това винаги е така? За 
да отговорим на този въпрос е необходимо да оценим промоционалния ефект. В 
статията се поставят няколко цели: 

− да се дефинират ефектите, наблюдавани при насърчавана на продажбите; 
− да се представи същността на квази-експерименталния дизайн с две групи; 
− да се направи оценка на промоционалните ефекти при една марка от кате-

горията FMCG; 
− да се откроят проблемите при прилагането на квази-експерименталния ди-

зайн с две група за оценка на ефектите от насърчаване на продажбите.  
 

Краткосрочен и дългосрочен ефект от НП 
 

В литературата се срещат различни определения за продължителнстта на 
ефектите от маркетинговите действия върху поведението на потребителите. Едно от 
често използваните определения е това на Fader (1992), според което: „Краткосроч-
ният ефект е незабавният (т.е. през седмицата или периода на провеждане на 
насърчителната акция) ефект от насърчаване на продажбите  върху продажбите 
или пазарният дял на марката.”  Повечето от изследванията са върху този ефект, а 
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резултатите сочат значително увеличение на продажбите на насърчаваната марка. 
Дългосрочният ефект е общият/кумулативен ефект върху поведението на потреби-
телите, свързано с избора на дадена марка за период, обхващащ няколко години. На 
практика у нас липсват данни, които да се използват за измерване на дългосрочния 
ефект.  Един от проблемите при измерване на ефектите е използването на различни 
техники за насърчаване. Това на практика свежда измерването само до анализ на 
данните, получени по време и малко след приключване на промоцията. Какво се 
има предвид? Ако се използва ценово насърчение с продължителност една седмица, 
след което се премине отново към нормалната цена, и в случай че не се провежда 
друга промоция, то в един период от време 1, 2 или 3 месеца ние можем да измерим 
средносрочният ефект от това ценово намаление. В противен случай, например, след 
приключване на намалението е проведена друга насърчителна акция (например, том-
бола или някаква игра), то ефекта, който ще анализираме ще бъде ефекта от 
промяната в макетинговите действия (смяна на техниките за насърчаване), но няма да 
бъде ефекта от едната или другата техника, взети поотделно. В някои изследвания се 
обхваща един период от 4 до 16 седмици, който се определя като средносрочен. 
 
Източници на ефекти при насърчаване на продажбите 
 

През 1990 г. Неслин и Блатберг извеждат четири основни механизма, чрез 
които промоциите влияят върху продажбите: 1) превключване между марките,  
2) повторни покупки, 3) ускоряване на покупките и 4) разширяване на категорията. 
Впоследствие Неслин обобщава влиянието на насърченията върху продажбите в 
три направления: междумаркови ефекти (Brand effects), ефекти на стоковата кате-
гория (Category effects) и ефекти на равнище магазин (Store-level effects). Към всяка 
от тези групи, авторът включва няколко ефекта. 
 

Фигура 1. Ефекти на промоциите върху продажбите1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Източник: Neslin, S. Sales Promotion, Marketing Science Institute, C., 2002, p.8 
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Превключването между марките се дефинира като ефект, при който потреби-
телят купува различна марка от обикновено купуваната в резултат на промоция. 
Блатберг и Неслин различават две разновидности на този ефект – агресивен и 
защитен ефект. За обяснение на този ефект в литературата се привеждат редица 
теории: теория за нагласите на потребителите, теория за полезността, възприятия 
(референтна цена) и научаване (класическо обуславяне). Емпиричното потвържде-
ние на този ефект показва един основен извод,  че превключването между марките е 
асиметрично2. Според този извод марките с по-висока популярност привличат при 
насърчение повече потребителите на други марки в сравнение с по-малко популяр-
ните марки. Във фигура 1. към ефектите на равнище марка се включват и т.нар. 
ефекти след промоцията. Неслин ги разделя на няколко подгрупи: „ефект на пов-
торни покупки”, „ефект на референтната цена” и „ефект на промоционална еластич-
ност”. Първият (ефект на повторни покупки) се отнася до равнище на влияние на 
миналите покупки върху избора през следващ период. С други думи този ефект се 
отнася до възможността промоцията да промени (да увеличи) вероятността за 
покупка на насърчаваната марка след приключване на кампанията. Ефектът на 
промоционална еластичност се заключава в увеличаване на чувствителността на 
потребителите към цената на стоката и наличието на промоция, за да направи по-
купка. Тази промоционална чувствителност може да се отнася както за избора на 
марка, така и за решението за количество на покупка.  

Ефектите на равнище стокова категория включват изтегляне или забавяне на 
покупката, увеличаване на количеството на покупка и потребление на стоката. 
Неслин определя общо като запасяване ефектите от ускоряване на покупката и уве-
личаване на количеството на покупка. Теоретичното обяснение на ефекта на запася-
ване става чрез цената и разходите за поддържане на запаси от потребителите. 
Отлагането на покупката като ефект намира обяснение чрез теорията на очаква-
нията. Ефектът на запасяване е един от най-добре изучените емпирично ефекти при 
промоциите като той е документиран добре както при потребителските стоки за 
краткотрайна употреба, така и при тези за дълготрайна употреба. Шумейкър 
(Shoemaker)3 установява, че насърченията се характеризират с по-къси периоди 
между покупките и по-големи количества на покупка. Увеличеното потребление 
може да бъде следствие от действието на три механизма: повече ситуации за покуп-
ка, по-малки запаси и по-бързо консумиране на стоката.  

Обособявайки ефекти на равнище магазин, Неслин има предвид т.нар. пре-
включване между стоковите категории и превключване между магазините. При 
стоковите категории влиянието се отнася до категориите-заместители и до допълва-
щите потреблението на стоката категории. Емпиричните изследвания показват, че на-
сърченията увеличават продажбите на свързани категории стоки4. Един от изводите 
е, че се наблюдава асиметричност при превключването между стоковите категории. 

Превключването между магазините предполага извършване на покупка в 
магазин, различен от този, в който потребителят обикновено пазарува, в резултат на 
промоция. Бъклин (Bucklin) и Латин (Lattin)5 предлагат два вида ефекти в резулат 
на превключване между магазините: директен и индиректен. 
                                                 
2 Kamakura, W., G. Russell, A Probabilistic Choice Model for Market Segmentation and Elasticity 
Structure, Journal of Marketing Research 26 (4), 1989, pp. 379 - 390 
3 Shoemaker, R., An Analysis of Consumer Reactions to Product Promotions, Conference Proceedings, 
American Marketing Association, 1979 
4 Mulhern, F., R. Leone, Implicit Price Bunding of Retail Products: A Multiproduct Approach to 
Maximizing Store Profitability, Journal of Marketing 55 (4), 1991, pp. 63 - 76  
5 Bucklin,R., J. Lattin, A Model of Product Category Competition Among Grocery Retailers, Journal of 
Retailing 68, 1992, 271 - 293 
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Същност на квази-експерименталния дизайн 
 

Една от същностните характеристики на експеримента е наличието на 
действие, в случая провеждане на промоция, чийто ефект може да се наблюдава и 
регистрира. „Основна цел на експерименталната стратегия е да се открие или пот-
върди наличието на причинно-следствени зависимости между две или повече про-
менливи и по възможност да се остойностят тези зависимости”6.  

За оценка на ефектите при насърчаване на продажбите могат да бъдат из-
ползвани и двата основни вида експеримент – лабораторен и полеви. „Идеалните 
експериментални условия за лабораторно тестване са невъзможни в реалния жи-
вот”7. Предвид високата външна валидност на полевите експерименти смятаме, че 
те подхождат добре на ситуацията, при която един производител или търговец 
трябва да оцени резултата от дадена промоция. Провеждането на програма за на-
сърчаване на продажбите може да се оприличи на осъществяването на полеви екс-
перимент. Така получените данни за продажбите се различават от традиционните 
исторически данни по наличието на „планирано действие” под формата на ценово 
или неценово насърчаване на продажбите.  

При квази-експерименталния дизайн се отчитат продажбите на марката за пе-
риод преди, по време и след промоцията. Този дизайн се отличва по една същест-
вена характеристика от „класическия” експериментален дизайн, а именно липсата 
на случайност при разпределяне на факторите8.  

Данните за обема на продажбите могат да бъдат получени от търговски панел, 
от системата за вътрешна отчетност на производител или от наблюдение на покуп-
ките на потребители, включени в домакински панел. 

 
Квази-експериментален дизайн с две групи 

 
Този експериментален дизайн предполага сравнение между две групи: тестова 

и контролна по отношение на продажбите преди, по време и след насърчителна ак-
ция. Различието в двете групи е наличие на насърчаване на продажбите в тестовата 
група и отсъствието му през същия период в контролната група. Едно от предимст-
вата на експерименталния дизайн „преди и след” с две групи е премахване на фак-
тори, влияещи върху продажбите, които предходния дизайн не може да отчете.  

Ако с Sti означим продажбите на марката през период t в магазин i, а с Xt – 
съответно продажбите в магазина, в който се провежда насърчение на продажбите, 
тогава експерименталният дизайн „преди и след” с две групи може да се представи 
като: 

 

S11 S21 S31 S41 X5 S61 S71 S81 S91 

S12 S22 S32 S42 S52 S62 S72 S82 S92 
 

Необходимо е отчитане на продажбите няколко периода преди и след 
промоцията. Експерименталният дизайн по-горе включва общо девет седмици (ако 
промоцията е с продължителност 1 седмица), съответно по 4 периода преди и след 
акцията.  
                                                 
6 Желев, С. Маркетингови изследвания, УИ „Стопанство”, С., 2003 
7 Анастасова, Л., Маркетингови изследвания в туризма, Летера, Пл. 2005 
8 Campbell, D., J.Stanley, Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research, Rand McNally, 
1963 
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Данни 
 

Данните за прилагане на експеримет „преди и след” с две групи са получени 
от продажбите на една марка вино в два магазина за период от 52 седмици. От тези 
104 наблюдения се използват данните за 13 седмици – по шест седмици преди и 
след проведено насърчение в един от двата магазина. Типа на насърчението е 
дегустация на мястото на продажбите.   

Таблица 1. 
Обща информация за данните 

  

Брой марки 1 
Брой магазини 2 
Брой седмици 14 
Общо наблюдения 28 
Брой промоции 1 
Средна продължителност на една промоция (дни) 7 

 
Следващата таблица показва емпиричните данни за продажбите марката в 

двата магазина за период от 14 седмици: 
Таблица 2. 

Емпирични данни за продажбите 
Продажби на марка А Насърчаване на продажбите Период (седмица) 
Магазин 1 Магазин 2 Магазин 1 Магазин 2 

1 103 198 Не Не 
2 68 202 Не Не 
3 64 316 Не Не 
4 97 324 Не Не 
5 88 340 Не Не 
6 102 288 Не Не 
7 124 305 Да Не 
8 98 279 Не Не 
9 96 298 Не Не 

10 54 326 Не Не 
11 36 316 Не Не 
12 54 324 Не Не 
13 55 344 Не Не 
14 48 304 Не Не 

 

Продажбите са отчетени от производителя и са представени в брой продадени 
стокови единици на регала в магазините за съответния период. 

  

 



 144

Анализ 

Разликата при анализа на резултатите при прилагане на метода „преди и след” 
с две групи в сравнение с квазие-експеримента е, в начина на изчисляване на про-
моционалния ефект. В случая не се търси какви биха били продажбите в промоцио-
налната седмица, ако не се провежда насърчение, а се отчита разликата в продаж-
бите в двата магазина. Ефектът от насърчаването може да се изрази като: 
 

(1)  
 

Promo Effect = (Xt – St2),  
 

където: 
Xt – продажби в магазина, където се провежда промоцията 
Sti – продажби в магазина, където не се провежда промоция 
t – период на промоцията (ден, седмица) 
 
От така получения ефект се изважда средната разлика между продажбите в 

двата магазина за периода преди насърчението, т.е.: 
 

(2) 
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където: 

St1 – продажби в тестовата група 
St2 – продажби в контролната група 
n – брой на периодите (дни, седмици) преди промоцията 

 

Осреднената разлика в продажбите между тестова и контролна група в пред-
промоционалния период може да заема две стойности: 1) да бъде равна на 0 или  
2) да е различна от 0.  

При първия случай се предполага, че двете групи са подложени на въз-
действието на едни и същи фактори (например, конкурентна среда). В такава си-
туация се приема, че наблюдаваните единици са случайно подбрани и действието 
на външните фактори се неутрализира.  

На практика обаче е налице вторият случай, т.е. двата магазина (тестовия и 
контролния) се различават по продажбите през предпромоционалния период и това 
води до средна стойност на разликата, различна от 0. Данните, с които разполагаме 
показват, че през 6-те предпромоционални седмици единият магазин (контролна 
група) продава средно със 191 стокови единици повече седмично, отколкото ма-
газин 1 (тестова група). Тази разлика може да има различни обяснения. Първо, 
съществуват обективни трудности да се намерят магазини, които да са изложени на 
идентични условия на маркетинговата обкръжаваща среда. Второ, двата магазина 
могат да бъдат с различно местоположение, в резултат на което да са имат различни 
конкуренти. Трето, възможно е двата магазина да имат различие по отношение на 
показателя Дистрибуция на стоковата категория (Product Category Distribution) – т.е. 
в единия магазин категорията, в която попада изследваната марка да бъде по-силна, 
отколкото в другия. 
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Проблеми при използване на експеримент „преди и след” с две групи 
 

Един от типичните проблеми, наблюдавани при използване на квази-експери-
ментален дизайн с две групи е липсата на контрол върху т.нар. интерактивен ефект. 
Той се получава в резултат на действията на потребители, които участват в изслед-
ването започват да проявяват по-голям интерес към обекта на експеримента и това 
резултира в повече покупки на тестваната марка. 

Друг значим проблем произтича от начина, възприет за изолиране на ефекта 
от промоцията от този, дължащ се на други маркетингови дейности. Конкурентната 
активност е типичен пример за това. Тестовата група може да включва потребители 
с по-висока лоялност към марката или по-висока склонност да реагират на промо-
ционални предложения и т.н.  

Горните проблеми се проявяват по-силно, когато провеждането на квази-
експеримента е еднократно. При често повтаряни промоции и респективно експери-
менти е възможно да бъдат изолирани ефектите, дължащи се на насърчението от 
тези, които са причинени от други фактори на маркетинговата среда. 

 
Заключение  

 

Приложението на квази-експерименталния дизайн с две групи  е сравнително 
лесен начин за установяване на ефекта от кампания за насърчаване на продажбите. 
Показаният анализ за ефекта на една промоция показва и някои от съществените 
проблеми и въпроси, които стоят пред изследователя. Квази-експерименталният 
дизайн с две групи е подходящ за оценка на промоционалните ефекти от кампании, 
които се провеждат локално – ето защо е изключително подходящ за използване от 
бранд мениджърите, които се интересуват от представянето на техните марки в 
отделни части от пазара. Дизайнът на всеки квази-експеримент, използван за 
оценка на промоционалните ефекти е силно повлиян от броя на факторите, котито 
се изследват, от възможността да оценка на интерактивните ефекти и не на послед-
но място от наличието на управленски и финансови ресурси.  
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Abstract: Introducing electronic channels as part of a multi-channel distribution system or an 
independent channel is a fact for a considerable part of Bulgarian companies. Their sensibility to 
business risk in conditions of uncertainty influences favourably the development of distribution 
from a distance. The issue of revenues in conditions of crisis is largely debated both from a 
financial and general economic point of view. An interesting topic are the marketing reactions of 
changing revenues and the outsanding key opportunities for increasing those revenues in e-
channels. The relevance of this topic is based on the marketing dimensions of the capacity for 
distribution, the additional opportunities for making profits and making use of the effect of 
economies of scale in the e-channels. 
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JEL M31 
 
 

Интересът на компаниите към генериране на приходи в е-каналите произтича 
от благоприятните промени в технологичната среда и динамиката в развитието на  
е-пазарите. Възможността за увеличаване на приходите в условия на криза чрез 
традиционните маркетингови канали подлежи на дискусия. Вниманието на компа-
ниите се насочва към разработване на високия потенциал на е-каналите – функци-
ониращи самостоятелно или като част от мултиканалова структура за дистрибуция. 

Представената официална информация за използването на високотехнологич-
ни канали в осъществяването на продажби от компаниите в България, по данни на 
НСИ, показва повишаване на интереса към онлайн каналите през последните чети-
ри години. Въпреки, че относителният им дял достига 7.8 % през 2012, този про-
цент е значително по-малък от средната стойност за страните от ЕС1. Не такава е 
обаче тенденцията в относителния дял на предприятията, които купуват през 
онлайн канали. През 2012 година се наблюдава срив с 4.4 пункта спрямо 2011 г. и 
се преустановява тенденцията в повишаването му от началото на 2006 година. 
Сравнението между относителния дял на предприятията, осъществили продажби и 
покупки през онлайн каналите през 2012 г. показва по-висока активност на компа-
ниите в продажбите. 

                                                 
1 По данни на Евростат за 2010 година 15 % от компаниите в ЕС са осъществявали продажби през 
Интернет, а 35% са правили покупки он-лайн. Източник: Share of turnover from e-commerce stable at 
14% in 
2009 and 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-018/EN/KS-SF-12-018-
EN.PDF  
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Относителният дял на оборота чрез Интернет и други мрежи2 през 2011 
година в общия оборот на предприятията от ЕС е 14%, а стойността за България е 
едва 2%. Анализът на стойностите на покупките и продажбите на компаниите по 
Интернет показва тенденция към повишаването им през анализирания период. По-
висока стойност се наблюдава при продажбите по Интернет, като стойността им 
през 2012 г. е почти 2.2 пъти по-висока от тази на покупките от компаниите. 

 
 Таблица 1. 

Стойност на покупките и продажбите по Интернет (млн.лв.) 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Стойност на покупките по 
интернет и/или мрежи различни от 
интернет 

543 668 1027 1331 965 2241 1892 

Стойност на продажбите по 
интернет и/или мрежи различни от 
интернет 

234 512 1090 1761 2493 3443 4205 

Източник: www.nsi.bg 
Забележка: Относителният дял е изчислен на база брой предприятия, които имат 
достъп до интернет 
  

Въпреки, че традиционните канали са с най-голям принос в приходите в тър-
говията на дребно в развитите икономики, е-каналите се определят от Gartner като 
каналови структури с най-висок ръст. Изследванията на Gartner3 за трансформации 
в условия на мултиканалова дистрибуция показват, че най-силно влияние върху 
традиционната търговия с търговски обекти оказват уеб сайтовете (22.1%), ката-
ложните канали (2.6%), кол центровете (0.5%), мобилните приложения (5.9%) и 
активността в социалните мрежи (3%). 

 
Проблемът с приходите 

 

Спадът в продажбите на значителна част от компаниите в условията на криза 
постави приходите като приоритет на управлението им. Докато през 2009 година 
фокусът на компаниите е съсредоточен към постигане на поставените цели и съкра-
щаване на разходите, то през 2011 година изследванията на Bain&Company показ-
ват, че за мнозинството от мениджъри на компании приоритет през следващите три 
години е повишаването на приходите4. Приходите, са посочени от Deloitte като 
първо измерение за ефективно управление на компаниите по време на криза с 
фокус към ценообразуването, растежа, клиентските проучвания, осигуряване на 
приходите и оптимизиране на организацията на заетите в продажби5.  В тази връзка 
real-time revenue management6 придобива особена актуалност за компании с висока 
зависимост от използване на капацитета, особено в сферата на услугите. Високо-
                                                 
2 Value of purchases and sales by Internet and/or networks other than Internet (NACE Rev. 2), Source of 
data: Eurostat 
3 Данните се отнасят за четвъртото тримесечие на 2012 година. Източник: www.gartner.com 
4 Management Tools & Trends, Bain&Company, pp.2-4 
5 Управление в несигурни времена. Петте бизнес измерения, които организациите трябва да вземат 
под внимание по време на криза. Deloitte, 2009, с.1-2.  
6 See in detail: Real-Time Revenue Management  on  
http://www.sabreairlinesolutions.com/images/uploads/Real-Time_Revenue_Management_Brochure.pdf 



 148

технологичните канали за дистрибуция с по-активен информационен обмен и 
потребителски ревюта оказват влияние върху потребителските решения и прихо-
дите7, което ги прави атрактивни за разработване от страна на компаниите и тър-
сени в процеса на вземане на решение за покупка от потребителите.  

 
Традиционното подразделяне на приходите на: приходи от продажба на собст-

вени продукти и услуги, приходи от продажба на чужди продукти и други приходи 
е с потенциал за разработване от позициите на управление на приходите по е-канали. 
Възможностите за генериране на приходи от продажба на собствени продукти в 
директните е-канали е от изключителна важност за производителите, ориентирани 
към гъвкава, независима и високоефективна дистрибуция. Приходите от продажба 
на чужди продукти също така са с висок потенциал за генериране, разбира се при 
определени условия и стимули. Особено важна за компаниите е възможността да 
реализират други приходи, произтичащи от спецификата на е-каналите. Различен 
подход за класифициране на модели на он-лайн приходи в 5 компонентна структура 
въвежда Chaffey8: 

− Директни продажби на продукти и услуги; 
− Приходи от продажби, основани на комисионни; 
− Приходи от реклама; 
− Приходи от абонамент или наемане; 
− Приходи от продажба на синдикирано съдържание. 
 

Всеки един от представените модели има потенциал за генериране на принос 
в приходите от е-каналите. Поради това, че на фокус са е-каналите от гледна точка 
на дистрибуцията, първо ще бъдат представени възможностите за увеличаване на 
приходите от директни продажби на продукти и услуги. 
 
Възможности за увеличаване на приходите от директни продажби на 
продукти/услуги в е-каналите 
 

Прилагането на разнообразни модели на пряка е-дистрибуция от компаниите е 
предпоставка за повишаване на пазарното им покритие и привличане на нови 
потребители. Мултиезиковото обслужване и добавянето на ползи привличат 
вниманието на  широк кръг потребителите към възможностите за пазаруване от 
корпоративните е-канали. Наблюдават се и трансферни влияния върху онлайн и 
офлайн приходите в мултиканалови системи, което се дължи на превключването на 
потребителите от един към друг канал в процеса на вземане на решение за покупка. 

Спецификата на е-каналите предполага използването на технологично бази-
рани възможности за повишаване на приходите от директни продажби (табл.2). 
 
 
 
 

                                                 
7 See in detail: Luca, M.  Reviews, Reputation, and Revenue: The Case of Yelp.com, 2011, 
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-016.pdf 
8 Chaffey, D. E-business and E-commerce Management – Strategy, Implementation and Practice, Fourth 
edn, Pearson Education,2009, p.80 
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Таблица 2. 
Технологично базирани възможности за увеличаване на приходите  

от директни продажби на продукти/услуги в е-каналите 
 
Възможности Особености 
SEO маркетинг Насочен към повишаване на трафика чрез средствата за стимули-

ране. В съчетание с адекватна оферта допринася за повишаване на 
приходите от продажба. 

Включване на 
компанията в 
социалните  
мрежи 

Предпоставка за висок комуникационен и пазарен ефект на кон-
кретна оферта основан на ефекта на “снежна топка”. Безспорно 
важна активност, която се основава на преразпределяне на влия-
нието на източниците на информация в процеса на вземане на 
решение за покупка. 

Управление, 
базирано върху 
информация 

Научно обосновани решения с използване на пълния капацитет на 
информационната система в е-среда. Пълноценно използване на 
инструменти за метрифициране на комуникационен и пазарен 
ефект. 

Хоризонтални 
интеграции 

Използването на платформи за интегриране с други компании на 
база на свързано и допълващо търсене е драйвър за увеличаването 
на продажбите на партньорите. 

По-добро 
информационно 
осигуряване на 
потребителите 

Е-каналите се характеризират с безспорни комуникационни и ин-
формационни преимущества, които могат да се използват за оси-
гуряване на потребителските решения с ориентация към: 
• Благоприятна информационна среда за осъществяване на 

покупка; 
• Намаляване на рекламациите; 
• Потребителски обмен на информация и др. 

Маркетинг по  
бази данни 

Осъществяването на маркетинг по бази данни обуславя висока 
ефективност на маркетинга чрез повишаване на приходите. Целе-
вото офериране в е-каналите е насочено към: 
• Увеличаване на приходите от отделните клъстери; 
• Увеличаване на приходите от 1 клиент; 
• Повишаване на удовлетвореността на потребителите; 
• Стимулиране на лоялност; 
• Повишаване на цялостната ефективност и др. 

Използване на възможностите на e-mail маркетинга за рекла-
ма и офериране. 

Маркетинг на 
позволението 

Позволението, получено от потребителите е важен фактор продаж-
бите от е-каналите. За постигане на ефективност е необходимо да 
се спазват следните условия: 
• Таргетирана оферта; 
• Разяснен процес; 
• Формиране на очакване, което съответства на предлаганата 

оферта; 
• Динамичен маркетинг и др. 

 
Маркетинговите средства (табл.3) са с висок потенциал за разработване на е-

каналите и увеличаване на приходите от директни продажби на продукти и услуги. 
Те могат да се прилагат като единични дейности насочени към повишаване на 
продажбите, а също така да се разработват като комплекс от дейности, ориентирани 
към по-мащабен ефект. Прилагането им следва да се съобразява със правната регла-
ментация, спецификата на продукта, жизнения цикъл на канала и чувствителността 
на потребителите към маркетинговите активности. 
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Таблица 3. 
Маркетингови средства за повишаване на приходите от директни продажби  

на продукти/услуги в е-каналите 
 

Възможности Особености 
 

Гъвкаво 
офериране 

Прилагането на гъвкав маркетинг е ориентирано към компенсиране на 
непълното използване на капацитета и неизпълнението на плана по 
продажби. Чрез него се постига комуникационен ефект на поддържане 
на интереса на потребителите към променящата се маркетингова 
оферта. Маркетингът в реално време е особено подходящ  да се прилага 
при продажба на продукти/услуги за постигане на капацитетно съот-
ветствие (кина, музеи, театри, хотели и др.). 

Активно и 
проактивно 
актуализиране 
на офертата9 

Актуализиране на офертата с отчитане на спецификата на търсенето 
(поръчките на потребителите) и възможността на потребителско 
включване в нейния дизайн. Използването на концепцията на потреби-
телско включване в маркетинговия дизайн е особено подходяща за е-
каналите, които са най-комуникативните и ниско разходни структури за 
стимулиране на потребителска креативност. 

Маркетингови 
стимули 
насочени към 
увеличаване 
на 
полезността за 
потребителите 

Добавянето на ползи за потребителите в е-каналите е важно от пози-
циите на потребителите (влияние върху потребителските решения) и 
конкурентното позициониране на офертата на пазара. Прилага се както 
за дигитални продукти/услуги, така и за останалите с насоченост към: 
• Пренасочване на потребители за покупка от конвенционалните към 

е-каналите; 
• Конкурентни преимущества в е-среда; 
• Стимулиране на лоялност към продукт/канал и др. 

Маркетингови 
стимули, насо-
чени към нама-
ляване на об-
щия разход на 
потребителите 

Приложението им е целесъобразно при продукти с висока еластичност 
на търсенето от цената и при продукти с относително ниска цена, но 
високи разходи за транзакции и доставка. Също така средството е при-
ложимо и за продукти със съществени разходи за поддържане и експло-
атация. 

Маркетингови 
стимули, насо-
чени към на-
маляване на 
риска за 
потребителите 

Използват се при продукти, оценявани с висок риск от страна на потре-
бителите. Прилагат се средства като гаранция с връщане на стойността 
за определен период от време, свободно връщане, удължаване на срока 
за гаранционно обслужване, връщане на стар обвързано с покупка на 
нов продукти и др.  

Хоризонтални 
интеграции 

Интегрирането с други компании на база на свързано и допълващо тър-
сене е драйвър за увеличаването на продажбите на партньорите. 

Асортиментно 
актуализиране 
и усвояване на 
крос сел 
ефекти 

Промените в търсенето, предлагането и цените предполага своевремен-
но асортиментно актуализиране. Необходимо е прецизиране на асорти-
мента по канали за реализация, съобразено с потребителските предпо-
читания, разходи и комуникационна среда. Извеждането на драйвърите 
за продажби по продуктови линии и тяхното включване в асортимента 
е важно условие за увеличаване на приходите. Особено важно е за 
продуктовите групи: облекло, резервни части, продукти за бита и др. 

Увеличаване 
на 
асортимента 

Основава се на хипотезата, че добавянето на асортиментни позиции ще 
допринесе за увеличаване на приходите от продажби. Изследванията 
обаче показват, че ефектът не е гарантиран. 

Възползване 
от събитиен 
маркетинг на 
територията 

Средството е с изключително висок потенциал за увеличаване на при-
ходите. Прилагането му обаче е възможно при развиване на активен 
интегриран маркетинг на територии. 

                                                 
9 Виж подробно: Daj, А. Contemporary Marketing Trends: From One-to-One Marketing and the Service-
Dominant Logic  to M2M Communications and Netnography, Bulletin of the Transilvania University of 
Braşov • Vol. 5 (54) •No. 1 – 2012, рр.38-39 
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Възможности за увеличаване на други приходи 
 

Посредничеството в е-каналите се развива в различни форми (табл. 4). Ориен-
тирано е към по-таргетирано предлагане на асортимента с намаляване на рисковете 
за посредниците, което стимулира компаниите през преките си канали да осъщест-
вяват и посредническа активност. Обосноваването на посредничеството може да 
бъде различно: 

Осигуряване на съответствие на асортимента, който се предлага през е-канала 
с търсенето от страна на потребителите; 

Мотивирано включване с компенсиране; 
Търсене на възможности за увеличаване на приходите чрез крос сел ефекти; 
Свързване на потребители, които по една или друга причина компаниите не са 

в състояние да обслужат с други компании, които имат ресурса да го направят. 
 

Таблица 4. 
Възможности за генериране на приходи от продажби, основани на комисионни 

 
Възможности Особености 

Включване в е-посредничество 
без поемане на пазарен риск 

Участие в е-дистрибуционни канали в ролята на по-
средници чрез насочване на потребителите и при-
вличане на нови потребители. 

Включване в комисионни прог-
рами 

С потенциал за разработване при е-търговци на 
дребно със съответстващо финансово мотивиране. 

Използване на модели за свързва-
не B2B, B2C и C2C2В (на база на 
потребителски ревюта и линк 
към предложителя). 

Стимулиране на модели с нисък пазарен риск, осно-
ваващи се на свързване на предложители и потреби-
тели. 

 
Приходите от е-реклама са с изключително висок потенциал за разработване 

от компаниите. Многообразието от средства и канали са предпоставка за включ-
ването на е-рекламата като модел за генериране на  приходи със значителен принос 
в общата им стойност.  

Таблица 5. 
Възможности за генериране на приходи от е-реклама 

 
Възможности Особености 

Фиксирани приходи от реклама, 
основани на фиксирани разходи 

Договаряне на приходи от участие в онлайн реклам-
ни кампании в които стойността е фиксирана и не 
зависи от резултата. 

Приходи базирани на СPM  
(Cost Per  Mille) или CPT  
(Cost Per Thousand Impressions)  

Приходи от показване на реклама сред таргетирана 
аудитория на база на импресии. 

Приходи  на база CPV  
(Cost Per Visitor) 

Приходи, основаващи се на реклама с отчитане на 
посетители от целевия сегмент. 

Приходи на база CPC  
(Cost Per Click) PPC (Pay Per Click) 

Приходи, основаващи се на плащане на клик. 

Приходи на база CPL  
(Cost Per Lead) 

Приходи, основаващи се на принос в попълването на 
формуляри, регистриране за получаване на новини и 
други, за които се счита, че компанията, която ще ги 
използва ще има конкретни ползи и заплаща за тях. 

Приходи на база CPS 
(Cost Per Sale) 

Приходи, основаващи се на пряк принос в генерира-
не на продажба. Намират приложение при асорти-
мент със свързано и допълващо търсене, съпътства-
щи продукта услуги и др. 
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Приходи в е-каналите могат да се генерират и от регламентиран достъп на 
потребители и посредници. Разработването на този модел изисква предварителна 
аргументация. Мотивирането на членство е фактор за броя на регистрираните чле-
нове на е-канала, стойността на приходите от членство и стойността на приходите 
от продажби на продукти и услуги. 
 

Таблица 6. 
Възможности за увеличаване на приходи от абонамент и наемане 

 
Средства Особености 

Разработване на модели 
на продажба чрез абона-
мент 

Възможност за увеличаване на приходите от реализиран 
абонамент. Подходящ за използване от производители и по-
средници в е-канали. Осигурява достъп на потребителите до 
специфични оферти в канали с регламентиран достъп. 

Използване на модели 
на абонамент на съдър-
жание 

Осигуряват се приходи от предлагане на абонаментни услуги 
със заплащане.  

Възможност за приходи 
от отдаване под наем 

Широкообхватен модел, който засяга пространството, ресур-
сите и капацитетите на е-каналите.  

 
 

Друг, важен източник на приходи в е-каналите е предлагенито на синди-
кирано съдържание, което може да се реализира по вертикала на дистрибуционния 
канал. Способства за осъществяване на маркетинг в реално време, насочено е към  
генериране на он и офлайн приходи за всички участници в канала. 

 
 

Таблица 7. 
Възможности за генериране на приходи от продажба на синдикирано съдържание 

 
Възможности Особености 

Приходи от 
партньорства 

Партньорствата се реализират между производители на 
съдържание и разпространители. Механизмите за компенси-
ране се основават на лицензиране, директно заплащане или 
бартер. 

Приходи от уеб 
синдикиране 

Производителите имат възможност да представят актуална, 
обхватна и точна информация чрез публикуване от посредни-
ците на собствените им сайтове. Ползите се изразяват в 
актуализиране на офертите, предоставяне на информация в 
реално време към и от партньорите и др. 

 
Стимулирането на приходи в е-каналите, от една страна зависи от фазата на 

жизнения цикъл на е-канала, а от друга страна се явява инструмент за управление 
на приходите. Решенията за подбора на средствата и разработването на възмож-
ностите са комплексни и се вземат под влиянието на множество фактори: предмет 
на дейност на компанията, производствен капацитет, асортимент, жизнен цикъл на 
продукта, жизнен цикъл на канала, условия на конкуренция, промоционална чувст-
вителност на потребителите, чувствителност към информацията и произхода, роли 
и влияния в потребителския избор и т.н. 
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Постигането на ефективна дистрибуция е свързано с подбора на адекватни 
средства, рационално разпределение на функции и висока координация между 
субектите. Развитието в структурата на приходите по канали и тяхната ефективност 
определя приоритетните направления за стимулирането им. Разработването на при-
ходни програми от компаниите по канали/продукти допринася за пълноценното 
използване на капацитета и потенциала им в подходящи приходни направления. 
Насочването на вниманието на мениджърите към обхващането на нови приходни 
направления е предпоставка за подобряване на пазарните позиции на компаниите. 
Изменението в приходите и тяхната структура в е-каналите оказва влияние върху 
маркетинговите и финансовите резултати на компаниите. Адекватното им управле-
ние е предпоставка за постигане на целева ефективност чрез атрактивно маркетин-
гово включване и представяне в е-среда. 
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Abstract: This article discusses the relatively new phenomenon collective shopping sites. The 
first part of the paper gives a brief review of the historical background for their emergence and 
impressive market success. The second part deals with the specific characteristics of the 
marketing conducted by the collective shopping sites. The third section presents the results of a 
study of seven Bulgarian websites applying the method "mystery shopping". 
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JEL M31 
 
 

В последните петнадесет години Интернет се превърна в неразделна част от 
всекидневния живот. В него хората се срещат, общуват, учат, споделят новини, по-
магат си, организират се, купуват, продават, търсят информация за продукти и 
сравняват цени. Изобщо световната мрежа формира паралелна реалност, в която 
светът наистина се превърна в глобално село. В него, с изключение на езиковите 
различия, практически не съществуват бариерите за общуване, поддържани в реал-
ния живот от класови, професионални и национални различия, от разстояния и 
часови пояси, от дрескодове и стандарти за поведение. С появата на форумите, блог 
платформите и социалните мрежи всеки за всеки може да бъде съмишленик, дове-
реник, почитател,  приятел. Всеки може да предлага и защитава идеи, да дава съве-
ти, да печели доверие и да споделя опит.  

Социалните мрежи, без съмнение, са авангард на масовизацията на редица ак-
тивности във виртуалните селения. Другият виновник за струпването на хора в све-
товната мрежа е електронната търговия. Все още се спори дали популярността на 
Интернет се дължи на възможностите му да предоставя информация или на въз-
можността потребителят да филтрира информацията и да намира помощ за ориен-
тиране. Вероятно и двете причини са резонни и смислени. Така или иначе 21 век се 
характеризира с информационно претоварване, което затруднява вземането на ре-
шения и кара хората да търсят помощ и подкрепа. Днес повече от всякога човек ре-
шава под влияние на социалните връзки, а Интернет без съмнение се превърна във 
важен фактор на социалната среда. Важно е да се отбележи, че човекът „се пренесе” 
в Интернет с всичките си житейски роли, включително и като купувач и потреби-
тел. Тогава не е чудно, че бизнесът последва потребителите си и бързо се адаптира 
към новите условия.  

Традиционният маркетинг,  поради естеството на масовите медии преди и те 
да мигрират към Интернет, беше преобладаващо монологичен. При него компа-
ниите информираха и убеждаваха потребителите, но обратната връзка беше спора-
дична и в повечето случаи инициативата за нея зависеше от два фактора: проблеми 



 155

с потребителската неудовлетвореност и финансови възможности на компанията. 
Интернет маркетингът се ръководи от различни правила, произтичащи от факта, че 
медията позволява двупосочна комуникация, а потребителите искат да комуники-
рат. Главната цел на онлайн маркетинга вече не е информираността. Новата цел е 
ангажираност на потребителя. Петте ключови инструмента за постигане на ангажи-
раност са: 

• постигане на принадлежност на потребителя към виртуалното семейство 
на компанията; 

• персонализация на компанията, която да я отличава от всички останали и 
да й създава разпознаваем образ; 

• общност около фирмените цели и култура, в която потребителите да съз-
дават смисъла; 

• съвместно създаване (на продукта, на обслужването, на бранда, на имид-
жа); 

• застъпничество (потребителят – адвокат на компанията)1. В контекста на 
изброените по-горе принципи тази статия разглежда едно явление, което в послед-
ните години набра скорост, но остава някак в сянката на социалните мрежи, елек-
тронните магазини, онлайн изследванията и миграцията на маркетинга към устрой-
ствата за мобилни комуникации. Това са сайтовете за колективно пазаруване. В раз-
лични части от света и съответно в различни части от световната мрежа в послед-
ните пет години те серийно предизвикваха масова потребителска активност, грани-
чеща с истерия, превърнаха се в обект на много сериозни инвестиции, в някои стра-
ни показват признаци на зрял бизнес и дори вече се говори за спад, но са учудващо 
слабо изследвани. Нещо повече, теоретичната им база в маркетингов аспект е отно-
сително слабо изяснена, а повечето публикации са свързани с особеностите на плат-
формите и с интеграцията им със социалните мрежи. Най-голям теоретичен и из-
следователски интерес се наблюдава в Азия, вероятно защото пазарът е много го-
лям и се развива бързо. 

Конкретният повод за статията е експериментално изследване по метода „таен 
клиент”, проведено в седем български сайта за колективно пазаруване в периода 
01.12.2012 г. – 15.01.2013 г. До идеята доведе друго изследване от 2011 г. на пове-
дението на българските фирми в микроблог платформата Twitter2, което „улови” 
особено активното им и целенасочено поведение.  

В основата на бизнеса на тези сайтове стои един основен принцип: принципът 
на колективната купуване. За колективно купуване може да се говори, когато ня-
колко клиента се обединят, за да получат намаление на цената на продукта. Фир-
мата-продавач може да предостави отстъпка, ако продуктът бъде закупен от много 
хора, но хората имат склонността да се превърнат в потребители едва когато от-
стъпката за продукта е достатъчно голяма. От този на вид омагьосан кръг се излиза 
чрез конкретна инициатива, която може да е на потребителите, когато те се органи-
зират и изразят интереса си към дадена сделка, или чрез специална политика на 
компанията.  

Обикновено колективното купуване се асоциира с два маркетингови инстру-
мента – купон за намаление на цената и формиране на група от потребители, доста-
тъчни за да се реализира голям обем продажби. И купоните, и колективното купу-

                                                 
1 Merchant, N.  The New Rules of Internet Marketing, http://www.marketingprofs.com/7/new-rules-
internet-marketing-merchant.asp 
2 Кунева, И. Маркетинг в социалните мрежи: Twitter и практиката на българските фирми две години 
по-късно, Научна конференция „Съвременни управленски практики – VII”, Бургас, 2012 
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ване водят началото си още от 19 век и имат богата история3, 4, но си превръщат в 
предпоставка за възникване на нов бизнес модел едва в началото на новото хилядо-
летие, когато Интернет се налага като масово използван дистрибуционен и комуни-
кационен канал. Като първоизточници на съвременните сайтове за колективно паза-
руване в историята ще останат сайтовете Mobshop и Мercata.com5, а за съвременния 
им облик дължим респект и на явлението туангоу, което обогатява тяхната техноло-
гия с привкус на явление, което идва от недрата на китайската култура6.  

 Най-големият играч в бизнеса с груповото купуване днес е сайтът Groupon, 
стартирал през ноември 2008 г. от Чикаго. Той представлява онлайн платформа, ба-
зирана на принципа „сделка на деня” 7. Бързото териториално развитие на идеята на 
Groupon доказва, че тя е отговорила на сериозна пазарна потребност. Само за три 
години идеята се развива с невиждана скорост: повече от 150 млн. потребители, по-
вече от  500 сайта под марката Groupon8, повече от 1 млрд. долара инвестиции, най-
бързо растящият бизнес в Интернет за всички времена9.  

Името на Groupon е изкуствено създадена дума от group и coupon. На всички 
сайтове на компанията на всички пазари, които обслужва, всеки ден се предлага 
най-малко по един групов купон. За него се организира онлайн аукцион. Сайтът иг-
рае ролята на посредник като осъществява координация по време на целия процес. 
Всеки аукцион протича в следната последователност: на сайта, обслужващ конкре-
тен пазар, се появява промоционална оферта, която регистрираните потребители 
могат да проверят като влязат в сайта директно, от мобилните си телефони, през 
акаунтите си във Facebook и Twitter или от дневния бюлетин, получен по имейл. 
Чрез натискане на бутона „Купи” и въвеждане на името си и необходимата за пла-
щане информация, всеки може да даде заявка за покупка. Ако достатъчно хора 
заявят, сделката става валидна и достъпна за всички; записалите се смятат за заку-
пили, започва процес на таксуване и след приключването му, купоните се получа-
ват на електронните пощи. Ако записалите се не са достатъчно, сделката е неуспеш-
на за всички. Groupon дава възможност на потребителите, участващи в аукциона, да 
се свързват със своите приятели в социалните мрежи и по пощата, за да привлекат 
необходимото число потребители и така да валидират сделката.  

През Groupon може да се купи и продаде всичко, предназначено за крайни 
потребители, стига то да отговаря на приетите от компанията принципи, най-важ-
ният от които е: „Ние продаваме всичко, което искаме да закупим.”10  

Сделките на Groupon имат фиксирани цени, които се влияят от броя на заку-
пилите само доколкото е необходимо да се премине някакъв праг, за да бъдат вали-
дирани. Цената се показва в офертата заедно с процента отстъпка и спестената 

                                                 
3  Wilmes, K. The Everything Couponing Book: Clip Your Way to Incredible Savings!, Adams Media, 
Avon, 2008 
4 Levinson, M. The Great A&P and the Struggle for Small Business in America, Hill and Wang, New York, 
2011 
5 Kauffman, R., and Bing Wang, Bid together, buy together: On the efficacy of group-buying business 
models in internet-based selling, http://misrc.umn.edu/workingpapers/fullpapers/ 2001/0110_051601.pdf. 
6 H. Li, Ping Zhao, Yan Wang A Qualitative Research of Tuangou: Modes, Characteristics and Roles of the 
New E-Business Model, http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:441787/FULLTEXT01 - 
7 Groupon For reinvigorating retail and turning down $6 billion, http://www.fastcompany.com/most-
innovative-companies/2011/profile/groupon.php 
8 neXtup Research. 2011. Groupon research report. 59, http://www.scribd.com/doc/48117058/Sharespost-
Groupon-Research-Report 
9 Kim Tae-Hyung, K. Lam and Ch. Tsai, The Groupon Effect in China, 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/ article.cfm?articleid=2899 
10 http://www.groupon.com/about,  достъп 05.05.2013 г. 
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сума. Платената от потребителя цена за сделка е окончателна, а участието му е на-
пълно безплатно. Услугите на екипите на Groupon за решаване на потребителски 
проблеми – също. Промоционалната активност за продавача също е безплатна, ако 
сделката не се валидира; сайтът печели от комисиони по реално осъществените 
сделки. Разплащането става чрез защитена SSL връзка с дебитни и кредитни карти 
и чрез системата Paypal. Доставката се осъществява от куриерски фирми, като за 
нея потребителят заплаща по тарифата на куриера, освен ако сделката не е догово-
рена с доставка за сметка на продавача.  

Българските сайтове за колективно пазаруване са повече от 70 и след бума от 
2010 г. днес сред тях  се наблюдава криза, която неминуемо ще доведе до преструк-
туриране и промяна на бизнес модела.11 Като цяло сайтовете са организирани по 
модела на Groupon или поне софтуерът напомня организацията и визията му. Пър-
вият такъв в България започва работа през юли 2010 г. под името Zadrujno.bg. 
Лидер на пазара в момента е Grabo.bg, собственост на  „Грабо медия”, Пловдив. За 
2011 г. сайтът има месечна посещаемост от 700 хиляди и печалба от 362 хил. лв. 12  

 
Маркетингът на сайтовете за колективно пазаруване (СКП) 

 

Услугите на СКП са предназначени за потребители, които се стремят да пони-
жат цените на купуваните от тях продукти. Същевременно те са нов инструмент за 
реализация на продуктите на производителите и търговците и средство за разширя-
ване на пазара и ускоряване на стокодвижението. Сайтът работи като посредник 
между местните продавачи и потребителите като договаря сделки с големи намале-
ния на цената (50 до 90 %) за сметка на големия обем продажби.  

 
Особености на пазара 
 

Първата и водеща особеност на пазара на СКП е това, че липсват сериозни 
бариери за навлизане – закупуването или разработването на софтуер и домейн и 
обявяването на старт на сайта изисква минимални средства. Това привлича голям 
брой конкуренти. На американския пазар например сайтовете са над 550 по данни 
от 2011 г.13, на китайския – над 480014. И въпреки, че пазарът се развива с темпове, 
които го превръщат в най-бързо растящата част от електронната търговия (в САЩ 
продажбите през 2011 г. са били 1.97 млрд. долара, а през 2014 г. се очаква да до-
стигнат 4.1 млрд. долара)15, фирмите са изправени пред сериозни затруднения да 
финансират бизнеса, загуба на доставчици и клиенти и вълна от възражения от 
страна на потребителите във връзка с нелоялно поведение. Обяснението може да се 
търси в няколко направления: 

Първо, стартовата инвестиция не е висока, но финансирането на дейностите, 
водещи до създаване на трафик на сайта, изисква сериозни средства, т.е. на повече-
то пазари привличането на потребители има висока цена. За да работи добре, сайтът 

                                                 
11 Панайотов, П. Криза при сайтовете за колективно пазаруване, 
http://www.regal.bg/show.php?storyid= 2017712#comments 
12 Георгиев, А. Треската около сайтовете за групово пазаруване отшумява, 
http://www.regal.bg/show.php? storyid=1950117   
13 The Groupon Effect: Harness the Behavior, Not the Deal, Harvard Business School, Grail Research 
Analysis, February, 2012, www.grailresearch.com/pdf/.../Grail-Research-The-Groupon-Effect.pdf  
14 Kim Tae-Hyung, K. Lam and Ch. Tsai, The Groupon Effect in China, 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/ article.cfm?articleid=2899 
15 The Groupon Effect: Harness the Behavior, Not the Deal, Harvard Business School, Grail Research 
Analysis, February, 2012, www.grailresearch.com/pdf/.../Grail-Research-The-Groupon-Effect.pdf  
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се нуждае от голям брой регистрирани потребители, а те трябва да бъдат информирани 
и привлечени, но това не означава автоматично активност, т.е. потребителят трябва да 
бъде стимулиран да участва в сделките. На пазара се задържат фирми, които успяват 
да си осигурят значителен капитал. Например само за второто полугодие на 2011 г. 
трите най-големи американски сайта Groupon, Living Social и Gilt Groupe са успели да 
привлекат 1.69 млрд. долара рисков капитал, а над 70 % от него е насочен към 
рекламните бюджети на компаниите, афилиейт програми и програми за лоялност.16  

Второ, предимството на първия в бранша, ако изобщо го има, е краткотрайно 
и задържането му в голяма степен зависи от политиката на компанията, която уп-
равлява СКП. Това е свързано с особеностите на бизнеса, работещ в средата на 
Интернет, където всеки има информация за всичко. Сърфиращият потребител може 
без проблеми да сравнява цени, да улавя повтарящи се в различни сайтове сделки, 
да обменя мнения за качеството на обслужване, формите на плащане, политиките 
спрямо потребителите. Успяват сайтовете, които се грижат за абонатите си. Другата 
причина предимствата да са ефимерни е свързана със специфичното изискване СКП 
да проявява активност и по отношение на доставчиците, но по различен начин. С 
други думи при този бизнес никой не е отменил необходимостта да се изследва пра-
вилно пазара, да се изгради подходяща за него и средата маркетингова стратегия, да 
се прилагат подходящи тактики.  

Потребителите на СКП имат някои особености, които задължително трябва да 
се отчитат. Съгласно изследване на Nielsen посетителите на двата най-големи сайта 
на американския пазар Groupon и Living Social в основната си част (около 2/3) са 
жени с висока компютърна грамотност и добро образование (46 % са с бакалавър-
ска и по-висока степен) на възраст от 21 до 64 години, като преобладаващата част 
са над 3517. Подобни са данните и за пазарите на Европа и Русия18, изключение пра-
вят потребителите в Китай, където голям дял се пада на т.н. малки императори19, 
които са 18-34 годишни 20. Потребителите на СКП не са непременно бедни хора и 
не участват в сделки с големи намаления само поради недостиг на средства. Често 
те са водени от рационални мотиви, традиции на пазарите, на които живеят, и 
особености на културата. Някои от тях са ловци на намаления просто за забавление 
или като част от играта да надхитриш търговеца. Склонни са да споделят с прияте-
ли, коментират покупките и предпочитанията си свободно. Сред младежите в Китай 
например да имаш регистрация в сайт за колективно пазаруване е модно21. 

Много характерна особеност на потребителите и от там – на целия модел – е 
скоростта на закупуване. Първият сайт на Groupon е стартирал с продължителност 
на сделките до 24 часа, защото през тестовия период психолозите забелязали, че 
колкото по-кратка е сделката, толкова по-бързо тя се валидира. Обяснението е, че 
при кратковременните оферти потребителите имат  усещане за ексклузивност и 
спешност – купуваш или изпускаш22. Тази особеност превръща работата на СКП в 
бизнес на много високи обороти. 
                                                 
16 Daily Deal Companies Attract 1.6 Billion in Venture Capital Investment To Date In 2011, 
http://www.businesswire.com/news/home/20110714005788/en/Daily-Deal-Companies-Attract-1.6-Billion-Venture 
17 Deal Me In Behind the Bargain-Hunting Audiences of Local Deal Sites, http://www.nielsen.com/us/ 
en/newswire/2011/deal-me-in-behind-the-bargain-hunting-audiences-of-local-deal-sites.html 
18 Глузман, Л. Коллективные покупки: выигрывают все, Мастер продаж, бр. 4, 2010 
19 Млади императори - деца от тричленни семейства, съобразяващи се с политиката за ограничаване 
на раждаемостта, в които голяма част от средствата отиват за единствения наследник 
20 Kim Tae-Hyung, K. Lam and Ch. Tsai, The Groupon Effect in China, 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/ article.cfm?articleid=2899 
21 Kim Tae-Hyung, K. Lam and Ch. Tsai, The Groupon Effect in China, 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/ article.cfm?articleid=2899 
22 The Groupon Effect: Harness the Behavior, Not the Deal, Harvard Business School, Grail Research 
Analysis, February, 2012, www.grailresearch.com/pdf/.../Grail-Research-The-Groupon-Effect.pdf  
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Особености на модела 
 

♦ Сайтът като посредник 
СКП е посредник, който продава търговска услуга. На пръв поглед това е 

просто предоставяне на виртуално пространство, в което при определени условия 
продавач може да предложи продукт на потребители, имащи достъп до сайта 
онлайн или чрез мобилно устройство, по намалена цена. Посредникът не закупува 
продукта и по принцип не поставя условия за размера на отстъпката. Преди старти-
рането на сделката търговецът и купувачите нямат директен контакт; той започва 
едва когато сделката се обяви, при това се осъществява през сайта на посредника. В 
този смисъл СКП наподобява работата на борса, предлагането на която се осъщест-
вява чрез аукциони. Всички аукциони се провеждат по едни и същи правила, обяве-
ни предварително и описани подробно на видно място в сайта. В действителност 
екипът, който управлява сайта, управлява тристранен комплекс от връзки между се-
бе си, продавача (производител или търговец) и потребителите. Част от тези връзки 
се осъществяват в електронна среда, друга част – между доставчиците и потребите-
лите – се осъществяват офлайн. На този комплекс от взаимоотношения ще бъде от-
делено специално внимание в следваща част от изложението. 

♦ Сегментиране на пазара 
Сайтовете прилагат разнообразни критерии за сегментиране. Част от тях сег-

ментират пазара по регионален признак и това стои в основата на специализацията 
им по райони. Такъв е примерът с Groupon, започнал работа на пазара в Чикаго с 
идеята да предлага продукти, които потребителите могат да получат на място или 
чрез доставка от местни куриерски фирми. За големите градове това е типична 
практика, защото достатъчният брой фирми и потребители позволяват сайтът да ра-
боти нормално. За доставчиците на услуги регионалното сегментиране е задължи-
телно, за да може да се потреби услугата. Изключение правят услугите, които могат 
да се получат по електронен път, ли туристическите услуги, по принцип осъществя-
вани в населено място, различно от мястото на търговеца. На малките пазари, ка-
къвто е и българският, сегментирането също се прави по географски признак, но 
поради размера на пазара, сайтовете работят с национален обхват, а само сделките 
за услуги се насочват към областните градове. 

Свръхпредлагането, острата конкуренция на някои пазари и някои особености 
на потребителите карат фирмите, опериращи СКП, да сегментират пазара по раз-
лични допълнителни критерии. Такова е демографското сегментиране, при което 
фирмата се насочва към потребители от определена възрастова група или в комби-
нация възраст/пол. Подобна сегментационна стратегия прилага сайтът Daily Deals 
for Moms. В действителност фирмата комбинира два критерия, а сайтовете й са 
едновременно специализирани за продукти за майки в 33 населени места23. Други 
използвани критерии за сегментиране са вид на продуктите, платежоспособност на 
потребителите и съответно начин на позициониране на марките. Пример за продук-
това сегментация и профилиране на сайта в сектора на електрониката е PC Mall, 
който чрез едно от поделенията си управлява сайт за колективно пазаруване. Спе-
циализиран на същия принцип, но за спортни стоки и активности за свободното 
време е сайтът Zozi.com и както при всички сайтове за услуги, специализацията е 
регионална24.   

 

                                                 
23 http://www.dailydealsformoms.com/page/how_it_works, достъп 04.04.2013 г. 
24 http://www.zozi.com/san-francisco, достъп 03.04.2013 г.  
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♦ Стокова политика 
Стоковата политика на СКП може да се разглежда в две направления: по отно-

шение на търговските услуги, предлагани на потребителите, и по отношение на сто-
ките, за които организират сделки. 

Сайтовете предлагат две услуги: продажба на купони за намаление и продаж-
ба на ваучери за предплатени продукти с намаление. Когато СКП продава купон за 
намаление, потребителят заявява и получава на личната си страница купон за от-
стъпка от цената на някакъв продукт, идентифициран с номер. Срещу представяне 
на номера той може да закупи продукт с посочена в купона цена с отстъпка. Въз-
можно е купонът да е валиден за продукт на доставчика по принцип, а изборът да 
стане в търговски обект. Съществуват и купони, които по своята същност са карти 
за дългосрочно намаление. Те се емитират от производител или търговец, закупуват 
се от СКП и чрез представянето им в магазин или офис потребителят получава ня-
какъв процент намаление за всички продукти, които купува. Този вид купони са 
ефикасно средство за задържане на потребителите, които след приключване на 
сделка обикновено прекъсват връзката си с доставчика.  

Някои сайтове сами инициират програми за издаване на карти за намаление. 
Когато потребителят закупи карта от сайта, той по същество получава комплект от 
купони за намаление при доставчици, участващи в програмата. Типичен пример е 
картата Grabo Club на Grabo.bg. 

Когато сайтът продава ваучер, чрез бутона „Купи” потребителят заявява, че е 
готов да сключи сделка и системата го препраща към схемата за заплащане. След 
приключване на процедурата той е предплатил продукта, а на личната му страница 
и в електронната му поща се изпраща документ, който удостоверява правото му да 
го получи от продавача. Документът се нарича ваучер и може да се отнася за кон-
кретна стока/услуга или за стока на определена стойност, която потребителят изби-
ра сам в търговски обект или от сайт.  

Политиката по отношение на стоките, за които СКП организират сделки, беше 
засегната отчасти при разглеждането на сегментационната стратегия. Въпросът за 
профила на предлагането е свързан с особеностите на потребителите на сайта и със 
спецификата на потребителското търсене въобще. Но това е само едната страна на 
стоковата политика. Другата е свързана с подбора на продавачите и качеството и 
функционалността на предлаганите стоки. Фактите сочат, че лидери на всички паза-
ри са сайтовете, които успяват да привлекат харесвани и разпознаваеми марки в 
значими за потребителите категории. В това отношение пословичен е примерът със 
сайта Gilt.com, който през декември 2010 г. успя за три дни да продаде три броя 
автомобил VW Jetta, на цена от 5995 долара и с това да увеличи броя на регист-
рираните си потребители с 12 %25.   

Въпросът с привличането на отговарящи на потребителския профил на сайта 
марки и продукти има и друго измерение. Въпреки данните за закрити сайтове и 
липса на значими печалби, включително и на българския пазар, истината е, че до-
ставчиците проявяват огромен интерес. Отчетите на Groupon показват, че в някои 
периоди повече от 1000 оферти чакат одобрение за започване на сделка26. При та-
кава ситуация сайтът може да избира продукти, които биха се харесали на аудито-
рията, но това е един вид пасивна политика – продавачът тласка продукта, а сайтът 
се включва в процеса. Натоварените периоди са преди празници обаче в следпраз-

                                                 
25 http://www.gilt.com/company/press/volkswagen-jetta-offered-gilt, достъп 11.04.2013 г. 
26 Chao, L.  Groupon's big china gamble, The Wall Street Journal, 2011. http://online.wsj.com/article/ 
SB10001424052748704506004576174292748873006.html 



 161

ничните дни броят на офертите спада рязко и изборът се стеснява. Съществува и 
опасност неизбраните продавачи да се обидят и да приключат връзките си със сайта 
или да се пренасочат към друг сайт. За да не се случи това, фирмите, управляващи 
СКП, се опитват да запазят своите отношения с доставчиците и често се изкушават 
да поддържат голям брой сделки едновременно. Въпросът с броя и профила на 
сделките, които протичат едновременно, е свързан с асортиментната политика, но 
има пряко отношение и към ценообразуването и на него ще бъде отделено специ-
ално внимание.    

В условията на спадащи печалби и свито потребителско търсене значително 
по-успешна е стратегията на изтегляне на продукта. За целта от фирмата се очаква 
да следи търсенето и профила на аудиторията и да договаря сделки, за които 
предварително се знае, че има интерес. Софтуерът позволява на СКП да предоста-
вят на потребителите си възможността да предлагат сделки. За целта на сайта се 
поставя бутон, при натискането на който се отваря прозорец и в него абонатът може 
да опише желаната стока. Когато за определена стока или марка се идентифицира 
значителен интерес, фирмата се свързва с потенциален продавач и договаря сделка. 
За да могат да договарят или да реагират на офертите на продавачите, компаниите 
поддържат екипи от сътрудници в населените места, за които работят, в райони с 
интензивно производство и/или в оживени логистични и търговски центрове. Тях-
ната задача е да осигурят сделките при защита на интересите и на двете страни. 
Тази стратегия може да е полезна и за производителите, защото сделката в концен-
трирана аудитория с предварително изяснен профил е удобен начин за тестване на 
нови стоки. При желание от двете страни и съответното договаряне, сайтът би мо-
гъл да проследи мнението на потребителите и да предостави информация на до-
ставчика. 

Важен аспект на стоковата политика е свързан с отговорността на СКП по 
отношение на условията и ангажиментите при възникнали потребителски пробле-
ми. По принцип всички сайтове се стремят да публикуват на съответната страница 
(наименованията варират) ясно и достъпно описана политика относно отговорнос-
тите в ситуация на рекламация. Те изрично подчертават, че потребителят сключва 
сделка с производител или търговец, а не със СКП, и че последният не носи отго-
ворност за дефекти на стоките или за лошо изпълнение на услугите. Това условие е 
приложимо и в случаите, когато за осъществяване на някаква дейност се изисква 
законово установена форма на разрешение. Например при колективни сделки за 
туристически услуги законодателят изисква лиценз за туроператор да има туристи-
ческата организация, но не и сайтът. Все пак отказът на сайта да се намеси при 
проблем може да не води до отговорност в юридически аспект, но съвсем реално 
може да доведе до загуба на потребителя, който ще го напусне обиден и разочаро-
ван. Допълнителен фактор в полза на тази теза е и фактът, че на територията на 
Европейския съюз при възникнал потребителски проблем контролният орган търси 
отговорност от последния по канала. Доколкото плащането става през СКП, не би 
било чудно купувачът да остане с убеждението, че именно той е последен. Всъщ-
ност за съзнанието с кого точно сключва сделка потребителят, отговорност носи 
сайтът, защото това е въпрос на ясно артикулирана политика. 

♦ Ценообразуване 
Ценовата политика на СКП може да бъде разгледана в два аспекта – по отно-

шение на потребителите и по отношение на доставчиците. 
Характерно за повечето сайтове е това, че на предлагащата страна се оставя 

свободата да определи размера на отстъпката и минималния брой потребители, 
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които трябва да изявят желание за закупуване, за да се валидира сделката. Отговор-
ност на продавача е да подготви сделката така, че да не загуби. Обикновено отстъп-
ките се движат между 40 и 60 %, но не е изключено да достигнат дори 80 - 90 %. В 
последния случай печалбата остава под въпрос, защото никакъв ръст на продажби-
те не може да оправдае понижението на цената под себестойност, но е възможно 
продавачът да се стреми към други цели – ударно навлизане на пазара и създаване 
на известност, търсене на конкурентно предимство, понижение на запасите и др. 
Уважаващите абонатите си СКП като Groupon и Living Social, проверяват реалност-
та на предложеното намаление, като изискват доказателство за редовната пазарна 
цена. Това се прави от една страна за да предпазят своите потребители от заблуда-
та, че се възползват от уникален шанс, от друга страна – за да избегнат санкции по 
нормативната база, която забранява заблуждаващата и подвеждащата реклама27.  

За потребителите размерът на отстъпката може да е основен мотив за покупка. 
Преобладаващата част от абонатите на СКП са хора с особено поведение и начин на 
живот. Те често попадат в категорията netizens (граждани на мрежата) и нерядко са 
от типа price hunters -потребители, които целенасочено и понякога дори настървено 
търсят изгодни цени. В този смисъл колкото по-голяма е отстъпката, толкова по-ве-
роятно е за сделката да има много желаещи (ако няма предварителни ограничения). 
Ако случаят е такъв, сайтът има интерес цената да е много ниска и пазарът да 
реагира чрез значителна ценова еластичност и голям обем продажби. Ето защо ня-
кои СКП разработват програми за заплащане на абонат, който е привлякъл нов по-
требител (не просто нов абонат, а такъв, който в рамките на определено време, ку-
пува). Спечеленото се нарича с различни имена – кредит, бонус, точки и др., но ви-
наги може да се използва във вид на парична сума, която да се приспадне от цената 
на желана от потребителя сделка.  

По отношение на доставчиците ценовата политика на сайтовете е свързана с 
размера на комисионата, която се удържа. Големите играчи на пазара като Groupon, 
Living Social и Gilt Groupe работят с комисиони между 40 и 50 %. На българския 
пазар комисионата е между 25 и 45 % и размерът зависи от пазарните позиции на 
сайта. Фирмата с най-много оферти – Grabo Media – работи с най-ниска комисиона. 
Под влияние на конкуренцията размерът на комисионата показва трайна тенденция 
на снижаване. Въпреки това някои фирми задържат високата цена чрез добавяне на 
допълнителни услуги към продавачите, например предоставяне на информация. 

Механизмите на заплащане при всички сайтове се различават много малко и 
обикновено се свеждат до задържане на съответната част от сумата, която потреби-
телите са превели, за да приключат сделката. Остатъкът се превежда на доставчика 
в уговорен срок. Този начин на плащане има няколко особености, които отличават 
модела от останалите модели на търговска дейност. Първо, сайтът си гарантира 
приходи само когато сделката е успешна, т.е. има мотив да я подпомогне, и ако тя е, 
не съществува вариант да не си получи заплащането за услугата. Второ, продавачът 
получава сумата преди фактически да е доставил стоката или извършил услугата. 
Трето, продавачът може да спечели от стоки, непотърсени в уречения срок. Според 
изследване на Rice University, 21.7 % от купувачите през 2010 г. не са потърсили 
стоките си28. 

Формите на заплащане зависят пряко от развитието на инфраструктурата на 
съответния пазар. В повечето случаи на потребителя се дава възможността да плати 
                                                 
27 https://grouponuk.zendesk.com/entries/21729776-What-does-Discount-mean-and-how-is-the-You-save-
figure-calculated- , достъп 28.04.2013 г. 
28 The Groupon Effect: Harness the Behavior, Not the Deal, Harvard Business School, Grail Research 
Analysis, February, 2012, www.grailresearch.com/pdf/.../Grail-Research-The-Groupon-Effect.pdf  
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чрез кредитна или дебитна карта, като за целта сайтът прехвърля към разширение, 
наречено виртуален ПОС терминал, в което връзката е кодирана по една от систе-
мите SSL или SET. Най-популярните такива системи са PayPal, Payflow Pro, 
2CheckOut, Google CheckOut. Популярните български системи от този вид са 
Борика, ePay и eBG.bg. Ако потребителят не разполага с електронна карта или тя не 
поддържа разплащания през Интернет, СКП предлагат да се заплати чрез банков 
превод, в брой или през банкомат. Плащането в брой става чрез системата Easypay. 
На някои пазари, включително и на българския, може да се заплаща на куриер при 
доставката на стоката. Формите на плащане могат да се използват като диференци-
ращо предимство. Например на един пазар със слабо развити картови разплащания 
заплащането на куриер създава представа за достъпност, а предвид разцвета на яв-
лението фишинг – и сигурност.  

♦ Комуникации 
Комуникационната политика на СКП е комплекса от инструменти с най-голя-

ма тежест. От него зависят: първо, броят на абонатите, тяхната активност и чрез то-
ва общият обем на продажбите; второ, популярността на сайта сред продавачите, 
които да видят в него изгоден канал за реализация на своите оферти. Добре органи-
зираният сайт като софтуер и компетенции на екипите е необходимо условие, за да 
се създаде работещ бизнес в Интернет. Достатъчното условие е той да е популярен, 
а популярност се създава с трафик. Ето защо създаването на трафик е първостепен-
на задача, свързана с изграждането на широка аудитория и желан имидж.  

Трафикът е резултат от вътрешните и външните комуникации на сайта. 
Вътрешни са комуникациите с потребителите и продавачите, външни – с контакт-
ните аудитории. Основен инструмент за комуникации с потребителите и постигане 
на трафик е офертата, от която се очаква да е интересна и сигурна. Оферирането 
може да бъде разглеждано и като част от търговската услуга, т.е. от комуникациите 
с продавачите. Изобщо системата за офериране, в смисъл на договаряне, подготов-
ка и експозиция на офертите, е сърцевина на бизнеса  и по тази причина – един от 
най-достоверните критерии за оценяване работата на сайта. Като подсилващи фак-
тори в комуникационния процес могат да бъдат разглеждани маската на сайта 
(цвят, композиция, хармоничност), фирменото лого (наличност, същност и място), 
схемата на разполагане на основни детайли като бутони, снимки, часовник, цена, 
процент намаление, спестена сума и др.  

Подготовката на информационната част на офертите е ключова задача, от 
която зависи привличането на вниманието на потребителите и създаването на усе-
щане за сигурност при покупката. В сериозните сайтове с тази дейност се занимават 
екипи от специалисти, най-често копирайтъри, чиято задача е да представят про-
дукта едновременно достоверно и привлекателно за потребителите. Малките сай-
тове изискват от доставчиците да подготвят информацията и да я предоставят, а 
технически специалисти я оформят и публикуват. Всеки сайт има своя отличаваща 
го схема на структуриране на офертите като разположение на детайлите, но същест-
вуват и общи елементи. В офертата задължително се дава информация за същността 
на продукта (кратка като минимум, понякога чрез хипертекстова връзка се отваря 
подполе с по-подробни данни), илюстрация със снимки, обяснение какво точно 
влиза в офертата (за туристическите услуги е задължително), кой е продавачът и 
координатите му (някои сайтове вграждат и карта от Google maps™), условия по 
офертата, поставени от продавача, начин и цена на доставката.  

 От позицията на потребителите представянето на една оферта изглежда едно-
временно като продажба, реклама и ценова промоция. Това е свързано с особенос-
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тите на бизнес модела и от тази гледна точка за потребителя са важни както 
информацията, която да създаде интерес и сигурност, така и цената, която да пре-
дизвика покупката, но може би решаваща за транзакцията е възможността да се 
закупи незабавно чрез кликване на бутон в офертата. От друга страна зад тази ак-
тивност на сайта стои скрита от потребителите комуникация с продавача, който 
трябва да вземе решение относно вида на продукта, целите, които си поставя, цена-
та, размера на отстъпката, времетраенето на сделката, минималния и максималния 
брой на сключените сделки, срока на валидност на ваучерите. От качеството на ра-
бота на маркетинговия екип зависи продавачът да бъде ориентиран и подпомогнат, 
за да е наясно първо с правилата за офериране и второ – с възможностите и зап-
лахите. Тъй като СКП са примамлив промоционален канал преди всичко за малки 
фирми, които в общия случай не могат да си позволят да ползват традиционни ка-
нали и не разполагат с маркетингови специалисти, те трябва да бъдат информирани 
за особеностите на аудиторията, за възможността да спечелят известност, но и да 
загубят във финансов план, за необходимостта да поддържат активна обратна 
връзка с потребителите през сайта, докато сделката тече. Изобщо изготвянето на 
качествена оферта, от която да спечелят всички страни, може да се получи чрез ка-
чествени комуникации между сайта, потребителите и продавача. В противен случай 
може да се загуби балансът между рекламната и информационната част в текстове-
те на офертите или да бъдат нарушени правата на потребителите. В практиката има 
такива оплаквания от Groupon UK, които са довели до намесата на контролния ор-
ган на британския пазар OFT29. Оказало се, че текстовете активно примамват потре-
бителя да купи, а пропускат информацията за важни детайли, свързани със защи-
тата на потребителя, при което виновен се оказва продавачът.  

Съществена част от вътрешните комуникации на СКП е свързана с имейл 
маркетинга. Когато потребителят се регистрира, обикновено сайтът предлага той да 
се съгласи да получава съобщения за офертите в неговия район и за националните 
оферти. Някои сайтове позволяват на по-късен етап абонатът да се откаже от полу-
чаването на съобщения или да ограничи броя им. Съществуват и сайтове, които 
изпращат дневни бюлетини или седмични бюлетини (правят го тези, които органи-
зират седмични аукциони). Всички съобщения се генерират автоматично. Те целят 
да активизират абонатите на сайта, но може да имат и обратен ефект – да досаждат. 
Съвременните потребители са тренирани да ги игнорират, в помощ им идва и соф-
туерът на пощите, който сортира съобщенията и много често ги изпраща в спама. 
Броят, видът и честотата на имейлите трябва да бъдат преценени внимателно и с 
тях да се действа деликатно, с отчитане на факта, че това е един от маркетинговите 
инструменти, които потребителите най-малко харесват. 

Изброените до тук комуникационни инструменти общо взето предизвикват 
автогенериран трафик, при който потребителите купуват, водени от собствени мо-
тиви и интереси. На такъв може да се разчита, когато аудиторията вече е структури-
рана, т.е. сайтът има свои абонати. На пръв поглед може да изглежда, че продажби-
те вървят само защото потребителите „теглят”  продукта, но това не е точно така. За 
да се стигне до желаната реакция, фирмата трябва да е сегментирала правилно па-
зара и да е позиционирана в сегмент, който реагира по очакван начин. Ето защо 
автогенериран трафик са получава най-лесно при сайтовете, лидери на база продук-
това специализация, които са успели да привлекат водещите марки в един сектор, а 
абонатите им ги признават за такива. По този начин са се наложили PC Mall (освен 

                                                 
29 O'Reilly, L.  Groupon changes marketing after OFT probe, Marketing Week, 
http://www.marketingweek.co.uk/ news/groupon-changes-marketing-after-oft-probe/4000686.article  
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е-магазина имат и СКП) и Ideeli, специализиран за луксозни стоки. При тях потре-
бителите показват значителна лоялност и не се нуждаят от особени стимули, за да 
реагират на офертата. От друга страна автогенерираният трафик е ограничен, защо-
то на лимитиран пазар бързо настъпва пресищане. Изключение са услугите, при 
които потребността се възстановява бързо, но така или иначе в условията на конку-
ренция принципът „който купи” поставя под въпрос перспективите за растеж на 
фирмата. 

Целенасочено генерираният трафик може да бъде получен чрез различни 
маркетингови средства. Тук трябва да се направи разлика между средствата, с 
които се създава известност на сайта, средствата, с които се популяризира оферта и 
средствата с които се активизират абонатите. Интензификация на трафика се 
получава както чрез вътрешни, така и чрез външни комуникации. И при едните, и 
при другите се очаква потребителите да размножат ефекта вирусно. 

В Интернет популяризирането на един сайт става чрез присъствието му на 
„местата”, където има най-голямо струпване на хора. Такива са социалните мрежи, 
големите информационни портали, блог платформите и форумите. За продуктово 
специализираните СКП добра алтернатива представляват професионално ориенти-
раните сайтове и форуми. Всички сайтове за колективно пазаруване са интегрирани 
в социалните мрежи. Те имат свои страници във Facebook, Twitter, Google +, 
LinkedIn и националните мрежи като ВКонтакте, Bebo, Qzone, Sina Weibo и др. 
Организацията на преминаване към социалната мрежа и обратно в сайта може да 
варира, но в общия случай потребителите виждат бутони, които препращат към 
съответния акаунт. При повечето сайтове бутоните са в долния навигационен и те 
водят до акаунта в социалната мрежа. От потребителите се очаква да станат 
приятели на фирмата във Facebook, да я последват в Twitter или да я включат в своя 
кръг в Google +. Отделно от това бутон може да има на страницата на всяка оферта 
и чрез него тя може да се хареса, туитне или препоръча с „+1”. В социалните мрежи 
сайтовете могат да се възползват от специално създадени промоционални инстру-
менти. В Twitter например такива са промотираните акаунти (Promoted Accounts), 
промотираните съобщения (Promoted Tweets) и промотираните тенденции (Promoted 
Trends). Всички те се насочват към широка аудитория, сегментирана по пред-
варително посочен критерий30. Лидер в използването на промотирани инструменти 
в Twitter е Amazon Local, дъщерeн СКП на Amazon.com. 

Обикновено с управлението на акаунтите в социалните мрежи са натоварени 
професионалисти, обучени да подават информация за сайта и новите оферти, да от-
говарят на въпроси и да решават проблеми. Новите функционалности и промените 
в организацията на сайтовете също се обявяват в социалните мрежи. Често през 
акаунтите се огласяват PR акции като благотворителни кампании, екологични ини-
циативи, практики със социална насоченост. От поведението на акаунта в социална-
та мрежа зависи както броят на абонатите на сайта, така и активността им. Нещо 
повече, работата с потребителите в мрежата е пряк път за постигане на гореспоме-
натия вирусен ефект, защото според изследванията хората, купуващи от СКП, са с 
12 % по-склонни от другите да поддържат активност в социални мрежи и с 33 % по-
охотно публикуват връзки, т.е усилията на фирмения екип могат да бъдат подхва-
нати и мултиплицирани31.  

                                                 
30 Кунева, И. Маркетинг в социалните мрежи: Twitter и практиката на българските фирми две години 
по-късно, Научна конференция "Съвременни управленски практики - VII", Бургас, 2012 
31 Deal Me In Behind the Bargain-Hunting Audiences of Local Deal Sites, http://www.nielsen.com/us/ 
en/newswire/2011/deal-me-in-behind-the-bargain-hunting-audiences-of-local-deal-sites.html 
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Част от комуникациите на СКП се осъществяват чрез блогове – вътрешни или 
външни. Изборът на платформата в голяма степен определя съдържанието. Чрез 
вътрешния блог (вграден в сайта) се обявяват технически новости, събития, резул-
тати от игри и конкурси, представят се екипите. Външният блог (води се от спе-
циалист на фирмата на някоя от популярните платформи) е насочен към по-широка 
аудитория и изпълнява PR функции. По принцип софтуерът на блоговете позволява 
коментари от потребители; сайтът, който се интересува от мнението им, не ги 
забранява и се грижи те да получат отговори. Добре е всички публикации да могат 
да се харесват и туитват, т.е. блоговете да са интегрирани със социалните мрежи, 
защото и това е канал за вирусен ефект. 

Вирусният ефект е заложен като идея в модела от Groupon, който посреща 
новорегистрираните си абонати с предложение да разпространят тази новина по ня-
колко начина чрез електронни средства. Groupon UK например предлага финансова 
награда като кредит от 6 паунда за всеки „доведен” нов абонат, ако той купи в след-
ващите 72 часа. LivingSocial пък прилага друга тактика: ако потребителят закупи 
продукт, след това доведе още трима приятели и те също купят, неговата покупка 
става безплатна, а преведената сума се връща по сметката му. Условието е да се из-
прати специален линк и покупките да са направени по него. Привличането на по-
требители от потребители е едно от най-мощните средства за активизиране на або-
натите на сайта. 

Вирусният ефект в мрежата може да се подсилва с т.н. афилиейт програми. 
При тях сайтът предлага вграждане на рекламни банери, представящи офертите, в 
сайтовете на компании, информационни портали, блог платформи, форуми, имейл 
платформи. Това се постига чрез елементарно добавяне на няколко реда html-код и 
никакви ангажименти за опериращите сайта, като срещу пасивното „носене” на рек-
ламата, те получават дял от полагащата се на СКП комисиона за услугата. Съвре-
менният софтуер позволява модерен geo-targeting инструмент да определя местона-
хождението на посетителя на партньорския сайт и да му показва рекламите за офер-
тите в близост до него. Рекламните формати са изключително разнообразни и ва-
рират от миниатюрни банери по ъглите до цялостна маска на страницата. Някои 
сайтове като Groupon позволяват в афилиейт програмата да се включват и индиви-
дуални абонати. След регистрация в специален прозорец, абонатът получава иден-
тификационен номер и правото да копира кодовете на всички сделки. Те могат да 
бъдат пренасяни и вграждани в други сайтове, блогове, публикувани във Facebook 
и Twitter, изпращани по имейл. За всяка сделка, направена чрез следване на прене-
сен линк, афилиейт-абонатът получава комисиона от 8 %. Заплаща му се и за всич-
ки останали покупки на потребител, който веднъж се е регистрирал в сайта през 
неговия линк, за първите 30. Ставането на афилиейт-абонат не е обвързано с из-
вършването на покупка. Афилиейт програмите са едновременно средство за създа-
ване на известност и активизиране на потребителите. 

Все по-популярен канал за външни комуникации на СКП са т.н. сайтове-агре-
гатори. Те представляват специализирани платформи, които събират на едно място 
офертите на десетки сайтове и ги представят чрез свой интерфейс, най-често като 
умалени карета (thumbnails), от които може да се премине към първоизточника. 
Сайтът-агрегатор не продава ваучери и купони от свое име, той е само информа-
ционна услуга, чиято единствена намеса е евентуално да препоръчва някои оферти. 
Някои агрегатори имат вътрешни търсачки, които позволяват офертите да се селек-
тират по различни признаци: цена, отстъпка, населено място, вид на продукта. 
Благодарение на това той може „да улови” едновременно потребителите, които ку-
пуват с различни мотиви. За водещите СКП агрегаторът е добър канал за привлича-
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не на нови потребители, предпочитащи обобщената информация. Очаква се те да 
разпознаят силните на пазара, доколкото при възприетия начин на излагане, не мо-
же да не се забележи големият брой оферти. За новонавлизащите играчи агрегато-
рът е канал за създаване на първоначална известност, но едновременно с това е и 
специалистът, организиращ афилиейт програма по сайтове, до които малкият СКП 
няма достъп. 

♦ Дистрибуция 
Дистрибуцията на продуктите, закупени през СКП е основно ангажимент на 

продавача. Типичната организация протича в следния порядък: потребителят натис-
ка бутона за закупуване, осъществява плащане и след като е получил ваучера си, 
подава поръчка по начин, предварително  обявен в офертата. Поръчването може да 
стане по имейл, по телефон, от сайт или в търговски обект. Логистиката се органи-
зира от партньорска куриерска фирма и обикновено е за сметка на купувача. Отско-
ро като конкурентен инструмент в СКП се появи функция, която позволява потре-
бителят да влезе в терминал за логистично обслужване и да поръча продукта без да 
напуска сайта. Има и сайтове с автоматични терминали: поръчката се генерира в 
самия процес на купуване, сайтът я изпраща до продавача, а потребителят просто 
трябва да изчака получаването на стоката.  

Различните видове сделки варират по отношение на логистичните си изиск-
вания. При услугите например е задължително потребителят да се свърже с прода-
вача и да договори час за изпълнение, при туристическите услуги – да избере една 
от предложените алтернативни дати.  

СКП обявяват политиката си по отношение на доставката в договора с потре-
бителя. В общия случай те уведомяват потребителя, че отговорностите за нея са на 
продавача. Тъй като  законодателството за защита на потребителите в ЕС им гаран-
тира правото да се откажат от покупката в рамките на седем дни без обяснение, 
сайтовете са длъжни да предвидят процедура за връщане на стоката. Обикновено тя 
е следната: потребителят се свързва с продавача, връща продукта или заявява, че се 
отказва от услугата и  изчаква връщането на парите си от сайта. Така се процедира 
и при рекламации, но в този случай логистичните разходи са за сметка на продавача.  

При проблемни доставки СКП, които се стремят да задържат абонатите си, 
прилагат различни мерки за контрол върху дистрибуцията: клаузи в договорите, по 
която продавачите се санкционира при потребителски оплаквания, договори за сът-
рудничество с куриерски фирми, нови форми на пряко управление на логистиката. 
Например след проверките от контролния орган, споменати по-горе, Groupon UK 
създаде дъщерната си фирма Groupon Shop Ltd. Тя предоставя аутсорсинг услуги на 
продавачите, като не ги освобождава от отговорност, но организира логистичните 
дейности. Постепенно доставките се поемат от Groupon Shop и така сайтът поема 
обслужването на потребителите. Отскоро фирмата предлага и самостоятелни сдел-
ки, което позволява проблемните ваучери да бъдат компенсирани със стоки по соб-
ствени сделки. 

♦ Управление на взаимоотношенията 
Започналите трансформации в поведението и структурата на пазарния лидер в 

европейски и световен мащаб налагат да се погледне на бизнес модела на СКП и от 
друга гледна точка – като управление на взаимоотношенията с потребителите и 
партньорите. Изложението в тази статия разглежда маркетинга на сайтове като на-
бор от стандартизирани политики, защото те самите го разглеждат и комуникират 
така, но трябва да се подчертае, че електронната технология е оставила отпечатък и 
моделът стои логично в полето на парадигмата маркетинг на взаимовръзките. Към 
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момента се наблюдава еволюиращ хибрид между традиционен маркетинг, CRM и 
В2В маркетинг. В него еднакво важни са и стандартизираните политики, и управле-
нието на комплекса от връзки.  

Особеностите на връзките, процесите, потоците и отговорностите между стра-
ните, могат да бъдат представени най-добре чрез цикъла на една сделка. Такъв ци-
къл е представен на фигура 1.  

 
Фигура 1. Цикъл на сделка през сайт за колективно пазаруване 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Коректността изисква да се каже, че идеята за фигурата е взета от изследване 

на Grail Research, но в нея са направени поправки, които отразяват промените в 
политиката на европейските сайтовете към потребителите32. Паралелно с видимите 
потоци, които нормално съставляват една транзакция, в тази схема могат да бъдат 
открити и такива, които не са очевидни, но са част от философията на бизнеса и 
част от ползите, които страните извличат.  

За продавачите участието в сделка през СКП е възможност да направят про-
моция на свой продукт като ползват базата от потребители на сайта, без да запла-
щат непосредствено за това. Вече беше отбелязано, тази възможност е особено 
атрактивна за малките търговци и производители, които не могат да си позволят 
разходи за комуникации по традиционните канали. При това реакцията на потреби-
телите е видима в много кратък срок и на тази база фирмата може да вземе решения 
за следващата си активност.  

Комуникациите в никакъв случай не изчерпват двустранната връзка сайт – 
продавач. Сайтът може да служи като скоростен канал, чрез който да се оползотво-
ри свръхкапацитет или да се реализират бързо продукти с високи разходи за съхра-
нение на запасите. Чрез сделка през СКП може да се тества нов продукт, особено 
ако сайтът поеме ангажимент да набере необходимата за търговеца информация от 
потребителите. Сайтовете имат технически възможности и поемането на такива ан-
гажименти е средство за привличане на продавача като дългосрочен партньор. В 
рамките на ангажиментите си към продавачите редица СКП провеждат проучвания 
за мнението на своите абонати по различни проблеми. Living Social например раз-
полага със специален интерфейс за продавачи, където всеки производител или тър-
говец може да следи хода на сделката, а след приключването й да получи резултати 
от кратко изследване на мнението на потребителите.   

За политиката на сайта към продавачите може да се разсъждава и в аспекта 
култура на бизнеса и лоялност на конкуренцията. Не е лоялно СКП да пуска сделка 

                                                 
32 The Groupon Effect: Harness the Behavior, Not the Deal, Harvard Business School, Grail Research 
Analysis, February, 2012, www.grailresearch.com/pdf/.../Grail-Research-The-Groupon-Effect.pdf  
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с конкурентен продукт, когато вече е започнала сделка с подобен, но сайтовете го 
правят и се оправдават, че много оферти чакат и че доставчиците се държат като 
кукувици, т.е. заслужават си го. В крайна сметка взаимоотношенията са въпрос на 
интереси и договаряне, както и на традиции на пазара, но на управляващите трябва 
да е ясно, че при такава конкуренция лоялността на малките продавачи не е въпрос 
на добро възпитание; за нея трябва да се преборят. Обикновено отговорът на търго-
веца в горната ситуация е да пусне същата сделка в конкурентни сайтове, за да си 
гарантира необходимия обем продажби. Подобно поведение може да му се наложи 
и когато при стагнация на пазара сайтът приема по-дълги срокове за офертите. 
Резултатът е застъпване, получава се вътрешносайтова конкуренция и търговецът 
„се спасява” с оферта и при конкуренцията.С други думи търговците наистина имат 
поведение на куквици, но за малкия това е въпрос на оцеляване. Така или иначе 
надхитрянето и безцеремонността разфокусират усилията и на трите страни. 

Взаимоотношението продавач – потребител би трябвало да е водещо за прода-
вача. От една страна то е част от договорни ангажименти по линия на ваучера, 
който има силата на сключен договор, от друга страна е част от договор между про-
давача и сайта, който може да е поставил условия в интерес на своите потребители. 
Но това взаимоотношение има и чисто маркетингови измерения. Независимо от по-
литиката на сайта, продавачът има интерес да обслужи потребителите качествено и 
да ги задържи за покупки извън промоционалната активност към момента. Въпреки 
спецификата на канала за продавача, предлагащ колективна сделка, това е марке-
тингова активност като всяка друга и тя би трябвало да отговаря на стандартите на 
фирмения маркетинг, т.е. трябва да е планирана и параметрите й да са под контрол.  

Положителните резултати за предлагащите колективни сделки зависят от ня-
колко условия: 

1. Продавачът да се съобразява с особеностите на потребителите като се научи 
да ползва пълния набор от възможности и информация, които повечето сайтове 
предлагат  

2. Стоките да се насочват към пазарните лидери с голяма аудитория, която 
бързо  валидира сделките или към специализирани сайтове, в които стоката ще 
попадне в точния сегмент 

3. Фирмата да се съобразява с политиката на останалите продавачи, предлага-
щи сделки през същия сайт; 

4. Фирмата да изпълни коректно ангажиментите си по сделката, като обслужи 
потребителите така, както би ги обслужила при покупка по редовна цена 

5. Фирмата да направи всичко възможно да задържи потребителите и да ги 
превърне в свои редовни клиенти33. 

Последното условие е свързано със способността на продавача да „заведе” 
потребителите на сайта до магазин или собствен сайт, където могат да се постигнат 
ефекти на кросселинг, т.е. потребителите да закупят и други продукти, невключени 
в промоционалната оферта. 

Различните аспекти на взаимоотношенията сайт – потребители бяха в голяма 
степен разгледани при изложението на различните политики. Тук ще бъдат разгле-
дани аспектите на политиката на сайтовете, които се вместват в концепцията CRM. 
Първо, взаимовръзката между сайта и потребителите е „мека” – такава, „... при 
която се стига до по-тясна взаимозависимост между продавача и купувача, но без 
                                                 
33 A Marketer's Guide to the Daily Deal Market Beyond Groupon and LivingSocial, 
http://www.marketingvox.com/ a-marketers-guide-to-the-daily-deal-market-beyond-groupon-and-
livingsocial-049761/  
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договорни отношения”34. В случая се има предвид, че регистрацията в сайта не е 
обвързана с договор за покупка, а само за ползване, но фирмата, която го управля-
ва, прави инвестиции и осъществява действия, целящи да създадат усещането за 
грижа и дългосрочни взаимоотношения. Второ, поради спецификата на бизнеса, 
при който продавачите също не са обвързани с дългосрочни договори, ангажимен-
тите на сайта към потребителите са по-абстрактни и се концентрират около два пи-
лона – интереси и ползи; коректност и грижи.  

Положителните усещания около лайтмотива „интереси и ползи” се поддържат 
чрез различни програми за лоялност, при които покупките през сайта се възнаграж-
дават. За това се използват различни системи за натрупване на бонуси, точки, кре-
дити и пр., които в крайна сметка се добавят към сумите, които абонатът реализира 
като покупки през сайта. Има и изключения като например клубовете на потребите-
лите, при които абонатът на сайта може да стане член на клуба без да е задължител-
но да е участвал в сделка преди това и без задължение да закупи след това. 
LivingSocial.uk например мотивира потребителите си чрез съвместна кобрандинг 
програма с компанията Tesco, по правилата на която всяка покупка от един паунд 
през сайта води до една точка, която се зарежда на карта и може да бъде похарчена 
в обект на търговеца, на негов сайт или за награди35.  

Усилията около лайтмотива „коректност и грижи” придобиват реални измере-
ния чрез активности като описаната по-горе промяна в организацията на работа на 
Groupon и създаването на Groupon Shop, в механизмите на която влиза денонощна 
потребителска поддръжка, помощ при решаване на проблеми дори когато отговор-
ностите са на продавача, компенсиране от Groupon Shop за ваучери, които касаят 
други фирми. Като политика, създаваща усещане за грижа у потребителя, могат да 
се разглеждат и някои възможности на софтуера, които позволяват обратна връзка 
или инициативи от негова страна. Такава е възможността потребителите да предла-
гат сделки за конкретни продукти, които екипите подхващат и договарят с продава-
чите. Някои сайтове след всяка покупка изпращат на електронните пощи или на 
личните страници на абонатите си анкети, с които проучват мнението им относно 
качеството на стоката и коректността на доставката. Съвременните платформи 
позволяват потребителите да комуникират помежду си, да създават приятелства, да 
дават и получават съвети. Изобщо софтуерът позволява СКП да функционират като 
малки търговски социални мрежи и да създават общности по интереси. Добре рабо-
тещите маркетингови екипи могат да следят тези процеси и да насочват преферен-
циални оферти към абонати, които участват в самосформирали се сегменти, обосо-
бени по населени места, марки, продавачи и др. 

 
Изследването 

 

♦ Методика 
Както беше споменато в началото на статията, изследването беше проведено  

по метода „таен клиент”. Маркетинговото изследване по този метод  има за цел да 
установи фактите относно функционирането на даден търговски обект или обект за 
предоставяне на услуги и да ги анализира. То задължително се осъществява при 
обичайни условия (персоналът на наблюдавания обект не е предупреден и не е под-
готвен), извършва се от външен наблюдател, който е предварително подготвен, но 
оценява работата на обекта от гледна точка на потребителя. Обикновено се работи 
                                                 
34 Анастасова, Л. Маркетинг на взаимовръзките Концептуална основа и практика, Изд. ЕКС-ПРЕС, 
Габрово, 2008 
35 http://help.livingsocial.com/articles/tesco-clubcard-faq?lc=en-UK, достъп 28.04.2013 г.  
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по предварително утвърден сценарий или пътна карта на основните етапи и обекти 
на наблюдение. За целта на изследването методът беше модифициран за наблю-
дение на политиките, комуникирани чрез информацията, и практиките на СКП.  

♦ Ограничения на методиката 
Както всяка методика, работеща с качествени данни, методиката „таен кли-

ент” носи известна субективност. Колкото и подготвен да е специалистът, възмож-
ността да се сблъска с отрицателни практики носи вероятност личните усещания да 
окажат влияние върху анализа, най-малкото върху използваната лексика.  

Като средства за повишаване на достоверността бяха приети следните мерки: 
1. За да се избегнат симпатии и антипатии, наблюдението беше направено не 

върху един, а върху седем сайта, подбрани на случаен принцип. 
2. Тъй като изследването е в електронна среда и технологията позволява да се 

правят скрийншотове като доказателства, такива бяха направени на всички възмож-
ни екрани и за всички сключени сделки. Все пак при контактите с екипите на сайто-
вете и персонала на продавачите остава място за лична преценка.  

3. С цел да се понижи субективността при анализа, в методиката беше вклю-
чено наблюдение върху референтен сайт, който създава стандартите в работата на 
европейските СКП.  

Въпреки предприетите мерки, природата на методиката е такава, че изисква 
верификация чрез друг метод, за което са нужни повече време и средства, но което 
стои в плановете на изследователя.  

Тук е мястото да се направи още едно уточнение, свързано с особеностите на 
метода. Въпреки че някои от сайтовете наричат продавачите през сайта потребите-
ли, точно както и купувачите, по същество те правят разлика между тях. С регист-
рация за краен потребител не може да се стигне до интерфейса за обслужване на 
продавачите. Изследването на политиката към тях е направено чрез текстов анализ 
на свободните волеизявления на фирмите, управляващи сайтовете, качени като ин-
формация за продавачите, но резултатите не могат да бъдат публикувани в тази ста-
тия, поради ограничения в обема. 

♦ Период на изследването 
Периодът беше специално подбран така, че да обхване времето от 01.12.2012 г. 

до 15.01.2013 г. Месец декември се характеризира с висока активност на сайтовете 
и продавачите, когато търсенето рязко се покачва, защото потребителите купуват 
интензивно ваучери за подаръци и за туристически услуги, които да използват по 
време на коледно-новогодишните празници. Периодът от 01.01.2013 до 15.01.2013 г. е 
период на спад и беше обхванат, за да се проследи спадането на активността на слу-
чайните продавачи и да се види активността на традиционните партньори на сайто-
вете. 

♦ Извадка 
Извадката беше направена на случаен принцип чрез отваряне на първите 

седем неповтарящи се оферти, идващи от различни сайтове за колективно пазарува-
не, публикувани в сайта-агрегатор vsichkioferti.bg. Ако са верни твърденията на 
vsichkioferti.bg, че той е най-големия агрегатор на българския пазар и работи със 70 
сайта за колективно пазаруване (изпратени бяха няколко запитвания, но нито едно 
не получи отговор), то попадналите в извадката седем сайта представляват десет 
процента от всички български СКП, което дава необходимата представителност на 
резултатите. Като референтен беше използван сайтът Groupon UK. 

 



 172

♦ Пътна карта 
1. Регистрация на акаунти в сайтовете от извадката и референтния сайт и 

извършване на настройки на профилите 
2. Обща организация на сайтовете – информация за потребителите и прода-

вачите, функционалност, идентификация на фирмата 
3. Наблюдение на офертите, косвени изводи за сегментационната политика 

на сайтовете 
4. Особености на предлагането в предпразничния и следпразничния период 
5. Наблюдение и общ анализ на продуктовата политика на сайтовете – 

асортимент, визия и организация на офертите 
6. Сключване на сделки – купуване, плащане, съдържание на ваучерите 
7. Проследяване на изпълнението на сключените сделки – логистика, ин-

формационно обслужване 
8. Политика на сайтовете към потребителите – рекламации, действия при 

потребителски проблеми, влияние върху поведението на продавачите 
9. Комуникационна политика на сайтовете – външни и вътрешни комуни-

кации, инструменти, синхронизация 
10. Политика на сайтовете към продавачите 
11. Анализ на управлението на взаимоотношенията 
12. Изводи и препоръки 
♦ График 
Във времеви план работата беше организирана по следния начин: през целия 

период на изследването с изключение на интервала 28.12.2012 – 02.01.2013 г. 
акаунтите бяха активирани по един час на ден едновременно при достъп от персо-
нален компютър. Извън този един час дневно, посоченият адрес за електронна поща 
беше проверяван по три пъти в рамките на денонощието. По един път на 24 часа бя-
ха проследявани и страниците в социалните мрежи. 

♦ Резултати от наблюдението и анализ 
Тъй като сценарият е дълъг, а резултатите на всеки следващ етап зависят от 

резултатите на предходния, изложението на данните и анализите ще бъдат направе-
ни последователно. 

1. Регистрация на акаунти в сайтовете от извадката и референтния сайт и 
извършване на настройки на профилите 

В извадката попаднаха сайтовете Grabo.bg, Grupovo.bg, Rio.bg, Ozo.bg, 
Deals.bg, ImaSdelka.com и Dalavera.bg. Във всички тях бяха направени регистрации 
с едно и също потребителско име. Процедурата беше повторена и в Groupon UK.  

Веднага след регистрацията три от българските сайтове и Groupon UK изпра-
тиха по имейл съобщение с благодарности и информация за данните на акаунта. 
Един сайт изпрати просто уведомление, че системата е регистрирала нов потребител. 

Формите за регистрация варират значително. Всички сайтове изискват въвеж-
дане на име и фамилия и само един дава възможност на абоната да избере името, 
под което ще се вижда на сайта. Само Groupon UK има изисквания за дължина и 
съдържание на паролата. Регистрацията в Groupon UK е защитена със случайно 
генериран код. 

В личния панел на абоната, наричан общо профил или разделен на профил и 
лични данни, се съхранява информация за имейл адрес, телефон и адрес за достав-
ки. Два от българските сайтове не идентифицират потребителя с визия, пет сайта 
позволяват да се качи лична снимка или аватар. Groupon UK също не дава възмож-
ност за качване на снимка. Три от сайтовете позволяват да се влиза в акаунта през 
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Facebook. Всички сайтове предлагат на регистрирания потребител да пренастрои 
профила си. В два сайта профилът може да се скрие – другите потребители нямат 
достъп до него и действията му са невидими. Потребителският профил в Groupon 
UK е публичен. 

Настройката за получаваните съобщения по имейл става през панела 
„Профил” или чрез специален бутон „Настройки”. При три сайта възможните типо-
ве оферти, които да влязат в изпращания бюлетин, са представени в два панела – по 
видове продукти и по населени места. Други три сайта предлагат само регионално 
отсяване на офертите. Един от сайтовете не позволява настройване и изпраща 
съобщения по собствено усмотрение. Groupon UK дава възможност на потребите-
лите си да изберат както вида на бюлетина с търговските оферти, така и бюлетин с 
оферти, селектирани по населено място. Отделно от това потребителят може да изя-
ви желание да получава напомнящи съобщения за ваучери с изтичащ срок и съоб-
щения за анкетни изследвания. 

При всички СКП след успешна регистрация потребителят се прехвърля на 
страница с оферта за сделката на деня, но само в Groupon UK излиза плаващ про-
зорец, който предлага на новия абонат да препоръча сайта на свои приятели в блог 
платформа, Facebook, Twitter и/или по електронна поща. Този порядък напълно 
отговаря на общия възприет алгоритъм за участие в сайта „Buy – Pass it on – Experience”, 
обявен в информационното поле „Как работи”.  

2. Обща организация на сайтовете – информация за потребителите и продава-
чите, функционалност, идентификация на фирмата 

Всички начални страници на сайтовете, без изключение, показват офертата на 
деня или автоматично сменят активните за деня оферти. Бутон за „Начална страни-
ца” или “Home” няма, но на всяка страница горе, в ляво, стои логото на сайта, то 
винаги е активно и фактически отваря страницата. До същия екран се стига и при 
натискане на бутон „Оферти”, в един от сайтовете бутонът се нарича „Промоции”. 
Четири сайта, които при регистрацията са поискали идентификация по място, отва-
рят активните оферти за него и националните оферти. Два сайта, въпреки че искат 
избор на място, отварят екран с всички оферти. За да се отиде на офертите за 
Бургас, мястото трябва да бъде специално избрано от падащо меню.  

Четири от сайтовете използват фонов цвят на темплейта, два са на бял фон, 
един е на бял фон с вградени снимки зад офертите. Използват се ярки цветове, об-
щото усещане е са пъстрота и весело настроение. 

Името на потребителя от активен в момента акаунт на всички сайтове е разпо-
ложено горе, в дясно. При някои сайтове кликването върху името отваря падащо 
меню с детайли на акаунта, където чрез хипертекстова връзка се стига до „Моите 
ваучери”, при други страницата с ваучерите се отваря чрез бутон. Четири сайта в 
близост до акаунта и ваучерите показват бутон „Количка”. Количката събира 
всички оферти, за които потребителят е натиснал бутона „Купи”, но още не е запла-
тил. Количката  позволява да се плати наведнъж. 

Прави впечатление, че само три сайта имат вградени търсачки. Те търсят по 
ключова дума в текстовете на целите оферти, включително и неактивните, една 
търси и в текстовете на специалните услуги. Две от търсачките работят в целия 
сайт, независимо от зададената идентификация за място, само една търсачка откри 
обект по ключова дума в офертите за Бургас. 

Офертите на всички сайтове са класифицирани задължително по места, изби-
рането става обикновено от падащо меню. Бутоните се намират в горната част на 
маската, по средата или в ляво. Продуктите също са категоризирани, но критериите, 
по които това е направено, варират в широки граници, защото не бяха открити два 
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сайта дори със сходна категоризация. Бутоните за отваряне на различните катего-
рии са разположени хоризонтално, непосредствено над офертите (3 сайта) или в 
ляво, един под друг (3 сайта), като с цифра е посочен броят на активните оферти. 
Един от сайтовете изобщо не категоризира офертите – те излизат последователно 
по реда на подаване. Очевидно чрез категоризирането на офертите сайтовете се 
опитват да се отличават един от друг, но от една страна това е в явен разрез с нор-
малната представа за групиране на стоките и услугите, от друга – затормозва потре-
бителите, ползващи услугите на няколко сайта. Като объркващ може да се оцени и 
фактът, че много често натискането на различни бутони води до един и същ екран. 
Изобщо организацията на промоционалната част от сайтовете само с едно изключе-
ние оставя усещането, че алгоритмите са разработвани без участието на маркетолог, 
да не говорим за психолог. Това, разбира се, е проблем за конкретно изследване, но 
наблюденията показват, че колкото по-неергономична е навигацията на сайта, тол-
кова по-малко са активните оферти в него. 

При всички български сайтове с едно изключение информацията за фирмата, 
общите условия за ползване на сайта, упътванията към потребителите и продавачи-
те, инструкциите за присъединяване към афилиейт програмите, поканите за работа 
и всякаква друга информация, различна от офертите, е поставена долу в основата на 
страниците, като формира втори навигационен панел. Това явно е масова практика, 
свързана със софтуера, защото така е и при Groupon UK, но достигането до нея 
може да е много досадно. Сайтовете зареждат бавно, защото офертите са претоваре-
ни със снимки и излизат на порции, а потребителят трябва да изчака да се заредят 
каретата на всички оферти, за да може да достигне до важни за функционирането 
на сайта бутони и връзки. На този фон софтуерът на един от българските сайтове 
представлява приятно изключение – бутонът „Как работим” е на централно място в 
челото на страницата, но до същата информация може да се достигне и по стандарт-
ния начин от основата й. 

Долният навигационен панел e отправна точка за ориентацията на потребите-
лите и партньорите и фирмата има интерес процесът да е максимално улеснен, а 
информацията да е пълна. Фактите показват, че при някои сайтове липсват основни 
информационни блокове или те са назовани по начин, който не говори нищо или 
може да заблуди потребителя. Това е особено важно в контекста на общоприетата 
практика в този панел да се поставят и връзките към аспекти на бизнеса, които са 
юридически уязвими.  

Установените данни за наличната информация на сайтовете или по-скоро 
липсите на такава говорят, че информираността на потребителите и партньорите, с 
едно изключение, не е основна грижа на фирмите, които ги управляват. Липсите са 
два вида: такива, които произтичат от липсващи функции и такива, които са част от 
оскъдна информационна политика. Съществуват и липсващи инструменти за дирек-
тен достъп до информацията, която все пак фигурира в общите условия, но потре-
бителят трябва да отвори документа и сам да си намери интересуващите го текс-
тове. Общо взето колкото по-голям е сайтът, толкова повече информация подава на 
своите потребители и партньори. Нито един от изследваните български СКП няма 
изрично написано изявление относно своята политика към потребителите (policy 
statement), както при Groupon UK.  

При прегледа на наличните бутони и връзки в навигационния панел на 
българските сайтове правят впечатление две неща: първо, част от бутоните и хипер-
текстовете се различават като наименования, но отварят едни и същи екрани; второ, 
с едно изключение, на отворените чрез бутоните страници липсва бутон за връ-
щане, това става с помощта на браузера. 
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3. Наблюдение на офертите, косвени изводи за сегментационната политика на 
сайтовете 

Прегледът на офертите и категоризацията им общо взето показва, че се поемат 
всякакви оферти, особено при малките СКП. Само при един сайт от извадката се 
наблюдава специализация: с изключение на дребни материални стоки, които не 
надхвърлят 5 % от сделките, ImaSdelka.com предлага само услуги, предимно козме-
тични. В този сайт сделките не са категоризирани. В останалите сайтове могат да 
бъдат отделени няколко големи категории продукти, около които биха могли да се 
формират сегменти. На този принцип например в Groupon UK са очертани ясни 
сегменти, към техните потребители сайтът насочва специализирани съобщения. 
Получените сегменти са потребителите на стоки (в 6 категории плюс такива, които 
се доставят безплатно); потребителите на туристически услуги; потребителите на 
събития. В българските сайтове офертите са разбити на толкова много категории, 
някои припокриващи се, че не може да става дума за сегментация на база предпо-
читани продукти. Освен ImaSdelka.com, опит за специализация се вижда само при 
Grupovo.bg, където офертите са предимно за туристически услуги. Фирмата ги раз-
деля на почивки на море, почивки на планина, почивки в чужбина, екскурзии и дру-
ги. Общата визия на сайта подкрепя тезата, че фирмата се специализира като сайт 
за туристически промоции. 

По-видима в българските сайтове е сегментацията по пазари. При регистра-
цията потребителят посочва местонахождението си и системата се настройва така, 
че да показва регионални оферти за услуги и национални оферти, за които местона-
хождението не пречи. СКП разглеждат като свои регионални пазари областните 
градове. Офертите от малките населени места се подават към областите, изключе-
ние правят Казанлък и Асеновград, които се разглеждат като регионални пазари. 
Само един сайт, ImaSdelka.com, работи единствено в София.  

Софтуерът дава възможност усилията по сегментирането на пазарите да се 
прехвърлят върху потребителя. При сайтовете, позволяващи той да определи 
местонахождението си и интересите си по продуктови категории, той фактически 
сам се отнася към даден сегмент по два критерия. Изследването не показа от това 
има някакви последици в политиката на фирмата. Насочване на специализирана 
информация става само чрез имейл бюлетините. 

4. Особености на предлагането в предпразничния и следпразничния период 
Предлагането в периода на изследването беше подчинено на интензивното 

пазаруване в коледно-новогодишния период. Таблица 1 представя развитието на 
броя на офертите по седмици и по сайтове. В българските СКП числата показват 
средния брой активни оферти за съответната седмица за Бургас и националните 
оферти. За Groupon UK са показани офертите за Лондон.  

Таблица 1.  
Развитие на броя на офертите по седмици и по СКП 

 

Среден брой на офертите по сайтове Седмица 
Groupon UK Grabo.bg Grupovo.bg Rio.bg Deals.bg Ozo.bg ImaSdelka.com Dalavera.bg 

01.12 - 07.12 116 84 81 52 144 103 22 36 
08.12 – 14.12 131 97 84 54 148 108 23 38 
15.12 – 21.12 149 145 124 68 148 125 25 48 
22.12 – 29.12 192 175 125 72 160 136 27 54 
03.01 – 09.01 87 48 103 38 51 53 23 36 
10.01 – 15.01 88 49 84 38 38 49 22 30 
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Както се вижда в таблицата, всяка следваща седмица през декември броят на 
офертите във всички сайтове расте, а максимумът е в периода 22.12 - 29.12. В след-
празничния период предлагането рязко спада. Правят впечатление близките числа 
за броя на офертите на българските сайтове и на британския сайт, въпреки че 
Бургас не може да се сравнява с Лондон. Причината: при Groupon UK местните и 
националните сделки са в съотношение 3:1, при Grabo.bg е обратното. От цифрите 
се вижда, че в периода на „голямото пазаруване” активността на продавачите се 
увеличава, активността на сайтовете – също, най-малкото защото се обработват 
повече оферти.  

 Таблица 2 показва нарастването на броя на офертите по продуктови катего-
рии през най-активната седмица 22.12. - 29.12. в сравнение с изходната седмица 
01.12. - 07.12. Поради обема си, таблиците, отразяващи движението по сайтове, не 
могат да бъдат показани; данните са обобщени за седемте сайта и са представени по 
категоризацията на Grabo.bg, която е най-подробна: 

 
Таблица 2.  

Нарастване броя на офертите по продуктови категории  
през седмицата 22.12. - 29.12. в сравнение със седмицата 01.12. – 07.12. в % 

 

Категория продукти Ръст в броя на офертите през четвърта 
седмица спрямо първа седмица в % 

Хапване 18.0 
Красота 85.2 
Почивки в България 54.3 
Почивки в чужбина 44.7 
Спорт 12.6 
Култура 8.1 
Пазаруване 62.3 
За децата 30.4 
Уроци 7.4 
За автомобила 8.1 
Екстремни 13.2 
За бизнеса 9.9 

  
Общият процент на нарастване по Таблица 2  се разминава с този, който може 

да бъде изчислен по Таблица 1, поради факта, че някои от стоките участват в по-
вече от една категория (например един спортен уред може да се появи в катего-
риите „Пазаруване”, „Спорт” и „Красота”). Важното е да се види, че поради специ-
фиката на периода, в някои категории настъпва видимо оживление. Такива са 
„Красота” – козметични услуги, фризьорски услуги, маникюр и педикюр, масажи и 
спапроцедури; „Пазаруване” – основно подаръчни стоки, парфюмерия и козметика, 
бижута; „Почивки в България” и „Почивки в чужбина” – основно коледни и нового-
дишни пакети, скипочивки и спапочивки. Общото впечатление, което се налага е, 
че предлагането сполучливо отговаря на профила на търсенето в предпразничния 
период, но е необходимо допълнително изследване, за да се установи дали това се 
дължи на продавачите или на работата на фирмените екипи. Данните за броя на 
активните оферти в следпразничния период ясно показва спад в предлагането, 
мотивите подлежат на допълнително изследване. В следпразничния период не беше 
открита повтаряща се оферта или оферта на от продавач, който е бил активен през 
декември.  
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5. Наблюдение и общ анализ на продуктовата политика на сайтовете – асорти-
мент, визия и организация на офертите 

По време на изследването наблюденията върху активните сделки показаха 
следните факти: 

1. През декември принципът за една нова сделка всеки ден (сделка на деня) не 
беше спазван. Всички сайтове предлагаха минимум по три нови сделки всеки ден. 
Най-активен беше сайтът Grabo.bg, който във втората половина на месеца предста-
вяше средно по 6 нови оферти, а максимумът беше 9 за един ден. За отбелязване е, 
че броят на офертите не повлия на тяхното качество. За сметка на това при други 
два сайта качеството спадаше с нарастване на предлагането. 

2. Средният престой на една оферта като активна за целия месец декември 
беше 120 часа. За сравнение средният престой на сделките като активни на Groupon 
UK беше 72 часа. 

3. През целия период на нито един сайт сделка не беше свалена поради малък 
брой покупки. На два от сайтовете 7 оферти бяха удължавани за по още 48 часа. 

4. Асортиментът на предлаганите продукти, вариращи значително по сайтове 
и като предназначение, се различаваше генерално от този, продаван през Groupon 
UK.  

Асортиментната структура за месец декември е представена в таблица 3, като 
за българските сайтове информацията е обобщена. За база е използвана класифика-
цията на Groupon UK, общият брой оферти е изведен на база усреднените числа за 
брой активни оферти седмично. 

Таблица 3. 
 

Асортимент на продуктите, оферирани през месец декември в бр. по усреднени 
данни за брой активни оферти седмично 

 

Категории продукти Брой оферти  
в Groupon UK 

(588 за целия период) 

Брой оферти  
в българските СКП 

(2488 за целия период) 
Услуги 136 872 

Услуги за красота 68 408 
Услуги за здраве 12 103 
Услуги за свободното време 15 76 
Ресторантьорски услуги 26 128 
Уелнес услуги 10 95 
Други услуги 5 62 

Туризъм 126 973 
Туристически услуги в страната 69 519 
Туристически услуги в чужбина 57 454 

Стоки 278 589 
Електроника 36 25 
Облекла, обувки и бижута 74 166 
Красота и здраве (включително 
парфюмерия и козметика) 

65 171 

Стоки за дома и градината (без мебели) 58 103 
Мебели 22 77 
Спортни стоки 23 47 

Събития 48 54 
Билети за представления, фестивали 
и музеи 

36 34 

Билети за развлекателни събития 12 20 
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В продуктовата структура на британския сайт услугите представляват 23.13 % 
от целия асортимент, а на услугите за красота – подгрупата с най-голям дял – се 
дължат 50 % от офертите и 11.6 % от целия предлаган асортимент. За сравнение 
делът на услугите в предлагането на българските сайтове е 35.01 %, като на услу-
гите за красота се падат 46.79 % от офертите в групата. Изобщо в асортимента на 
българските сайтове подгрупата „Услуги за красота” осигурява 16.4 % от офертите. 
Причините за големите дялове на услугите на салоните за красота не могат да бъдат 
обяснени с възможностите на използваната методика, но може да се предположи, че 
в колективните покупки предлагащите виждат спасение от очевидния отлив на кли-
енти в условията на криза. Наблюдението „улови” салони, които предлагаха мно-
жество различни оферти в повече от един сайт, а закупените ваучери бяха толкова 
много, че проста сметка показва, че те не могат да бъдат изпълнени в рамките на ра-
ботното време за периода на валидност на ваучерите. Впрочем в полетата за въпро-
си и коментари имаше значителен брой оплаквания за претоварване на графиците и 
лошо качество на услугите. Има данни и за салони, които натоварват графиците си 
само чрез промоционални оферти, което може да означава две неща: или че обя-
вените редовни цени са нереално високи и за тях няма търсене, или че невнимател-
ното използване на сайтовете за колективно пазаруване е разрушило нормалния 
механизъм за привличане на клиенти. 

При туристическите услуги картината е подобна. И при Groupon UK, и при 
българските сайтове превес имат офертите за почивки и екскурзии в страната, като 
у нас се вижда явен стремеж да се запълни туристическата база в неактивния сезон. 
На британския пазар големият брой оферти идват от малки семейни хотели, докато 
в България активното предлагане се дължи на големи хотелски комплекси в Банско, 
Велинград и черноморските курорти. Туристическите услуги на територията на 
България са подгрупата, която показа най-голям дял в предлагането – 20.86 %. 
Следват ги туристическите пътувания в чужбина – 18.25 %. Особеност на предлага-
нето са относително по-ниските цени на пакетите в чужбина в сравнение с тези за 
България. Вниманието привлича и още една особеност: британските фирми предла-
гат пътувания по далечни дестинации (Испания, Италия, екзотични острови) с 
включени самолетни билети, българските фирми предлагат пътувания главно до 
Гърция и Турция като ол инклузив пакети с автобусен транспорт. 

Каква е картината при стоките? При прегледа на офертите веднага прави впе-
чатление разликата в артикулите като качество, марка, място на стоката в потреби-
телската кошница. На британския пазар се продават високотехнологични, маркови 
стоки, които не са от първа необходимост, но не влизат в категорията „джунджу-
рии”. Това, което се предлага от българските търговци, са стари модели техника и 
аксесоари, стоки в края на жизнения си цикъл, облекла, на които им свършва сезо-
нът, дребни домакински предмети с произход главно от Китай. Изключение правят 
парфюмерията и козметиката, при които през изследвания период се появиха елит-
ни марки, както и мебелите, при които бяха предложени оферти на известни произ-
водители. Големият отсъстващ в предлагането на СКП в България е електрониката. 
Тя е представена основно от стари модели таблети, неизвестни марки смартфони и 
апарати за козметични процедури. За сравнение през декември чрез Groupon UK 
бяха продадени 45 телевизора ISIS LED-backlit, 25 броя MacBook Pro 15", 280 
пакета Microsoft Office 365 Home Premium, 70 броя 500 GB Sony Play Station 3 
конзоли. 

При събитията правят впечатление няколко факта. Българските музеи или не 
страдат от липса на посетители, или не са открили СКП като канал за привличане, 
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за разлика от британските, които за целия изследван период и особено през януари 
активно присъстваха на сайта Groupon UK.  

Качеството на офертите в сайтовете от извадката варира в широки граници – 
от прецизност и информативност, сравними с тези на Groupon UK, до претупана ра-
бота, от която губят всички участници в процеса. Като еталон за качество могат да 
бъдат посочени офертите на Grabo.bg, които са професионално изработени с баланс 
между информацията за стоката и условията на сделката и текстове, които насърча-
ват и провокират покупката. Като цяло в тях се усеща опит за игра с емоциите на 
потребителя. Основен плюс на офертите е точната илюстрация със снимки на сто-
ката или красиво и естетично онагледяване на услугата, ясно изписване на продаж-
ната цена, процента на отстъпката и спестените от потребителя пари. Всяка оферта 
може да се хареса във Fаcebook и Twitter, да се изпрати по пощата или като линк. 
Важен атрибут на темплейта, в който излизат офертите на Grabo.bg, е часовник, 
отмерващ времето до края на валидността на офертата. Всички адреси и данни за 
връзка с продавача са придружени с карта от Google maps. 

Организацията и качеството на офертите на Deals.bg също са отлични. При 
този сайт в маската на офертата е вграден бутон „Подари”, който позволява вауче-
рът да бъде насочен към потребител, различен от абоната на сайта. Това е и единст-
вения сайт, който позволява офертите да се разпространяват чрез svejo.net. Dalavera.bg 
пък е единствения сайт от извадката, който в офертите си има бутон за препоръч-
ване в Google +. 

В офертите в другите сайтове бяха забелязани следните проблеми: 
- оферти със снимков материал, който видимо не съответства на оферирания 
продукт; 

- оферти с лошо структурирана информация или с повтаряща се информация; 
- оферти с лошо преведени и неграмотно написани текстове,  
- оферти без часовник, за които не е известно кога приключват; 
- непроверени оферти с обявена отстъпка, които се продават на сайт на про-
давача на същата цена, очевидно редовна (тази измама се среща често и в 
извънпразничните периоди); 

- оферти без информация за броя на сключените сделки до момента; 
- грешно подадени координати на продавача, например грешен телефон; 
- оферти без цена на доставката или наименование на куриерската фирма. 
Характерна особеност на българските СКП е един тип оферти, които нямат 

нищо общо с колективните сделки. Това са т.н. топ оферти. За тях не се обявява от-
стъпка и спестена сума, те са оферти за стоки и услуги на редовни цени, които оба-
че се обявяват като нови за българския пазар. По същество продавачите им се опит-
ват да се облагодетелстват от компактната аудитория на сайтовете, но обикновено 
имат малко продажби, защото потребителите ги възприемат като некоректно хитру-
ване. През празничния период една туристическа фирма буквално беше заляла два 
от сайтовете с топ оферти и коментарите на потребителите бяха крайно отрицателни. 

6. Сключване на сделки – купуване, плащане, съдържание на ваучерите 
За целите на изследването в периода 10.12. – 20.12.2012 г. във всеки сайт от 

извадката беше направена по една покупка на дребни подаръчни предмети и ус-
луги. За четири от офертите бяха зададени въпроси в специално създадените за това 
полета. Отговорите дойдоха в рамките на 24 часа. За петата сделка въпросът беше 
зададен във форума на сайта и отговор беше даден три дни след закупуване на 
ваучера и два дни след изтичане на срока на сделката. На оплакване, отправено чрез 
Skype линията до екипа на сайта, дойде отговор, че комуникациите с потребителите 
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са отговорност на продавача. Поради липса на място за запитване за седмата сдел-
ка, въпросът беше отправен чрез формата за контакти. Той е бил препратен към 
продавача и отговорът пристигна по имейл 72 часа след изпращане на запитването. 

Плащанията бяха извършени безпроблемно чрез кредитна карта, дебитна кар-
та, e-pay.bg и на каса на easy pay в брой. 

Ваучерите и на седемте сайта са стандартни, с реквизити, които в общи линии 
повтарят основните реквизити на офертите, с тази разлика, че на всеки ваучер има 
номер и секретен код. Изключение прави само един сайт, чийто ваучер притежава 
само баркод. 

7. Проследяване на изпълнението на сключените сделки – логистика, инфор-
мационно обслужване 

Два от ваучерите за услуги бяха отправени за подаръци чрез функция на 
сайта, позволяваща пренасочване. На един от сайтовете такава функция липсваше, 
поради което се наложи ваучерът да бъде разпечатан, сканиран и изпратен по 
имейл. За останалите четири ваучера за материални стоки се наложи подаване на 
поръчки. Една от тях беше направена чрез вградена в сайта система, която работи 
бързо и безпроблемно. Търговецът се обади за потвърждение по телефона и с това 
процедурата приключи за един час. Поръчките по останалите ваучери бяха направе-
ни по имейл. 24 часа след отправянето на поръчката и още преди да е изтекъл сро-
кът на една от офертите, търговецът се обади, за да обясни, че количествата са из-
черпани, и да предложи замяна. Замяната не беше равностойна и по тази причина 
към СКП беше отправено оплакване. Отговорът гласеше: „Вие сте сключили дого-
вор с търговеца. Ние нямаме практика да се намесваме в отношенията на продавача 
с купувачите.” Очевидно екипът на сайта не се разтревожи от факта, че в момента 
тече сделка, по която търговецът не разполага със запас. В крайна сметка поръчката 
беше изпълнена със закъснение от 10 дни.  

 Доставката на материалните стоки беше осъществена от куриерски фирми на 
посочен адрес. С изключение на случая с липсващата в момента стока, останалите 
поръчки пристигнаха в рамките на два работни дни без каквито и да било пробле-
ми. Тъй като беше използвана една и съща куриерска фирма и в трите случая, няма 
обяснение на факта, че цената варираше от 3.50 до 7 лв. Но има предположение, че 
постоянните клиенти на куриерските фирми получават отстъпки от цените по офи-
циалната тарифа. Все пак не е ясно защо доставката на пакет 20/40 см. струва 7 лв. 
при положение, че по тарифа цената е 6.20 лв., но оставя усещането за хитруване на 
дребно. 

Нито един от изследваните български сайтове не разполага със собствена ло-
гистична фирма, каквато е Groupon Shop. Всички те разчитат единствено на качест-
вото на услугите на куриерските компании и на контрола, който оказват прода-
вачите.  

8. Политика на сайтовете към потребителите – рекламации, действия при 
потребителски проблеми, влияние върху поведението на продавачите 

25 дни след доставката и преди края на срока на изследването една от закупе-
ните стоки, техническо изделие, даде дефект. Течеше гаранционен срок и към про-
давача, който е носител на гаранцията, беше отправено запитване. Той не възрази 
да ремонтира или замени продукта, но отказа да поеме куриерските разходи. Тъй 
като Законът за защита на потребителите е категоричен, че всички разходи в гаран-
ционния период са за сметка на продавача, копие от кореспонденцията с фирмата и 
писмено оплакване беше отправено към сайта. Отговорът отново гласеше: „Разбе-
рете се, ние не се намесваме.” В крайна сметка изделието беше заменено и куриер-



 181

ските разходи по връщането му бяха поети от продавача. Негова оферта за същия 
уред непрекъснато стои на същия сайт, във формата за въпроси и отговори има ре-
дица оплаквания, но реакция от сайта няма. 

9. Комуникационна политика на сайтовете – външни и вътрешни комуни-
кации, инструменти, синхронизация 

При българските СКП още на входа на системата, при регистрацията, е нару-
шен моделът, който по идея използва абонатите за привличане на нови потребители 
и за активизиране на поведението им. Само един от изследваните сайтове прилага 
доказания механизъм за привличане на абонати чрез стимули да се водят приятели. 
Това е Grupovo.bg, който е и единствения сайт от извадката с афилиейт програма за 
физически лица. Той предоставя бонуси (3 до 15 % от цената на офертата), когато 
потребителят влезе във Facebook приложение, избере оферта и я сподели с приятел. 
Извършената от приятеля покупка автоматично води до зареждане на бонус сметка 
на абоната. Схемата беше проиграна по време на изследването – работи. 

Другата форма, еталон за полезността на която е Groupon UK, е натискане на 
бутон за харесване, туитване или препоръчване, вграден в офертите, в резултат на 
което доведеният нов потребител да купи, отсъства от някои сайтове. Там, където 
бутоните са налични, и този механизъм беше проигран, но в извадката от български 
сайтове не се намери нито един, който да възнаграждава такива усилия. Потребите-
лите нямат и мотивация да го правят, защото офертите, които не са достигнали оп-
ределен брой покупки, не отпадат. 

Въпреки че софтуерът дава много възможности, само Grabo.bg разполага с 
вътрешна система, която позволява профилът да остане отворен, да се създават 
приятелства и абонатът да получава информация за действията на своите приятели. 
В рамките на изследването такива действия бяха извършени, но от това не последва 
никаква активност от страна на сайта. 

Възможностите за комуникация на потребител със специалист от сайта общо 
взето се изчерпват с формите за контакт, при които потребителят пише имейл и 
евентуално получава отговор. Изключение прави Deals.bg, който поддържа Skype 
връзка с абонатите си от 9 до 18 ч. от понеделник до петък. През останалото време 
системата прехвърля към имейл за контакти. Друга форма на комуникация, но не с 
оператор, а със системата, при това само при някои сайтове, е анкетата за установя-
ване на впечатленията от сключена сделка. Grabo.bg например автоматично за-
действа проучването в момента, в който потребителят отбележи ваучера като из-
ползван. Ако това направи продавачът, системата изпраща на потребителя имейл с 
молба да влезе в акаунта си и да даде отговори на пет кратки въпроса. Дизайнът на 
анкетната карта е добре обмислен и създава усещането, че някой се интересува от 
мнението на купувача, и същевременно се дава възможност при желание той да из-
рази впечатления, да изкаже оплаквания, да даде съвети. Същевременно въпросите 
са зададени така, че получените отговори да са полезни на продавача на продукта.  

Като организирани вътрешни комуникации, но по природа едностранни, мо-
гат да се разглеждат изпращаните по имейл съобщения и информационни бюлетини 
за новите активни оферти в сайта. За периода на изследването всички български 
сайтове изпращаха дневни бюлетини, оформени като извадки от темплейта, пред-
ставящ офертите във вид на умалени карета с основната информация и илюстрати-
вен материал. Системата беше настроена така, че да поставя най-новата оферта на 
първо място и всички останали активни от същия ден – в последователността, в 
която са били публикувани. Публикацията на нова оферта автоматично генерираше 
нов имейл. Рекордът за брой изпратени съобщения е на Grabo.bg – девет за един 
ден. 
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По отношение на блоговите комуникации картината е следната: в сайтовете от 
извадката има само едни блог, който изпълнява функциите си и се води по правила-
та. Той е собственост на Grabo.bg. и притежава всички черти на един нормален 
блог. В е фактът, че в постингите не се говори само за покупки и сделки, блогът 
изпълнява и социални функции, публикува анкети, резултати от игри и конкурси, 
позволява коментари и блогърите имат ангажимент да отговарят. 

Все пак основното средство за вътрешна комуникация си остават офертите. 
Организацията и съдържанието им вече беше коментирано при продуктовата поли-
тика. Тук ще отбележим само особеностите на подреждането в темплейта, в който 
те се експонират. Практиката в това отношение е много разнообразна. Някои сайто-
ве подреждат всички оферти последователно в карета с еднакъв размер и оформле-
ние (Grabo.bg и ImaSdelka.com). Други сайтове поставят в по-големи карета 
офертите, препоръчани от сайта (Dalavera.bg, Ozo.bg и Rio.bg), а останалите се под-
реждат в по-малки карета на следващ ред. Deals.bg подрежда офертите в три коло-
ни, като в първата колона са новите, във втората са най-купуваните, а в третата – 
изтичащите оферти. Grupovo.bg експонира офертите чрез автоматично сменящи се 
през 5 минути карета. 

Голямо разнообразие има и в оформлението на страниците, в които излизат 
офертите. Повечето от сайтовете следват модела на Groupon UK, при който в дясно 
от разглежданата в подробности оферта в малки карета са показани останалите 
оферти в реда на публикуването им (Rio.bg и ImaSdelka.com). При Grabo.bg другите 
оферти са и в ляво, и в дясно, а под офертата системата показва кои потребители са 
закупили продукта. Както и да се движи офертата по страницата, бутонът „Грабни” 
с цената остава винаги на едно и също място на екрана като се приплъзва върху 
каретата. Grupovo.bg в дясната колона в умалени карета показва препоръчаните 
оферти, а Ozo.bg – топ оферти (не е ясно какво означава топ оферта, защото 
намаленията варират от 30 до 70 %). Deals.bg и Dalavera.bg експонират офертите си 
на цял екран без добавки.   

Стожер на външните комуникации са афилиейт програмите на сайтовете. Та-
кива имат пет сайта от извадката, четири от тях са само за собственици и оператори 
на други сайтове. Инструкциите варират по дължина и информативност, но при 
всички се виждат опити за създаване на информационно-рекламен текст, който 
убеждава потенциалните партньори да се присъединят. Прави впечатление, че въп-
реки наложилия се термин, в три от петте сайта терминът „афилиейт” се избягва, 
използват „партньорска програма”. Най-мощна партньорска програма има сайтът 
Grabo.bg. В съответната страница с информация се твърди, че в нея участват 3934 
сайта и за оферти, открити чрез банерите, публикувани в тях, са направени повече 
от 500 000 покупки. С помощта на активните бутони-лога на някои от партньорите 
на Grabo.bg, поставени на същата страница, бяха направени трикратни опити да се 
стигне до тях. При отварянето на  възможните 13 обекта пет пъти за по един час 
банери бяха открити девет пъти на различни сайтове по различно време. В седем от 
случаите офертите бяха гео-таргетирани, т.е. системите на сайтовете засичаха IP 
адреса на компютъра за достъп и показваха оферти за района на Бургас. Един сайт 
предлагаше само банери на национални оферти. По подобен начин работи програ-
мата и на Deals.bg с тази разлика, че офертите се вграждат в командния панел на 
партньорския сайт и се отварят с бутон. Например в информационния портал 
Blitz.bg той се нарича „Офертите на Блиц” и отваря страница с всички оферти на 
сайта. За всяка сделка, започнала от неговия сайт, информационният портал полу-
чава 50 % от комисионата, която Deals.bg задържа от плащанията към търговците.  

 



 183

По отношение на комуникациите в социалните мрежи картината е следната:  
- Собствени акаунти във Facebook имат пет от седемте сайта; един няма 

акаунт, но дава възможност потребителите да препоръчват оферти. Акаунтите са 
отворени и активността им се свежда основно до публикуване на съобщения за 
оферти и препратки към публикации в блоговете, които обявяват игри и конкурси. 
Един от сайтовете, както беше споменато, е извел афилиейт програмата си за потре-
бители на специална страница в социалната мрежа.  

- Три сайта от извадката имат акаунти и в Twitter. Те са интегрирани със сай-
товете и акаунтите във Facebook и в общи линии се използват като фунии, в които 
се наливат връзки към съдържание, разгърнато другаде. Това до известна степен е 
свързано с природата на Twitter, в който съобщенията не могат да надхвърлят 140 
знака и няма как да излезе цяла оферта, но комуникационният капацитет на тази 
мрежа дава много повече възможности от реално използваните в практиката. В пе-
риода на наблюдение един единствен акаунт демонстрира поведение, което съот-
ветства на спецификата на мрежата. След последване само от него беше изпратено 
лично съобщение за добре дошла, само от него беше обявен флаш моб за обсъжда-
не на благотворителна акция, само от този акаунт бяха емитирани съобщения, 
които не произтичат от интегрирани източници. Впрочем това е и единствения 
акаунт със страница, оформена съгласно стандарта на сайта и съдържаща основните 
му рекламни константи. Промотирани акаунти, съобщения и тенденции не бяха от-
крити. 

- Сайтове със собствени акаунти в Google + също не бяха открити. 
10. Политика на сайтовете към продавачите 
За политиката на сайтовете към продавачите може да се съди по информа-

цията, специално предназначена за тях, която е открита, и по косвени признаци. 
Съдържанието на информационните полета, предназначени за продавачите (на ня-
кои сайтове ги наричат рекламодатели, но това няма как да е вярно), варира в много 
широки граници – от най-подробно обяснение на всички ползи, до лаконична схема 
с картинки и форма за регистрация и описание на оферта. Принципът на работа във 
всички СКП е в рамките на пет работни дни представител на фирмата да се обади 
на кандидат-продавача и да уточнят параметрите на договора. 

Най-изчерпателна информация за притежателите на бизнеси, която може да се 
приеме като изявление за политика (policy statement), е публикувана на сайта 
Grabo.bg. Акцентите в нея са обещание за висок обем продажби и печалба поради 
висок трафик; работа в структурирана аудитория; придобиване на популярност; 
безплатна реклама и получаване на дължимия стокооборот в аванс, преди изпълне-
ние на поръчките по всички ваучери; възможност за ползване на информационните 
ресурси на сайта – проследяване в реално време броя на закупените ваучери и гене-
рирания оборот, демографски анализ на аудиторията. Директен признак е и нали-
чието на софтуерно приложение за проследяване на ваучери, платежни разписки и 
за маркиране на ваучери. 

Най-важният косвен признак, който дава информация за политиката на сайто-
вете към продавачите, е качеството на офертите. Когато офертата е правилно струк-
турирана и балансирана като информация и мотивиране на потребителите, това е 
доказателство, че по нея е работил специалист и че той е положил грижи за 
клиента. В това отношение Grabo.bg е лидер сред изследваните сайтове; добре орга-
низирани и грамотно написани бяха и офертите на Deals.bg.  

Ако се приеме, че по време на предпразничния период продавачите имат ин-
терес да излязат всичките им оферти, като косвен признак за подкрепа може да се 
приеме видимото интензифициране на работата на сайтовете. От друга страна пус-
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кането на конкурентни оферти за територията на един и същ район не може да се 
тълкува като признак за грижовност, но такива явно конкуриращи се оферти бяха 
публикувани последователно в интервал от 1-2 часа от четири от наблюдаваните 
сайтове. Най-фрапантният пример е три оферти през час за маникюр със 70 до 90 % 
отстъпка и с един и същи срок на валидност. Това не може да се оцени като подкрепа. 

11. Анализ на управлението на взаимоотношенията 
За управлението на взаимоотношенията може да се съди по преки и по кос-

вени признаци. Както беше споменато, методиката „анонимен потребител” позволя-
ва да се установят директно практиките на СКП по отношение на потребителите, 
когато изследователят е в ролята на потребител, но не позволява да се установи в 
практически план как сайтовете управляват връзките си с продавачите. Основните 
аспекти на това как се управляват връзките с потребителите бяха разгледани в ана-
лиза до тук; как сайтовете управляват връзките си с продавачите беше анализирано 
по косвени признаци в т. 10.  

Това, което съществено отличава сайт от сайт, излиза извън технологията и е 
свързано с маркетинговата политика на фирмата, която трябва да поддържа баланс 
в отношенията. Изглежда ръководствата на СКП не разбират това, защото тази 
връзка е оставена на саморегулиране и категоричният им отказ за намеса и поемане 
на отговорност стои в основата на официалните им политики по въпроса. Това е из-
рично записано и в договорите, които те сключват с потребителите. Тази политика 
може да бъде характеризирана като предварителен отказ от отговорност. Поради 
липса на място не могат да се представят резултатите от текстовия анализ на доку-
ментите, но ще дадем примери с цитати от общите условия на Groupon UK и един 
български сайт: 

„Ако някога имате проблем с използването на купон на Groupon, ние сме тук, 
за да Ви помогнем. Ние подхождаме към възстановяване на сумите по неизползва-
ни ваучери по следния начин: 

1. Нашият първи отговор винаги ще бъде да се опитаме да Ви помогнем да по-
лучите покупката си.”36 

„...ООД единствено и само поддържа интернет сайта ..., като не носи отговор-
ност при следните случаи: 

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по 
отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или 
цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или 
подвеждащи;”37 

При една и съща нормативна база по отношение на защитата на потребите-
лите (това е хармонизирано законодателство в ЕС), лайтмотивът на Groupon UK е 
„Ние винаги ще се опитаме да ви помогнем, да ви компенсираме, да ви върнем па-
рите.”, а лайтмотивът на българските сайтове без изключение е „Ние не носим отго-
ворност.” Второто, което прави впечатление, е очевидно неравностойните догово-
ри, които се предлагат от българските сайтове и които прехвърлят всички отговор-
ности върху продавачите и потребителите. При това положение е невъзможно мар-
кетинга на СКП да има нещо общо със CRM, въпреки благодатните възможности на 
технологията. 

 
 

                                                 
36 http://www.groupon.com/about, достъп 02.05.2013 г. 
37 http://www.rio.bg/front/freetext/showText/key/generalTerms, достъп 02.05.2013 г. 
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12. Изводи  
С уговорката, че използваната методика има ограничения и дава по-катего-

рични резултати по отношение на изследваните обекти от гледна точка на потреби-
теля и не толкова от гледна точка на предлагащите, от изследването могат да се на-
правят следните изводи: 

♦ По отношение на софтуера и възможностите на платформите, български-
те сайтове не се различават съществено от начина, по който работи Groupon UK - 
сайта-референт и продължение на политиката в Европа на лидера в световен мащаб 
Groupon. Като цяло организацията на сайтовете, общият фон, настроението и функ-
ционалностите са подчинени на общите принципи, по които работи целият сектор. 
Съществена разлика е нарушаването на общия алгоритъм за създаване на вирусен 
ефект още на входа на системата. 

♦ Българските СКП се съобразяват с размера на пазара в страната и се 
опитват да постигнат пълно покритие без видими признаци за насочване към кон-
кретни сегменти. На потребителите се предоставя възможността сами да се отнасят 
към определени сегменти, главно по региони, но от това не следват ясно изразени 
стратегии за обхващане на целевия пазар. При сегментирането на пазара по продук-
тови категории не се очертават ясно различими сегменти, доколкото самата катего-
ризация в голяма степен носи елементи на самодейност.  

♦ В периода на изследване беше установено поведение на сайтовете, съот-
ветстващо на интензивността на търсенето и предлагането, в резултат на което при 
някои сайтове се наблюдаваше спад в качеството на работа. Като се имат предвид 
политиките по поемане на отговорност, дефектите в работата на сайта са изцяло за 
сметка на потребителите. 

♦ Качеството на предлаганата търговска услуга произтича от качеството на 
сегментиране и избор на целеви пазар, което не е много високо. В резултат на на-
шия пазар почти не съществува гаранция, че един продукт може да намери целеви-
те си потребители през СКП и след това продавачът да ги задържи за покупки на 
редовна цена. Няма гаранция, че български сайт може да бъде използван за тестов 
маркетинг на нов продукт и събраните от него данни за потребителите и мненията 
им да послужат за корекции и адаптация. Качеството на търговската услуга от глед-
на точка на поведението, свързано с разпространяването на офертите, варира по 
сайтове – от такива, чиито оферти присъстват практически във всички възможни 
точки, до такива, които са абсолютно затворени. Подобна е картината по отноше-
ние усилията за активизиране на потребителите.  

♦ Качеството на изработване на офертите варира в много широки граници – 
от балансиран информационен и комуникационен инструмент за привличане и задър-
жане не потребители до комбинации от текстове и картинки, предложени от продава-
чите, според компетенциите на продавачите и за сметка на някой, различен от сайта. 

♦ От гледна точка на интензивността на предлагането българските СКП ка-
тегорично не спазват принципа за дневните сделки – предлагат се много повече от 
една сделка за значително по-дълъг период от 24 часа. По отношение на асортимен-
та предлагането има национална специфика. Водещи са услугите, пряко свързани с 
женската аудитория, както и туристическите услуги. Стоковият асортимент като 
цяло е беден, отсъстват известните марки, предлаганите модели са остарели или та-
кива, които не се търсят на редовни цени. 

♦ Като цяло технологията на сключване на сделки във всички сайтове е 
добре обмислена и работи безотказно. Безпроблемно работят и всички форми на 
заплащане. Съдържанието на ваучерите и използването им следват утвърдени меха-
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низми; важна част от качеството на изпълнение идва от доброто качество на работа 
на куриерските фирми. Рекламациите и сервизното обслужване са ангажимент на 
продавача, сайтът не оказва каквато и да било подкрепа на потребителите съгласно 
писаната си политика и в практически план. 

♦ Българските СКП не използват капацитета на софтуера за вътрешни ко-
муникации. Някои сайтове предоставят възможности на потребителите да комуни-
кират помежду си, но от това няма никакви маркетингови последствия. В общия 
случай от усилията на потребителя да доведе нови потребители не следва нищо. С 
едно единствено изключение сайтовете не се интересуват от мнението на потреби-
телите или ако се интересуват, то не е за да предложат защита, а за да предоставят 
информацията на продавачите. Имейл маркетингът е формален и се свежда до 
досадно изпращане на често повтарящи се съобщения. Афилиейт програмите се 
свеждат до сключване на договори с други сайтове за публикуване на реклама и 
оферти; с едно изключение българските сайтове не включват индивидуални потре-
бители в своите партньорски програми. Единствената комуникационна функция на 
потребителите е пренасянето на информацията в социалните мрежи. Комуника-
циите с абонатите в социалните мрежи са много по-интензивни, отколкото във вът-
решната система. Промоционалните възможности на Twitter не се използват. 

♦ Политиката на сайтовете към продавачите е трудно установима с използ-
ваната методика, но по косвени признаци може да се съди, че те изначално носят 
всички отговорности, свързани с предлагането, без гаранции за брой потребители 
или феър плей.  

♦ Водещата особеност на политиките спрямо потребителите и продавачите 
е apriori освобождаването от отговорност за основната част от проблемите. Тази 
позиция изключва напълно прилагането на CRM, въпреки възможностите на елек-
тронната технология. Екипите на сайтовете не се интересуват от процесите след 
сключването на сделката. В този смисъл маркетингът като философия, като грижа 
за потребителя и стремеж за постигане на потребителска лоялност и привързаност 
към сайта, е големият отсъстващ в маркетинга на българските СКП.  

В заключение може да се каже, че сайтовете за колективно пазаруване не пра-
вят изключение от общата картина, свързана с развитието на маркетинга като прак-
тика на българския пазар. Конкуренцията обаче е толкова интензивна, че при започ-
налото преструктуриране в сектора отсега е ясно, че ще оцелеят сайтовете, които 
най-бързо осъзнаят, че потребителите са най-големия им капитал и поставят в цен-
търа на философията си лайтмотива „Поемаме отговорност!”, вместо сегашното 
„Не носим отговорност”.  
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Abstract: Pricing has significant and direct impact on the profits of companies. In most 
companies, however, still only costs and competitors' prices are used as bases for pricing. 
Innovation in product and business models has priority and innovation in pricing does not receive 
attention or receive some. 
This article is about one of the pricing’s innovation, i.e. value-based pricing. The article rethink 
some conventional paradigms pricing, displayed are prerequisites for the transition to value-
based pricing, clarify the economic fundamentals of value-based pricing, comparison is made 
between the cost-based pricing and value-based pricing, offered two alternative approaches to 
measuring and reporting on the value in the setting price. 
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Научните изследвания, посветени на ценообразуването, обхващат широк диа-

пазон от въпроси – от трудовата теория за стойността, теорията за пределната по-
лезност, ингредиентната теория за ценността до съвременната маркетингова кон-
цепция. Изследването на ценността на продукта за потребителите, съотношението 
на ползите, които получават потребителите, с цената и ценността, която фирмата 
извлича във времето от своите клиенти, водят до нарастване на значимостта на цен-
ностното ценообразуване в маркетинга.  

 

През последните години, ценообразуването на база ценност е обект на задъл-
бочено изследване и разглеждане от редица утвърдени имена в маркетинга и цено-
образуването: P. Doyle (2008), R. Baker, M. Marn and C. Zawada (2010), Т. Nagle, J. 
Hogan and J. Zale (2011), H. Macdivitt and M. Wilkinson (2011), P. Kotler and G. 
Armstrong (2012), Т. Smith (2012) и др.  

Доказателство за нарастващото значение на ценообразуването на база ценност 
в маркетинговото управление на фирмите са и резултатите от проучване, проведено 
от Monitor Group (MG)1. В хода на проучването, фирмите са разделени в две катего-
рии – с високи финансови резултати и с ниски финансови резултати. Резултатите от 
проучването сочат, че 72% от фирмите с високи финансови резултати при опреде-
лянето на цените се ръководят от ценността на продукта за клиента.  

Изследвана е и обратната връзка – как базата за определяне на цената влияе 
върху финансовите резултати на компаниите. Установено е, че фирмите, които раз-
работват и ефективно използват ценови стратегии, базирани на ценността, реализи-
рат 31% по-висока оперативна печалба, отколкото останалите. 
                                                 
1 ValueScan Survey, Monitor Group, Cambridge, MA, 2008 
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1. Предпоставки за преминаване към ценообразуване на база ценност 

1.1. Промени в обкръжаващата среда 
През последните години се наблюдават динамични промени в икономическите 

сили, които оказват влияние върху формирането на цените, като пазарна конюнкту-
ра, потребителски предпочитания, технологии, присъщи разходи, държавно регули-
ране и други. Световната икономическа криза увеличава чувствителността на по-
требителите към цената и свива печалбата на фирмите. Информационната рево-
люция прави цените по-прозрачни за потребителите, но ги затруднява при техния 
избор. Глобализацията на пазарите, дори за услугите, често намалява разходите за 
продажби, но увеличава броя на конкурентите. Високата скорост на технологич-
ните промени в много отрасли, създава нови източници на ценност за потребите-
лите, но това не винаги води до нарастване на печалбата на производителите.  

Парадоксът на икономиката на XXI век е: потребителите имат по-голям избор, 
който носи по-малко удовлетворение. Мениджърите разполагат с повече стратеги-
чески опции, които носят по-ниски печалби. Не сме ли изправени пред нова индуст-
риална система с характеристики, които се отличават от тези, които приемаме като 
даденост (Prahalad & Ramaswamy 2004)?  

При тези условия, мениджърите не могат да си позволят да се фокусират само 
върху разходите, качеството на продуктите и ефективността. За да реализират и 
увеличават печалбата си, в условия на непрекъснати промени, фирмите трябва да 
преосмислят старите „правила”, да създават ценности за своите избрани клиенти и 
използват нови ценови модели (Nagle еt al. 2011). 

За съжаление, малко са маркетинговите мениджъри, които са обучени и при-
тежават практически знания за това, как се вземат стратегически ценови решения. В 
повечето фирми в т.ч. и български, ценовите решения са по-скоро в резултат на 
настъпила промяна, а не на очакването й. Това води до прибързано адаптиране на 
цените към промяната на пазара, което в повечето случаи не е печелившо. 

 
1.2. Необходимост от преосмисляне на някои парадигми в 

конвенционалното ценообразуване 
В специализираната литература и практиката на фирмите, са се утвърдили два 

основни подхода и голямо многообразие от методи на ценообразуване2.   
Разходният подход има за отправна точка разходите за производство и реали-

зация на продукцията. Повечето от методите в тази група прилагат т.н. „прогресив-
на калкулация”, тъй като тяхната техника на ценообразуване е „от разходите към 
цената”.  

Предимствата на методите, възприели разходния подход на ценообразуване са: 
 

 лесни са за прилагане, не изискват особени аналитични умения и водят до  
бързо намиране на ценови решения;  

 информационна обезпеченост – предприятието разполага с необходимата 
изходна информация (разходи и печалба) за прилагането им; 

                                                 
2 У нас проблематиката, отнасяща се до методите на ценообразуване е задълбочено разгледана в 
трудовете на проф. д-р С. Класова (Цените – теория и практика, „Сиела”, София, 2001, с. 164-201, 
Цените в системата на маркетинга, УИ „Стопанство“, София, 2006, с. 113-143, Цени и ценова 
политика, УИ „Стопанство“, София, 2007, с. 102-146; Цените в системата на маркетинга (теория, 
методология, практика), Университетско издателство „Стопанство”, 2011, с. 146-201), проф. д-р Й. 
Владимирова (Цени и ценообразуване, УИ „Стопанство“, София, 2003, с. 90-130) и доц. д-р Е. 
Мичева (Пазари, цени, маркетинг, Първа част, Полиграфически комбинат, София, 1993, с. 130-211). 
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 по-високите разходи в условия на конкуренция действат като стимул и 
принуда за внедряване на технологични и управленски нововъведения в 
производството и реализацията на продукта; 

 справедливост от позициите на обществото – цените получени чрез прила-
гането им отразяват условията за производство и реализация на продукта и 
поради това изглеждат „справедливи” в очите на обществото. 

 

Недостатъците на методите, възприели разходния подход на ценообразуване са: 
 игнорират се пазарните условия – търсене и предлагане. Така предприятие-
то се абстрахира от пазарните сигнали, а в период на неблагоприятна ико-
номическа конюнктура, стагниращ пазар и остра конкуренция това е рис-
ковано поведение; 

 определянето на цените въз основа на разходите напомня въртене в логи-
чески затворен кръг: от обема на продажбите зависи величината на разхо-
дите, от разходите се определя цената, а от равнището на продажните цени 
зависят продажбите; 

 ефективни са само, ако предприятието действително реализира обема про-
дажби, които е заложило като изходен параметър. Ако фактическите про-
дажби са по-малко от очакваните това ще причини реални загуби. 

Пазарният подход приоритетно отчита пазарните условия – търсене и конку-
ренция. Характерно за методите в тази група е използването на т.н. „реверсивна 
калкулация”, тъй като се изхожда от цена в края на веригата на ценообразуване, за 
да се определи цена, намираща се в началото на тази верига. 

 
Предимствата на методите, възприели пазарния подход на ценообразуване са: 
 цената на продукта се обвързва с цената на аналогичен продукт, който се 
предлага на пазара т.е. съобразена е с търсенето и цените на конкурентите; 

 цената се обвързва с качеството на продукта, което стимулира производи-
телите да повишават качеството на произвежданите от тях продукти; 

 създава се стимул за намаляване на разходите, с цел реализиране на по-ви-
сока печалба (Класова 2001). 

 
Недостатъците на методите, възприели пазарния подход на ценообразуване са: 
 трудности по събирането на изходна информация за пазарните цени и тър-
сенето (необходимо е събиране на първична информация, чрез конкретни 
пазарни проучвания “на място”, при това проучванията трябва да са сери-
озно обосновани, за да покажат ценовата оценка на потребителите за про-
дукта на фирмата и конкурентния продукт); 

 субективизъм и трудно обосноваване при избора на аналогичен продукт и 
цената му; 

 трудности при отчитане на количествено неизмеримите показатели; 
 субективизъм при определяне на теглата на показателите за качество (срав-
нително-аналитичен метод на ценообразуване). 

Възприемането на разходния или пазарния подход на ценообразуване води до 
различни ценови решения. За никой от тях обаче не може да се каже, че е оптима-
лен, препоръчителен и общовалиден едновременно за всички стопански субекти. 
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Nagle, Hogan and Zale 20113 извеждат следните „опорочени” парадигми, свър-
зани с разходното и пазарното ценообразуването, които според тях трябва да се от-
хвърлят. 

 
 Ценообразуване на принципа „разходи +” (Cost-Plus Pricing)  

Ценообразуването на база „разходи+” e по-скоро процедура, отколкото стра-
тегически подход за ценообразуване, тъй като в него е заложена идеята за финансо-
ва предпазливост. Фундаменталните проблеми на ценообразуването на база 
„разходи+” се изразяват в това, че определянето на цените напомня, както вече бе-
ше отбелязано, въртене в логически затворен кръг. 

Как мениджърите могат да разрешат проблема на ценообразуването за покри-
ване на разходите? Отговорът е, че те не искат. Въпросът сам по себе си отразява 
погрешното възприемане на ролята на ценообразуването, което е основано на вяр-
ването, че може първо да се определи обемът на продажбите, да се изчисли разхо-
дът за единица продукт и прибави желаната печалба и след това да се определи 
цената. Вместо цената да покрива разходите и желаната печалба, мениджърите 
трябва първо да определят цената. Важно е да се разбере, че цената влияе върху 
обема на продажбите, че обемът продажби влияе върху разходите и по този начин 
ценовата стратегия е част от ефективното управление на разходите.  

Вместо да се пита дали цената покрива разходите, специалистът по ценообра-
зуване трябва да се пита, дали промяната в цената ще доведе до промяна в приходи-
те, която е достатъчна, за да се компенсира промяната в променливите и покрият 
променливите и/или фиксираните разходи. 

 
 Ценообразуване от позициите на потребителя (Customer-Driven Pricing) 

Не е достатъчно ценообразуването да отразява пазарните условия. Неправил-
ното използване на ценообразуването за постигане на краткосрочни продажбени це-
ли, често подкопава възприеманата от потребителите ценност на продукта и възпре-
пятства реализирането на бъдеща печалба. 

Два проблема възникват, когато цените отразяват сумата, която потребите-
лите са склонни да заплатят за продукта: 

първо: Опитните купувачи рядко са честни, когато отговарят, колко са склон-
ни да заплатят за продукта. Това възпрепятства способността на персонала по про-
дажбите да установи тесни взаимоотношения с потребителите и разбере техните 
потребности. 

второ: Задачата на продавачите и маркетолозите не е просто да разберат дали 
и колко купувачите са склонни да платят за продукта към момента, а по-скоро да 
увеличат склонността на потребителите да платят за продукта на равнище, което 
отразява обективната ценност на продукта.  

 
 Ценообразуване за пазарен дял (Share-Driven Pricing). 

Фирмата трябва да знае какъв пазарен дял иска да постигне, но не винаги по-
големият пазарен дял води до реализирането на по-висока печалба. Въпреки, че 
обикновено намаляването на цените е най-бързият и ефективен начин за разраст-
ване на пазарния дял на база обем продажби, това е непрофесионално финансово 
решение. Понижаването на цената може лесно да бъде последвано от конкурентите 
и ефектът от повишаването на пазарния дял да е краткосрочен. 

                                                 
3 The Strategy and Tactics of Pricing of Pricing, A Guide to rowing More Profitable, 5 ed., Person, 2011, 
pp. 2-5 
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1.3. Нови принципи на ценообразуване 
Посочените по-горе „опорочени” парадигми, Nagle, Hogan and Zale 2011 пред-

лагат да отстъпят място на подход на ценообразуване, изграден на разбирането, че 
ценовата стратегия трябва да бъде: ценностно ориентирана, проактивна и източник 
на печалба. 

 Ценностно ориентирана – фирмата да определя диференцирани по клиен-
ти цени и измененията на цените във времето да отразяват различията или промяна-
та в ценността на продукта. 

 Проактивна – фирмата да изпреварва разрушителни събития, напр. Паза-
рене на потребители, конкурентни заплахи, технологични промени и др., като пред-
варително предприема ценови действия, с които да неутрализира тези събития. 

 Източник на печалба – фирмата да оценява своя успех по отношение на 
управлението на цените, чрез сравняване на реализираната печалба с вложените ин-
вестиции, а не чрез сравняване на приходите, които е генерирала, с тези на нейните 
конкуренти.  

Тези три принципа са в основата на т.н. ценностно ценообразуване.  
Въпреки посочените по-горе недостатъци на разходния и пазарния подход на 

ценообразуване и споделянето на възгледите на Nagle et al., за някои „опорочени" 
техни парадигми считаме, че тези два подхода имат своята икономическа логика и в 
бъдеще ще имат място в теорията и практиката на ценообразуването. Наред с това 
заставаме зад идеята за подход на ценообразуване, базиран на ясни принципи, с 
фокус върху ценността на продукта за клиента.  

 
2. Икономически основи на ценообразуването на база ценност 

2.1. Същност и особености на ценообразуването на база ценност 
 

Ценностното ценообразуване се изразява в установяване на цени на продук-
тите по такъв начин, който да обезпечи реализирането на дългосрочна печалба на 
фирмата, за сметка на достигането на изгодно за нея съотношение „ценност-разхо-
ди” (Липсиц 2005). Базира се по-скоро на възприеманата от потребителите ценност на 
продукта, отколкото на разходите на фирмата (Фиг. 1). В този смисъл ценностното 
ценообразуване е по-близко до пазарния, отколкото до разходния подход на ценообра-
зуване и дори може да се разглежда като разновидност на пазарния подход. 

 

Фигура 1. Съотношение „ценност–цена” на продукта 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Източник: Липсиц, И. В., Ценообразование – управление ценообразованием в организации: 
Учебник, Издательство „Экономистъ“, Москва, 2005, с. 57  

 
Традиционно фирмите разглеждат връзката между продукта и цената през 

призмата на фирменото „мислене”. Бизнесът обикновено се свързва с печалбата, а 
тя зависи от три фактора: цени, обем продажби и разходи (Формула 1).  
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 (1) 
 

Печалба = Обем продажби х Цена – Разходи          
 

Разходите и обемът на продажбите се считат за контролируеми от фирмата 
фактори и обикновено на тях се обръща по-голямо внимание отколкото на цената. 
В стремежа си да увеличи печалбата и паричните потоци усилията на мениджмънта 
се насочват предимно към съкращаване на разходите и използвания капитал, а на 
специалистите по маркетинг и продажби към увеличаване обема продажби и на 
пазарния дял. Възприема се, че цената се определя от пазара, и следователно се на-
мира извън сферата на контрол. 

Според  Dolan & Simon 19964 цената може да се управлява също толкова ефек-
тивно, колкото и другите два фактора, и придават на ценообразуването изключи-
телно значение. Тяхната гледна точка е следната: с отчитане на потребностите на 
потребителите, предлаганите от фирмите конкурентоспособни продукти и цени до-
бавят ценност към продукта. Те координират с помощта на ценообразуването дей-
ността по „създаване на ценност” с дейността по „извличане на ценност” и разбира-
нето на взаимовръзката между факторите, влияещи върху размера на дългосрочната 
печалбата. 

Ценностното ценообразуване балансира интересите на клиентите и фирмата: 
може да привлече клиенти; да увеличи ценността за клиентите; да създаде подходя-
щи стимули за клиентите; да създаде възможност за формиране на клиентски капи-
тал и бъдеща стойност за фирмата. 

Мениджърите, възприели разглеждането на цената от такава гледна точка, са 
наясно какво се случва в момента и какво искат да се случи в бъдеще, а не само то-
ва, което се е случило преди; знаят ценността на фирмения продукт за потребителя, 
а не само разходите за него; разбират какво става на равнище отделен купувач или 
на най-важния сегмент на пазара, а не само на пазара като цяло. 

Възприеманата от потребителя ценност на продукта има централна роля в 
процеса на ценообразуване (Фиг. 2). 

Разглеждайки фиг. 2 отгоре надолу се вижда, че първоначалният анализ на 
фирмата се състои от два компонента – анализ на конкуренцията, с цел да се иден-
тифицират възможностите за диференциация, и анализ на потребителите, за да се 
установи потребителското търсене и определят важните сегменти на пазара. На 
база на резултатите от двата анализа се вземат решения за формиране на представи-
те за ценността на продуктите, предлагани от фирмата на пазара: първоначално се 
извършва сегментиране на пазара и се избира целеви пазар, след това се пози-
ционира продукта и определят елементите на маркетинга, формиращи представите 
за ценността, т.е. самия продукт, методите за комуникация за поддържане на него-
вия маркетинг и продажби, с цел да се създаде удобство при покупката и т.н. 

Изброените моменти и продуктите на конкурентите определят ценността, 
която потребителите „виждат” в продукта на фирмата. Познаването на тази ценност 
за участниците на целевия пазар подсказва на фирмата компромиса между цената и 
обема продажби. Тази ценност различните купувачи възприемат по различен начин. 
Фирмите, възприели ценностния подход на ценообразуване, разбират тези различия 
във възприятието и техния източник. Това предполага наличие на данни за гледната 
точка на купувачите, също така и за резултатите от дейността и ценообразуването 
на конкурентите.  

 

                                                 
4 Dolan R. and H. Simon, Power Pricing,  The Free Press, New York, 1996, р. 14 
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Фигура 2. Процес на формиране на представата за ценността на продукта  
и ценообразуването 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Dolan R. and H. Simon Power, Pricing,  The Free Press, New York, 1996, р. 16 
 
Пунктираната линия показва, че цената на фирмения продукт може да по-

влияе на поведението на конкурентите – на цените им или на усилията за формира-
не на възприеманата ценност по отношение на техните продукти. 

Фирмите, възприели ценностния подход на ценообразуване знаят структурата 
на разходите, възможните реакции и модела на поведение на конкурентите си, и 
постоянно следят за техните действия и реакции. Тези фирми използват своите зна-
ния за пазара, внимателно наблюдават събитията на пазара и ги обобщават, за да 
могат по-дълбоко да разберат функционирането му. 

Ценностното ценообразуване е най-приложимо за индустриални и персонали-
зирани продукти и услуги и когато фирмата е развила иновативен производствен 
процес, който ясно се различава от този на конкурентите. Използвайки този подход 
на ценообразуване, производителят на индустриални продукти цели истинско парт-
ньорство с купувача и базира своите цени на икономическите ползи, предоставяни 
на потребителя. 

За да е успешно ценностното ценообразуване е необходимо: 
 производство и реализация на продукти и услуги, които притежават ха-

рактеристики, за които потребителите са склонни да платят, като разходите за съз-
даване на ценност са по-ниски от предоставената ценност на клиента; 

 превръщане на диференцираните ползи, предлагани от фирмата в потре-
бителски възприятия, за честна ценова премия за тези ползи; 

Анализ на 
конкурентите 
• Диференциация

Анализ на 
потребителите

• Сегментиране

Позициониране
на продукта 

Маркетингова 
стратегия 

• Продукт 
• Комуникация 
• Дистрибуция 

Възприемана цен-
ност на продукта 
за потребителя 

Цена 

Конкурент-
ни 

продукти 

Разходи 

Печалба 



 195

 креативност в начина на реализиране на приходи така, че потребителите, 
които получават по-голяма ценност, в резултат на диференциацията на фирмения 
продукт, да плащат повече за това; 

 различни цени на фирмените продукти при справедливо разпределение 
на фиксираните разходи и предотвратяване на източниците на прекомерни разходи; 

 изграждане на способности  за смекчаване на поведението на агресивни 
конкуренти. 

При ценностното ценообразуване: 
1. Отправна точка в процеса на ценообразуване е ценността на продукта за 

потребителя, а не разходите за производство му; 
2. Цените трябва да са гъвкави, така че фирмата да може да извлича изгода 

от различията в индивидуалната оценка на потребителите за стоките и 
услугите. 

3. Решенията за цената се вземат с отчитане на вероятната реакция на кон-
курентите и техните дългосрочни пазарни цели. 

4. Ценообразуването се интегрира със стратегическото позициониране и 
целите на фирмата (Peter Doyle 2008)5. 

 
2.2. Сравнение между разходно и ценностно ценообразуване 

 

Разходен подход на ценообразуване (Cost-Based Pricing) 
При разходния подход на ценообразуване, инженерите и производствените 

отдели на фирмите разработват и произвеждат „по-добри” продукти. Влагат се ин-
вестиции и се извършват разходи за допълнителни характеристики и услуги. 
Финансистите на база разходи и желания размер печалба определят „точната” цена. 
Едва на следващата стъпка маркетолозите се включват в процеса да представят цен-
ността на тези по-добри продукти и услуги и да обосноват по-високата им цена 
пред потребителите (Фиг. 3). 
 

Фигура 3. Ценообразуване на база разходи 
 
 
 
 

Източник: Адаптирано по Nagle, T. and R. Holden, The Strategy and Tactics of Pricing – A Guide to 
Profitable Decision Making, Prentice Hall, 1995, p. 5 

 
Когато разходно ориентираните цени се окажат неоправдани, мениджърите 

намаляват размера на печалбата, за да се реализира желания обем продажби или се 
опитват да спрат процеса, като прибягват до гъвкави отстъпки. И в двата случая 
финансовата възвращаемост от продукта е незадоволителна. Финансистите обвиня-
ват маркетолозите и персонала по продажбите за ценовите намаления, а маркетоло-
зите обвиняват финансистите за прекомерно високите разходи. Проблемът се за-
дълбочава, когато характеристиките на новите продукти се разминават с нуждите и 
ценностите на потребителите, а са направени значителни разходи за подобряване на 
характеристиките на продуктите. Когато потребителите са възнаградени с отстъпки 
за тяхната ценова съпротива, тази съпротива става по-честа, дори когато продуктът 
е ценен за тях.  

                                                 
5 Doyle P., Value-Based Marketing - Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, A 

John Wiley and Sons, Ltd., Publication, 2 ed., 2008, p. 267  
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Решаването на проблемите с разходно ориентираното ценообразуване изисква 
да се обърне процеса – отправна точка на процеса да стане потребителя. 
 

Ценностен подход на ценообразуване (Value-Based Pricing) 
При ценностния подход на ценообразуване се започва с определяне на цен-

ността на продукта за клиента. Правят се сравнителни оценки на ценността на про-
дуктите и услугите на фирмата и тези на конкурентните й. Финансистите подпома-
гат маркетолозите при определянето на цена на продукта, която да отговаря на цен-
ността му за потребителите и да води до възвръщаемост на вложените инвестиции, 
а не определят цена, която да покрива разходите (променливи и/или постоянни) 
(Фиг. 4). 

 

Фигура 4. Ценообразуване на база ценност 
 
 
 
 
Източник: Адаптирано по Nagle, T. and R. Holden, The Strategy and Tactics of Pricing – 

 A Guide to Profitable Decision Making, Prentice Hall, 1995, p. 5 
 
Фирмите, които са ценностно ориентирани, предизвикват техните инженери 

да разработват продукти и услуги, които могат да бъдат произведени с по-ниски 
разходи, достатъчни за обслужване на печеливши пазарни сегменти. Първите фир-
ми в отрасъла, които успешно прилагат такава стратегия, си създават пазарни пре-
имущества. Изоставащите евентуално трябва да се учат да разбират и управляват 
ценността, за да оцелеят. 

 
2.3. Ценността – основа на стратегическата ценова пирамида 

 

Определянето на равнището на цената може да се представи графично под 
формата на пирамида (Фиг. 5).  

 
Фигура 5. Стратегическа ценова пирамида 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Hogan, J. & T. Nagle, What is Strategic Pricing?  
Monitor Group, SPG Insights, Summer, 2005 
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На всяко от петте нива на пирамидата се вземат различни стратегически цено-
ви решения, като всяко предходно ниво служи като база и е необходимо условие за 
надграждащите го.  

Въпреки, че принципите, които определят решенията на всяко ниво са едни и 
същи, се изисква креативното им приложение по отношение на всеки продукт и 
пазар. Ценовите решения са различни в различните фирми, тъй като се вземат от 
различни хора. Ето защо висшият мениджмънт трябва да бъде въвлечен в процеса 
на ценообразуване, а не в определянето на цените.  

В основата на стратегическата ценова пирамида е ценността.  
Когато става въпрос за ценообразуване, маркетинговите мениджъри се изпра-

вят пред интересно предизвикателство. От тях се очаква да определят цена, която 
да отговаря на ценността на продукта, но също така да максимизира печалбата. 
Това, което прави предизвикателството интересно, е че малко фирми знаят ценност-
та на своя продукт за потребителите и как се създава ценност. 

Някои фирми, разполагат с технологии и възможности за създаване на цен-
ност, но се провалят при превръщането й в ценност за потребителя. Те допускат 
грешка, като считат, че щом са създали качествен продукт, са направили необходи-
мото за потребителя. Освен да създават добри продукти, фирмите трябва да разгра-
ничават ценността, която техните продукти предоставят на потребителите, от тази 
на конкурентните продукти. 

Повечето фирми проучват потребностите и желанията на клиентите, важност-
та на отделните характеристики на продукта за клиентите и цялостното им удовлет-
ворение от продукта. Тази информация обаче, не е достатъчна за определяне на це-
ната на продукта. Ако фирменият продукт носи 10% повече удовлетворение, 
отколкото конкурентния, това не означава, че клиентите ще са склонни да плащат 
10% по-висока цена за него. 

В бизнес средите е широко разпространен възгледът, че ценността на продук-
та се определя според склонността на потребителите да плащат за него. Ако фирма-
та разполага само с обобщена информация за склонността за плащане на клиента, 
това също не води до по-добри цени. Хората понякога плащат за продукти, от които 
скоро се разочароват, след използването им. Те не успяват да получат „ценност 
срещу пари”, не извършват повторна покупка и предупреждават другите да не пра-
вят тяхната грешка. Липсата на разбиране за ценността е дори по-голяма при 
новите продукти с непознати характеристики и функционалност. Ето защо склон-
ността за плащане, може да бъде важно начало в процеса на ценообразуване, но 
само ако клиентите разбират ценността, която получават от фирмения продукт в 
сравнение с този на конкуренцията и вярват, че фирмената ценова политика изисква 
от тях да плащат за ценността, която получават.  

Как фирмата може да измери ценността на нейния продукт за потребителите? 
Оценяването на ценността на един продукт за клиента изисква задълбочено позна-
ване за неговите потребности. Дълбокото разбиране на нуждите на потребителите, 
трябва да бъде използвано за трансформиране на продуктовите характеристики в 
ползи за клиентите, на базата на които след това се правят оценки за ценността. На 
потребителските пазари, оценката на ценността се формира предимно от качест-
вените характеристики на продукта, а на бизнес пазарите от икономическото въз-
действие, което един продукт има върху разходите и приходите на бизнес клиента. 

Разбирането, как полезността е създадена за отделния клиент, не осигурява 
също достатъчна база за ценообразуване, защото полезността, която един продукт 
носи обикновено варира от един сегмент клиенти към друг. Както тезата, че сегмен-
тирането е с голямо значение за успеха на пазара,така може да се твърди, че це-
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новото сегментиране е критично за ценообразуването. Разбирайки как ценността за 
клиента варира в различните сегменти, фирмите могат да разработват стратегии за 
привеждане в съответствие на цената с ценността за потребителя, и по този начин 
да увеличат печалбата. 

Предизвикателството на ценообразуването е да се разбере какво създава зна-
чима ценност за клиентите, за да се определят цени, които отразяват предоставена-
та от фирмата и получената от потребителите ценност. Фирмите, които създават 
ценност за потребителите, биват възнаграждавани, тъй като създадената за потреби-
теля ценност повишава тяхната пазарна стойност. Останалите понякога имат къс-
мет, но често въпреки положените усилия са с нисък пазарен дял. 

Дори и да разбират различните ценности, които фирмените продукти имат за 
клиентите, за да е успешна ценовата стратегия, на първо място трябва да се създаде 
ценност. Фирмите често проектират продукти, за да задоволят нуждите и да удов-
летворят клиента. И клиентите обичат да бъдат удовлетворени, стига да не трябва 
да плащат допълнително за това. Но когато цената е фактор за вземането на реше-
ние за покупка, клиентите са склонни да се откажат от някои удоволствия в замяна 
на по-приемливи цени. Ето защо считаме, че е от изключителна важност, какъв под-
ход ще възприеме фирмата за измерване и отчитане на ценността при формиране на 
цената. 

 
3. Измерване и отчитане на ценността при формиране на цената 
 

Ценността на продукта е субективна величина – различна за различните пот-
ребители и фирми, но въпреки това, на нея не трябва да се гледа като на абстрактно 
понятие. Тя, както разходите, подлежи на управление. За целите на ценообразуване-
то е необходимо маркетинговите специалисти да управляват ценността на своите 
продукти като я измерват, анализират, оценяват и търсят начини за създаването на 
допълнителна ценност. 

Съществуват два алтернативни, фундаментално различни подхода за опреде-
ляне на ценността, които водят до различни ценови решения:  

 Моделиране на ценността за потребителя (Customer Value Modeling) 
(CVM подход); 

 Моделиране на икономическата ценност на продукта (Economic Value 
Modeling) (EVM подход). 

 
1. Моделиране на ценността за потребителя 

1.1.   Същност на CVM подхода 
 

При CVM подхода, ценността се разглежда като възприетите от потребителя 
ползи, които той получава за определена цена. В основата на този подход е съотно-
шението „ползи-цена”. 

CVM подходът се основава на субективните преценки на потребителите за 
характеристиките и цената на продукта. В основата на подхода е разбирането, че 
потребителите купуват продукти, които им носят по-висока ценност на достъпни 
цени, че повечето характеристики на продукта нямат количествен характер, трудно 
е да се изразят в пари, и съответно за единица цена. Избягването на превръщането 
на съответните характеристики на продукта в парични оценки, прави CVM подхода 
подходящ за използване предимно за продукти, с висока психологическа ценност,  
предназначени за крайни потребители. 
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Прилагането на CVM подхода се състои от пет етапа, представени на Фиг. 6. 
 

Фигура 6. Процедура за моделиране на ценността на продукта при CVM подхода 
 

 
 

Първи етап: За аналогични продукти се избират такива, които са функци-
онално еднородни и задоволяват една и съща потребност. Най-често аналозите са 
конкурентни продукти, но понякога за такива може да се използват и собствени 
продукти. Повечето от фирмите производители имат собствени марки, поради 
което изборът на аналози може да се сведе до марки, а понякога и до модели. 

Втори етап: На този етап се определя и измерва възприеманата ценност на 
продукта за клиента. Докато фирмата е наясно с разходите за производство на 
продукта, а аналогичните продукти и техните цени са пред „погледа й”, то опреде-
лянето на възприеманата ценност се явява истинското предизвикателство пред 
маркетинговите специалисти. 

Възприеманата ценност се определя от четири компонента: предлагани ползи; 
действителното проявление на тези ползи във фирмения продукт и този на конку-
рентите (аналогичния продукт); нивото на ползите на фирмения и конкурентния 
продукт, от гледна точка на клиентите и относителната значимост на всяка една от 
тези ползи за клиентите (Sexton 2006). Тези компоненти имат различно и специфич-
но проявление, в зависимост от вида на продукта и характеристиките на потребтел-
ския профил.  

Възприеманата ценност може да се измери по няколко начина: директна по-
требителска реакция; косвена потребителска реакция; субективна оценка, сравните-
лен анализ и анализ на съдържанието. 

Най-общо последователността на работа, на втория етап от CVM подхода, е 
следната: 

1.  Съставя се списък на ключовите показатели, които в най-голяма степен 
отразяват възприеманата ценност (ползите), които продуктът носи на клиента. 
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2.  Определя се величината на всеки от избраните показатели. за количествено 
измеримите показатели (тегло, обем и др.) величините им са в съответната мерна 
единица (кг., м3 и др.), а за количествено неизмеримите (външен вид, дизайн, 
удобство при употреба и др.) се дават експертни оценки (балове), в диапазона от 0 
до 10. 

3.  Определят се теглата на всеки един от показателите, в зависимост от значе-
нието му в общата оценка за ценност на продукта. Сумата от теглата винаги е 1 или 
100. 

Трети етап: Този етап има технически характер. На него се изчислява средно 
претеглената величина, за фирмения и аналогичните продукти, като сума от произ-
ведението на величината на всеки параметър и неговото тегло в общата оценка за 
ценност. 

Четвърти етап: На база на данните за средно претеглените величини и въз-
приеманите от потребителите равнища на цените (в резултат на подобно изслед-
ване) се формират съотношения „ползи-цена” т.е. построява се т.н. карта на цен-
ността (Customer Value Mapping). По хоризонталната ос на координатна система се 
нанася сумата на средно претеглените ползи, а по ординатата – възприеманата цена 
на фирмения и аналогичните продукти. 

Построяването на картата на ценността е многоетапен процес, изискващ 
провеждането на маркетингови изследвания и използването на специални програм-
ни инструменти. В същото време, независимо от сложността, съвременните техно-
логии правят построяването на картата на ценността на продукта напълно достъпно.  

След като данните за фирмения и аналогичните продукти се нанесат върху 
картата, се извежда наричаната по различен начин линия на еквивалентната 
ценност (Value Equivalence Line) (VEL), линия на справедливата  ценност (Fair-
Value Line) или линия на безразличието (Indifference Line). Точките върху VEL 
показват справедлив баланс между възприемани ползи и възприемана цена на про-
дукта (Фиг. 7). 

 

Фигура 7. Карта на ценността при стабилен пазар 
 

 
Източник: Адаптирано по Baker, W., M. Marn and C. Zawada, The Price Advantage,  

John Wiley & Sons, Inc., 2010,  р. 47 
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Картата на ценността като аналитичен инструмент, използван при разработва-
нето на ценови стратегии с ориентация към ценността на продукта за потребителя, е 
предложена от Bradley, Gale & Donald 2006 в научния труд Managing Customer Value. 

Под ценност авторите разбират възприеманото от потребителите качество на 
продукта, услугата или друго предложение, което се разглежда в контекста на въз-
приеманата цена по отношение на конкурентните продукти. С други думи, картата 
на ценността показва как потребителите възприемат съотношението между въз-
приеманото качество и възприеманата цена на конкуриращи се предложения. 

 
1.2. Предимства и недостатъци на CVM подхода 
Основното предимство на CVM подхода се изразява в: 
1. Лесен е за разбиране и използване, тъй като при него не се налага превръ-

щането на характеристиките на продукта в парични оценки. 
2. Въз основа на съотношението „ползи-цена” се построява картата на цен-

ността, правилното позициониране върху която позволява на фирмите да разработ-
ват ценови стратегии на база ценност на продукта. 
 

CVM подходът има следните недостатъци: 
1. Потребителите не плащат за средната оценка на различните ползи, а за 

ценността, която получават от тях. Това е така, защото в действителност потреби-
телите мислено превръщат ползите в парично изражение и по този начин решават 
колко по-висока цена да заплатят за допълнителната ценност, която получават от 
по-скъпия продукт. Ако ценността на продукта е по-висока от определената цена, 
те го купуват. 

2. CVM подходът не прави разлика между общата ценност, свързана с 
характеристиките на фирмения продукт, сходни с тези на основния конкурент, и 
диференцираната ценност, свързана с характеристиките на фирмения продукт, по 
които той се различава от конкурентния.  

3. CVM подходът игнорира разликата между обективна и възприемана цен-
ност на продукта. Последиците от този пропуск за ценообразуването и маркетинга 
са значителни, защото потребителите са склонни да плащат за възприеманата от тях 
ценност на продукта, а не за икономическата. Ето защо с помощта на маркетинго-
вите комуникации маркетолозите трябва да се стремят да доближат възприеманата 
до обективната ценност на продукта от клиентите.  

Недостатъците на CVM подхода се избягват при EVM подхода.  
 
2. Моделиране на икономическата ценност на продукта 
 

2.1.  Същност на ЕVM подхода 
При EVM подхода ценността се разглежда като общата икономия (икономи-

ческите спестявания или печалби) и удовлетворение, които потребителят получава 
в резултат от придобиването и използването на фирмения, вместо на най-добрия 
достъпен алтернативен продукт. EVM подходът е подходящ за използване както за 
потребителски, така и за индустриални продукти. При този подход, икономическата 
ценност на продукта е основа за определяне на цената.  

В основата на EVM подхода е от значение не ценността на продукта за 
клиента въобще, а т.н. разменна (Exchange Value) или икономическа ценност на 
продукта за клиента (Economic Value). Икономическата ценност на продукта се оп-
ределя от алтернативите, с които потребителят разполага за удовлетворяване на ед-
на и съща нужда/потребност. 
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Общата икономическа ценност на продукта (Total Economic Value) се изчис-
лява като сума от цената на най-добрия достъпен за потребителя алтернативен про-
дукт (цена на безразличие) (Reference Value) и ценността, която потребителят полу-
чава от различията (с положителен и отрицателен ефект) между фирмения и най-
добрия алтернативен продукт (Differentiation Value). 

Общата величина на икономическата ценност на продукта се формира както е 
показано на Фиг. 8а. Ако фирменият продукт, от гледна точка на потребителя, при-
тежава не само положителни, но и отрицателни отличия, спрямо продукта-аналог, 
то тяхната отрицателна стойност (свойствата на продукта, които не се харесват на 
потребителя) намалява общата икономическа ценност на продукта за потенциалния 
купувач. В този случай величината на икономическата ценност се формира, както е 
показано на Фиг. 8б.  

 
Фигура 8. Формиране на икономическата ценност на продукта за купувача 

 
 

Източник: Липсиц, И. В., Ценообразование – управление ценообразованием в организации: 
Учебник, Издательство „Экономистъ“, Москва, 2005, с. 201 

 
 

Общата икономическа ценност на продукта за потребителя се описва със 
следната формула: 

 

 

 
 
Определяйки ценността на продукта, купувачът приема за отправна точка 

цената на най-добрия от реално достъпните му разновидности на продукта на други 
фирми, задоволяващи същата потребност (аналогичен продукт). Купувачът преце-
нява, предлагания от фирмата продукт, притежава ли характеристики, които го от-
личават в положително отношение спрямо продукта аналог. Ако фирменият про-
дукт притежава такива характеристики, те по някакъв начин се оценяват от купува-
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ча и повишават ценността му. Купувачът анализира също има ли предлаганият от 
фирмата продукт характеристики, които го отличават в отрицателна посока от про-
дукта аналог. Наличието на такива характеристики, намалява ценността на продук-
та за купувача. 

Описаният по-горе процес е „идеален” и се основава на няколко предпоставки: 
 всички купувачи вземат винаги икономически рационални решения; 
 всички купувачи имат пълна информация за всички продукти с аналогич-

но предназначение, присъстващи на пазара, включително за техните ха-
рактеристики и цени. 

За продукти с производствено предназначение, разгледаните по-горе предпо-
ставки престават да бъдат „идеални”. Експертите на фирмата-купувач извършват, 
или поне трябва да извършват анализ, за да определят, оправдани ли са характерис-
тиките на по-скъпите ресурси спрямо тяхната по-висока цена или може да се заку-
пят по-евтини ресурси, въпреки, че са с не дотам добри характеристики. 

Като правило, колкото продуктът е по-скъп или купувачите са по-чувствител-
ни към равнището на неговата цена, толкова повече разсъжденията по повод на 
покупката се приближават към описаната по-горе схема. В други случаи такива 
оценки ще бъдат по-скоро подсъзнателни и силно зависещи от това, каква е изход-
ната информация на купувачите за определяне на цената на безразличие. 

Приемането на такова разбиране за категорията икономическа ценност на про-
дукта, е реална отправна точка за определяне на цената на продукта на пазара. 
Разработването на процедура за определяне на  положителните и отрицателни отли-
чия на фирмения от продукта, реализиран по цена на безразличието, позволява 
проблемът с изчисляване на икономическата ценност на продукта да се разреши. 

Определянето на общата икономическа ценност на продукта включва проце-
дура от четири етапа (Фиг. 9), всеки от които е разгледан подробно.   
 

Фигура 9. Процедура за определяне на икономическата ценност на продукта 
 

 
 

Източник: Липсиц, И. В., Ценообразование – управление ценообразованием в организации: 
Учебник, Издательство „Экономистъ“, Москва, 2005, с. 204 
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Първи етап: На този етап се определя цената, свързана с използването на този 
продукт или технология, който купувачът е склонен да разглежда като най-добър от 
реално достъпните му алтернативи. 

В икономическата литература за обозначаване на цената на най-добрия достъ-
пен за потребителя алтернативен продукт се използват понятията: цена на безразли-
чие,  цена на аналог, референтна цена, справочна цена и др.  

Въпреки, че определянето на най-добрия достъпен за потребителя алтернати-
вен конкурентен продукт и събирането на точни данни за референтните цени, из-
глежда сравнително просто, понякога затруднява маркетинговите специалисти. 
Най-често трудностите се свеждат до: липса на конкретни конкурентни продукти, 
които потребителите да разглеждат като подходящи алтернативи и на налични дан-
ни за цените на тези продукти при сходни условия.  

На първо място трябва да се осигури съпоставимост в натурално измерение 
между фирмения продукт и продукта аналог (функционална съизмеримост). Това е 
особено съществено за продукти, които могат да се употребяват в различни пропор-
ции. Ако фирменият продукт при използване замества две единици от алтернатив-
ния продукт, то е необходимо в цената на безразличие да се отчете тяхната обща ве-
личина, тъй като тези две единици от конкурентния продукт удовлетворяват същата 
потребност както една единица от фирмения. 

Информация за цените на конкурентните продукти е по-лесно да се намери на 
В2С пазарите, тъй като цените на дребно са общодостъпни за всички потребители. 
На В2В пазарите, информация за цените на конкурентите може да бъде получена 
много трудно, а понякога и да не е вярна. Причина за липсата на информация за це-
ните най-често е използването на система за намаления, които се променят при 
сключване на договори с конкретни бизнес клиенти и които да са търговска тайна 
за фирмата-продавач. 

Втори етап: На този етап се определят всички характеристики, по които ре-
ално се различава фирменият от алтернативния продукт, както в положителна, така 
и в отрицателна посока, и които са източници на диференцирана ценност.  

Както беше посочено в първа глава, диференцираната ценност има две форми: 
монетарна и психологическа. 

Монетарната ценност (Monetary Value) представлява общата сума на спесте-
ните разходи или по-високите приходи, които потребителят получава, в резултат от 
покупката и използването на фирмения, вместо на най-добрия достъпен алтернати-
вен продукт. Монетарната ценност има по-голямо значение на индустриалните 
пазари (В2В пазарите). 

Психологическата ценност (Psychological Value) изразява многото начини, по 
които фирменият продукт създава положителни емоции и удовлетвореност у потре-
бителя, спрямо най-добрия достъпен алтернативен продукт. 

Определянето на източниците на диференцирана ценност, изисква сътрудни-
чество на специалисти от различни структурни звена на фирмата: конструктори, 
технолози, специалисти по сервиз, специалисти по качеството, маркетолози и др. 
Сътрудничеството е необходимо, за да не се изпусне някоя важна характеристика, 
която реално отличава фирмения от алтернативния продукт. 

Най-често анализираните параметри, влияещи върху ценността на продуктите 
с индустриално предназначение са: функциониране; надеждност; по-голямо (по-
малко) количество на полезни свойства; съдържание на полезни (вредни) вещества; 
разходи за обслужване; разходи за въвеждане в експлоатация и техническо обслуж-
ване. 
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Всеки от източниците на ценност първоначално се оценява на качествено ни-
во, т.е. в категориите: по-голямо – по-малко или по-добро – по-лошо. Стремежът е, 
където е възможно, различията в източниците на ценност да се изразяват количест-
вено, защото това улеснява работата в следващия етап, когато тези различия се оце-
няват от позицията на купувачите.  

Трети етап: На този етап фирмата определя паричния израз на различията на 
фирмения продукт спрямо аналогичния. За целта специалистите на фирмата трябва 
да се опитат да получат отговор на следните примерни въпроси: 

 Колко повече ще бъде склонен да плати купувачът за това, че фирменият 
продукт е с по-добри характеристики от продукта аналог? или 

 Колко трябва да е по-ниска цената, така че купувачът да е склонен да ку-
пи фирмения продукт, който е с по-лоши характеристики от аналогичния продукт? 

Различните характеристики на монетарните и психологически източници на 
ценност изискват различни подходи за количественото им определяне. 

 
Оценка на монетарната ценност 
Тъй като монетарните източници на ценност имат количествен характер, мо-

нетарната ценност се определя като се използват количествени техники за проучва-
не. Първа стъпка за количественото определяне на източниците на монетарна стой-
ност е да се разбере как продуктовите категории влияят на разходите и приходите 
на потребителите. 

На В2С пазарите крайните потребители обикновено имат няколко монетарни 
източника за дадена продуктова категория, а и за повечето източници на монетарна 
стойност са налице готови и достъпни данни (например: цената на горивото, раз-
ходите за поддръжка  и др.).  

По трудно е количествено да се определят източниците на монетарната стой-
ност на В2В пазарите, поради сложността на повечето бизнес операции и необходи-
мостта от пълно разбиране на това, как продуктът влияе върху печалбата на бизнес 
купувача. Поради тази сложност, следва да се започне с детайлна оценка на бизнес 
модела на потребителя, за да се разбере как фирменият продукт допринася за спо-
собността на бизнес купувача да създава ценност за своите собствени потребители 
и да намали собствените си оперативни разходи.  

След като е разбран механизмът за създаване на ценност и особеностите на 
потребителския бизнес модел, следваща стъпка е да се съберат специфични данни и 
превръщането им в количествени оценки. Дълбочинните потребителски интервюта 
и фокус групите са сред най-добрите техники за събиране на необходимата инфор-
мация, когато трябва да се разберат особеностите на бизнес модела на индустриал-
ния купувач. Целта е да се разработи алгоритъм за изчисляване на източниците за 
ценност, представят формули и направят изчисления, въз основа на които да се 
направи оценка на диференцираната монетарна ценност за единица.  

 
Оценка на психологическата ценност 
За разлика от монетарните, нематериалната природа на психологическите из-

точници на ценност, такива като удовлетвореност, сигурност, безопасност и др. по 
своята същност, нямат количествено изражение. За тяхното определяне най-често 
се използва анализ на съдържанието (Conjoint Analysis). Техниката служи за раз-
познаване на скритите продуктови характеристики, които имат ценност за потреби-
телите. Анализът на съдържанието може да се използва, като продуктът се деком-
позира на групи от характеристики и се даде възможност на потребителите да изби-
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рат между различни групи, за да се разбере кои са най-важните характеристики за 
тях. През последните години, тази техника за маркетингови проучвания разширява 
обекта си и се използва, за да се тества потребителският избор включително по 
отношение на различни марки, бюджетни ограничения и дори място за извършване 
на покупка. Чрез използването на анализа на съдържанието е възможно да се оцени 
и ценността на различни групи характеристики в комбинация със склонността за 
плащане, което е в основата на вземане на решение за покупка.  

 
Четвърти етап: На този етап, за да се получи общата величина на икономи-

ческата ценност на фирмения продукт, цената на безразличие се сумира с положи-
телната ценност на различията между фирмения продукт и продукта аналог и се 
приспада отрицателната стойност на различията между тях (Фиг. 10).  

 
Фигура 10.  Икономическа ценност на продукта за клиента 

 

 
 
Източник: Nagle, T., J. Hogan, and J. Zale, The Strategy and Tactics of Pricing of Pricing, A Guide to 

rowing More Profitable, 5 ed., Person, 2011, p. 20 

 
Обикновено се препоръчва да се установява цена, която е по-ниска от горната 

граница на тази икономическа стойност (с премия за купувача), за да се усили инте-
реса към покупката. Така основа за определяне на цената става не цялата икономи-
ческа ценност на продукта, а икономическата изгода за купувача, т.е. тази изгода 
(премия), която купувачът може да получи в резултат на покупката.  

Икономическа изгода за потребителя е частта от общата икономическа цен-
ност на продукта, която е равна на ценността за потребителя на тези характерис-
тики на даден продукт,  които го отличават от най- добрия аналогичен  продукт. 

Един и същи продукт може да има различни величини, както на общата ико-
номическа ценност, така и на икономическата изгодата за купувача, в зависимост от 
сферата на потребление. Знаейки това, фирмата може да провежда такава политика, 

Цена на безразличие

Положителната ценност
на различията 

Отрицателна ценност 
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че да продава по-голям дял от продукта си в сегмент, в който икономическа-
та ценност на продукта за клиента е най-голяма, и може да привлича купувачи, до-
ри и да е определила голяма добавка към цената на продукта. 

Заедно с премията на купувача, цената може да се отклони нагоре или надолу 
от общата икономическа ценност на продукта и от други фактори. Най-често такъв 
фактор е репутацията, която има фирмата и/или нейният продукт, т.е. надбавката, 
която купувачът е готов да плати за това, че продуктът на дадена фирма се е утвър-
дил на пазара като такъв с високо качество и надеждност. 

 
Премия за репутация е  надбавката, която купувачът е готов да плати за това, 

че продуктът на дадена фирма с времето е завоювал доверие у купувачите, със 
своето качество. 

Високата репутация на търговската марка е не само елемент на устойчи-
ви конкурентни предимства, но и съставна част от ценността на фирмата. Това е та-
ка, тъй както търговската марка е източник на приходи за фирмата както и произ-
водствените активи.  

 
Намаление за неизвестност е допълнително понижение на цената, което ком-

пенсира на купувача повишения риск от покупка на продукт от неизвестен за него 
производител. 

Често ново появила се фирма на даден пазар е принудена да намали цената на 
своя продукт, спрямо неговата обща икономическа ценност, поради нейната и него-
вата неизвестност. Това се отнася особено за продукти, със сложни техническо-
експлоатационни характеристики, със закупуването на които купувачът рискува.  

 
При определянето на икономическата ценност на продукта за клиента, следва 

да се спазват някои ръководни принципи, които позволяват да се избегнат евен-
туални грешки: 

1. Да се отчита само ценността на различията между фирмения продукт и 
следващия най-добър конкурентен продукт. Ценността на всички ползи, които са 
общи за фирмения и алтернативния продукт, е включена в референтната цена.  

2. Диференцираната ценност да се измерва или като спестени разходи за 
достигане на определени ниво на ползи или като допълнителни ползи, получени при 
идентични разходи. Едновременното отчитане и на едното и на другото е непра-
вилно, тъй като това ще доведе до двойно отчитане и до объркване .   

3. Мащабът на количествените изменения на нивото на един или на друг 
потребителски параметър на фирмения продукт в сравнение с параметрите на ал-
тернативния продукт не е задължително да съвпада с мащаба на изменение на изго-
дата от неговото използване за купувача и съответно с измененията на тази сума па-
ри, която той е съгласен да плати за получаване на този продукт (Фиг. 11). 

4. Ако един продукт е х% по-ефективен спрямо конкурентен, това не означава, 
че неговата цена ще бъде х% по-висока. Това е така, защото икономическата цен-
ност включва два компонента – цена на безразличие и диференцирана ценност, 
които нямат еднаква тежест в общата икономическа ценност на продукта. 
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Фигура 11. Несъвпадане на обективните мащаби на изменение на потребителските 
параметри на продукта и техните субективни оценки от потребителите при 

сравнението им с продукта-аналог 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Липсиц, И. В., Ценообразование – управление ценообразованием в организации: 
Учебник, Издательство „Экономистъ“, Москва, 2005, с. 206 

 
 2.2. Предимства и недостатъци на EVM подхода 

  
EVM подхода има следните предимства: 
1.    Икономическата ценност на продукта е логична отправна точка за опреде-

ляне на цената, тъй като това е монетарната стойност на ползите, които клиентите 
ще получат в замяна на платената цена. 

2.    Икономическата ценност на продукта е отправна точка за разработване на 
базирани на ценността на продукта ценови стратегии, а не само съобразени с това, 
което клиентите са склонни да платят за продукта или само с конкурентите.  

3.    Икономическата ценност на продукта е полезна при убеждаване на потен-
циалните клиенти в превъзходствата на фирмения над конкурентния продукт и 
обосновка на цената му. Това е така, защото икономическата ценност се изчислява 
на основата на реални данни за цени на аналог и сравнение на характеристиките 
между фирмен и аналогичен продукт, което изглежда справедливо в очите на хората. 

  
Недостатъците на EVM подхода се свеждат основно до: 
1. Субективизъм и трудно обосноваване при избора на аналогичен продукт и 

цената му. 
2. Трудности по събирането на изходна информация за пазарните цени и тър-

сенето. 
3. Трудности при оценка на психологическата ценност на продукта. 
 
Важно е да се отбележи, че CVM и EVM са подходи за изчисляване на цен-

ността на продукта. Получените резултати, наред с отчитането на редица други 
фактори са основа за определяне на базирани на ценността цени. 
 

Значимост за 
купувача  на 
параметър 2 

Прираст на 
значението на 
параметър 2 
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Заключение 
 

За да реализират по-висока печалба фирмите днес е необходимо да преосмис-
лят конвенционалните техники на ценообразуване и да се ориентират към инова-
тивни. Във връзка с това, в статията се представя ценообразуването на база ценност 
за клиента. През последните години това ценообразуване придобива широка попу-
лярност в САЩ, Русия и в повечето европейски страни, но за съжаление остава 
неизползвано у нас.  

По-важните резултати от настоящата разработка се свеждат до: 
 На базата на критичен анализ и преосмисляне на основните постановки, 
залегнали в разходния и пазарния подходи на ценообразуване се застава 
зад идеята за ценообразуване на база ценност за клиента; 

 Изясняват се икономическите основи на ценообразуването на база цен-
ност; 

 Въвежда се понятието „стратегическа ценова пирамида”, в основата на 
която е създаването на ценност за клиента; 

 Предлагат се два подхода за измерване и отчитане на ценността на про-
дукта при формиране на цената: Моделиране на ценността за потребителя 
(CVM) и Моделиране на икономическата ценност на продукта (EVM). Раз-
крива се тяхната същност, сфера на приложение, предимства и недостатъци. 
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Abstract:  The study of advertising communication and basic processes to stimulate the 
imagination of consumers has been conducted very recently in our country. There is a growing 
understanding that the individual market behavior is only part of the overall behavior. A 
confrontation is observed between the views of economists and psychologists in terms of giving 
preference to one or another factor, serving consumer behavior. The picture is complicated by the 
complexity and dynamics of the object of study-consumer behavior. Individual motivation defines 
specific behavior even when economic variables are the same. Group members hip also puts its 
stamp and space, and time finish the picture of a complex interplay of many different types of 
factors. The latest along with economicones, make from consumer behavior one intricate 
guilloche, which always surprises with an unexpected response to certain  stimuli. This paper is 
an attempt to make the theoretical formulation of the problem of the influence and the role of 
advertising on brand awareness of consumers.The two main objectives are: (1) To reveal the 
necessity of using psychological expertise in development of advertising messages, (2) To identify 
and analyze the construct edimage in the mind of consumer for company’s brands -Chio, Chippy 
and Pom-bДr. 

Key words:  Advertising, promotional message, branding, advertising strategy. 

JEL M37  
 
 

Въведение  
 

Рекламата  е  неразделна част от маркетинга и като един от основните му еле-
менти е мощно оръжие в ръцете на опитния мениджър за проникване и за въз-
действие върху пазара, а чрез това и за реализиране на повече продажби. Тя е в 
центъра на комуникационната политика на фирмата, тъй като е тази, която въвежда 
една марка на пазара и поддържа нейния живот. Рекламата е публично представяне 
на информация за стока или за услуга с помощта на художествени, технически и 
психологически начини на въздействие върху целевите групи и аудитория с цел да 
се предизвика, поддържа или разширява търсенето и да се осъществяват повече 
продажби и реализират по-големи печалби. Масовото производство и пласментът, в 
условията на постоянни изменения в структурата на производството, потребление-
то и потребителския състав, изискват продължително и задълбочено проучване на 
пазарите, анализ на търсенето и конкретна реклама. 
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І 
 

Съвременната реклама заема важно място в световната и националната иконо-
мика. През 21-ви век тя вече се превръща в значителен стопански отрасъл, тясно 
свързан с производителите, търговците, рекламните агенции и медиите. В периоди-
те на икономически растеж се отчита повишаване  покупателната сила  на организа-
ционните и крайни потребители, което води до засилена интензивна реклама от 
страна на рекламните агенции и медиите. В период на икономическа рецесия се 
съкращават рекламните разходи и това е свързано с ограничаване на рекламите за 
вестниците и списанията. В резултат е налице стагнация при посредническата и 
творческата дейност на рекламните агенции. 

С рекламни рационални апели се представят нови продукти, чиято съдба на 
пазара зависи от това, доколко потребителите оценяват предлаганите с тях изгоди. 
„Добрият нов продукт сам решава съдбата си на пазара, но не може да го стори без 
рекламата. В крайна сметка рекламата се оказва средство за осъществяване на кон-
куренцията и в този смисъл е двигател на техническия прогрес”.1 

Осигурявайки на компаниите възможност да отличават себе си и продуктите 
си от тези на конкуренцията, търговските марки играят централна роля в маркетин-
говите им стратегии, като допринасят за определяне на имиджа и реномето на про-
дукта в очите на потребителите. Всичко това поражда доверие у тях, което е осно-
вата на създаването на постоянни клиенти и развиване на емоционална привърза-
ност към определени търговски марки, която се базира на редица желани свойства 
или особености, притежавани от обозначените с тях продукти. Търговските марки 
са стимул за компаниите да правят инвестиции за поддържане или подобряване ка-
чеството на своите продукти.  

Факторите, които оказват влияние върху лоялността на марката, са: доверие, 
удовлетвореност, заинтересованост, търсене на разнообразие, реклама, промоции, 
продуктови характеристики, ангажираност с марката, пазарен дял, дистрибуция, до-
ходи, възраст и образование, социален статус на потребителите, харесване на мар-
ката, възприето качество, имидж, ползи, ценност и др. Според Дейвид Аакер „хора-
та харесват познатото и са готови да приписват всякакви благоприятни характерис-
тики на нещата, които са им познати”2 Изграждането на влияние на търговската 
марка следва определена последователност. Първо потребителите трябва да се за-
познат с нея, след което да развият предпочитание, базирано на минал благоприя-
тен опит, добри отзиви или усещане, създадено от рекламата и промоцията. Едва 
след многократни покупки, те биха могли да станат лоялни към търговската марка 
и да я предпочетат пред конкуренцията. От тяхна гледна точка значимостта на 
потребителската лоялност към марката се свежда до следните преимущества: 

 Удовлетвореност на потребителите при закупуване на предпочитаната  
марка. 

 Налице е нисък риск, особено за категории, където може да се появи 
потребителски дисонанс, по-малко загуба на време в търсене на информа-
ция  за подходящата марка  и сравняване на алтернативи. 

 Силна емоционална привързаност  от страна на потребителите към търгов-
ската марка. 

                                                 
1 Ив. Цонева, „Анатомия на рекламата“, АИ „Ценов”Свищов, 2000 г., с.15 
2 Aaker, David A., Joachimsthaler, Erich, Brand Leadership, The Free Press A Division of Simon & 
Schuster, Inc., New York, 2000; р.17 
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Следователно влиянието на търговската марка е свързано  на първо място  с  
лоялността на клиентите, като се отчита съотношението между повтарящите се по-
купки в сравнение с общия брой покупки, при условие, че другите стоки и услуги 
присъстват в тази категория. Лоялността на клиента е поведение и  се измерва чрез 
съотношение. „Действително лоялните клиенти по правило са склонни да отправят 
препоръки към други клиенти, харесват марката и се гордеят с нейното потребле-
ние“3. На второ място  се отчита удовлетворението на клиента, изразено чрез отно-
шение, което произтича от очакванията на клиентите и възприемането на действи-
телния резултат. На трето място е познаването на търговската марка, изразено чрез 
три основни мерки за определяне на степента на марково познаване, а именно: 

 Съзнателно познаване – първата търговска марка, за която участниците в 
проучването посочват, без допълнително подсказване или изброяване на 
други марки. Този начин на измерване е известен още като „превъзходство 
на търговската марка”.  Това подчертава  важността на избора  на марково 
име, както и възможността  да се  създават приятни асоциации  чрез рекла-
ма, препоръки от публични личности и други комуникационни усилия. 
Келър изтъква, че „познатостта на марката е едно от важните измерения за 
ценността на марката”.4 Тя е свързана с вероятността наименованието на 
марката да  се появи в съзнанието на клиента автоматично. 

 Неподпомогнато познаване – една от търговските марки, споменати в 
проучването на дадена класа продукти или услуги, без подсказване или 
споменаване на други марки. Понякога се използва термина “припомняне 
на търговската марка”. Целта на осъществяване на връзка на марката с кла-
сата на продукта не е за да се постигне припомняне за класата на продукта, 
когато марката бъде споменавана. По- важно е за потребителя  да запомни  
марката, когато има нужда от продукт от тази класа. Това означава, че 
продуктът е харесван, клиентът  му се доверява и е готов да плати исканата 
цена. Лоялността от своя страна може да се предизвика, ако брандът из-
пълнява „обещанието си” да донесе на купуващия повече, отколкото е це-
ната, която той ще заплати.  

 Подпомогнато познаване – разпознаване на търговската марка, след като 
е предоставен списък на имената, които могат да бъдат търговски марки на 
определени продукти или услуги. Друг термин, който се използва, е „раз-
познаване на търговската марка”. При добра маркетингова стратегия, сред 
ползите от търговските марки са високите цени, по-добрите печалби, пов-
торните покупки и предимството пред конкурентите, както и стабилните 
стойности на компанията пред инвеститорите. Познаването на марката оз-
начава, че  са налице  силни позиции в съзнанието на целевата група. Ето 
защо „името може действително да формира  същността на марковата кон-
цепция”.5 Тук именно асоциациите заемат своето място, като формират 
имиджа на марката и показват с какво тя се отличава от конкурентите си.  

Сред видовете групи асоциации от решаващо значение са три групи. Първата 
група са атрибутите, т.е. характерните черти, свойства или качества, които потре-
бителят смята, че стоката или услугата трябва да притежават, които са в основата 
на тяхната същност и определят покупката. Те се представят според това колко ди-
                                                 
3 Станимиров, Ев. Управление на търговската марка. Наука и икономика, ИУ Варна, 2010, с. 60. 
4 Keller, K. L. (1993). Canceptualizing, Measuring, and Managing Customer-based brand equity.Journal of 
Marketing, 57, рp. 10 
5 Aaker, D., Managing Brand Equity, Free Press, 1991, pp. 187. 
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ректно са свързани с функционирането на продукта  и са свързани  с продукта (тези 
характеристики са свързани с физическата структура и функции на стоката или със 
задължителните условия за осъществяване на една услуга) и несвързани с продукта 
(оказват влияние върху покупката и употребата на стоката/услугата, но не са осно-
вополагащи за тяхното конкретно функциониране). Сред тях са цената и цвета на 
продукта, външния вид на опаковката му, репутацията и произхода на производи-
теля, известни личности/експерти, които препоръчват употребата му, типа магази-
ни, в които се продава и пр.  

• цената е фактор с многостранно значение, тъй като тя е основна асоциа-
ция определяща „стойността” на марката и много често е лостът, който 
оформя цялостното познание на потребителя за дадена продуктова катего-
рия и където „под влияние на маркетинговите стимули той избира и ку-
пува”.6 

• представата относно употребата се формира директно от опит с продук-
ти на бранда или пък чрез контакти с лица, притежаващи такъв опит 
(препоръки/мнения „word-of-mouth”). За представите имат значение „демо-
графските и психографски фактори – пол, раса, възраст, доход, професия, 
социален статус и политически възгледи”7. 

• чувствата и преживяванията на потребителите са в сърцевината при из-
граждането на потребителска ценност на търговската марка. „Въздейст-
вието на емоционалния апел се съдържа  във възможността  му да събуди 
дремещи в подсъзнанието инстиктивни желания”8. Затова е от критично 
значение рекламната, а и всяка друга комуникация да излъчва позитивни 
импулси и да обвързва бранда с позитивни емоции.  

•  индивидуалността на бранда е отражение на усещанията и чувствата на 
потребителите по отношение на марката. „Когато става  дума за влияние 
върху човешкото съзнание с цел запознаване с някакви особености на 
бранда, значи е налице комуникационна активност”.9 Отново рекламата е с 
основен принос за формирането в съзнанието на целевата аудитория на 
индивидуалност на марката, тъй като тя описва конкретни случаи и начини 
на употреба на продукта. 

Втората група асоциации са ползите. Те представляват ценностите и значе-
нието, които потребителите придават на функционалните атрибути на стоките и ус-
лугите, т.е. какво си мислят, че правят за тях продуктите. В зависимост от това с 
какви мотивации се свързват, придобивките се разграничават на функционални, 
символни и основани на преживяване10: 

 Функционалните ползи са свързани с базовите мотивации на индивида.  
 Символните ползи кореспондират с външните изгоди от употребата на про-
дукта и предполагат изграждане на самочувствие и личностно изразяване.  

                                                 
6 Благоев, В., Маркетинг, изд.”Дунав прес”,  Русе, 2003, с.295 
7 Keller, Kevin Lane, Strategic Brand Management.Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 
Prentice Hall, Inc, New Jersey, 1995; p.93 
8  Петрова, Анелия, Потребителско поведение и реклама: Психологически аспекти, изд. "Делова 
седмица консулт", София, 2004 г.; стр. 141 
9  Floor, Ko, BrandingaStore. How to Build Successful Retail Brands in a Changing Marketplace, Kogan 
Page Limited, London-Philadelphia, 2006; р.65 
10 Keller, Kevin Lane, Strategic Brand Management.Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 
Prentice Hall, Inc, New Jersey, 1995; р.99 
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 Основаните на преживяването ползи са свързани с това какво е усеща-
нето да употребяваш даден продукт или услуга и  задоволяват нуждите от  
сензорни удоволствия, от разнообразие. 

 
Трета група асоциации е отношението и се явява  резултат от цялостното въз-

приемане на атрибутите и ползите на продукта. То представлява общата оценка 
на бранда и най-често е основата,  върху която  се гради потребителското поведение 
на индивида. Той изгражда представите си за бранда в зависимост  от своята вяра 
относно ползите, които му носи от опит,  от мнението на околните, от рекламите и 
същевременно дава  оценка  в каква точно степен тези придобивки са добри или ло-
ши и каква е вероятността да задоволят напълно неговата  потребност.  

Силата на асоциациите в съзнанието на потребителя се изразява в количест-
вото и качеството на информацията, която ще бъде извикана от паметта във връзка 
с бранда и която ще повлияе на решението за покупка. 

Асоциациите варират в зависимост от степента, в която създават благосклонно 
отношение. Това означава аудиторията да възприема притежаваните от бранда ат-
рибути и ползи като подходящи за задоволяването на възникналите нужди. Благо-
склонността е функция от желателността и възможностите за доставка. Ето 
защо  атрибутите водят до получавано на ползи, а те от своя страна  отвеждат до 
придобиването на ценност. Така желателноста може да бъде възприемана като по-
казател, колко ценна е дадена търговска марка за потребителя. Възможността за 
действително доставяне на придобивките, които обещава бранда11 в своята комуни-
кация, също има своето значение в общата система за създаване на положителна 
оценка.  

Уникалността на асоциациите е в центъра на позиционирането, по своята 
същност то е „Изключителното предложение за продажба”, което създава конку-
рентно предимство на бранда.12 Предложението трябва да е носител на информация 
за специфична изгода от представения продукт13, а изключителността му трябва да 
е свързана с уникалност в самата стока или да се базира на доводи, които още не са 
били представяни пред целевата аудитория. Необходимо е неповторимостта да е 
такава, че да затрудни конкуренцията да произведе по-добро предложение или да 
не е в състояние въобще да го направи. Следователно ИПП може да се базира на 
пряко или непряко свързани със стоката или услугата атрибути, или на функцио-
нални ползи и изживявания, но е важно да е специфично.  

От своя страна имиджът, който е сума от настоящите асоциации за бранда, е 
резултат от разгръщането на идентичността (identity)на марката. Тя е „основното 
изявление” на производителя какво представлява неговия бранд, поради което се 
превръща в стратегически вдъхновител на всички маркетингови усилия по оформя-
нето на имиджа14. Изграждането на идентичност може да се опише като активно 
усилие от страна на организацията да изгради и поддържа трайни представи за себе 
си у потребителите и конкурентите, което въплъщава две неща – обещание към 
клиентите и отговорност от страна на служителите. Търговските марки определят 
продукта и го разграничават от конкурентната стока. Колкото повече един продукт 
                                                 
11 Цветанова, Ева. Териториалният брандинг – катализатор за конкурентоспособността на регионите. 
Планирането - минало, настояще и бъдеще: Юбилейна научна конференция. Сборник с доклади - 
София, 23 октомври 2008 г.Унив. изд. Стопанство, 2009, c. 53. 
12 Рийвс, Росър, Реализмът в рекламата, изд. "Princeps", Варна, 1994 г.; c.193 
13 Робъртс, Кевин, Марките на любовта, изд. "Фокус", София, 2004 г.; с.194 
14 Aaker, David A., Joachimsthaler, Erich, Brand Leadership, The Free Press A Division of Simon & Schuster, Inc., 
New York, 2000; р.40 
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има собствена индивидуалност, толкова по-голяма стойност притежава. Търговски-
те марки предлагат на потребителите гаранция за качество, услуга, стойност, ново-
въведения и създават взаимна връзка между клиента и техния притежател. Стой-
ността на търговската марка може да се дефинира като сбор от активи (и пасиви), 
свързани с името и символа на търговската марка, които допълват (или понижават) 
присъщата за съответните продукти или услуги стойност. Най-важните категории 
на този актив са: познаване на името на търговската марка; лоялност към търгов-
ската марка; възприето качество; асоциации с търговската марка. Стойността на 
търговската марка поражда потребителска стойност. Марковата стойност обобщава 
резултатите от термините характер, позиция, същност, имидж и идентичност на 
търговската марка. Количествената оценка на търговската марка е комплексна 
величина, която постепенно се променя според ситуацията. Параметрите на коли-
чествената оценка са: качество, услуга, скорост, цена и новаторство. 

Има три вида количествени оценки на стойността на търговските марки – 
функционални, експресивни и централни. Функционалните управляват изпъл-
нението на продукта. Те не правят разлика между продукта и конкурентите му.  

Експресивните количествени оценки казват по-малко за продукта и повече за 
потребителя.15 Експресивните количествени оценки отразяват и подчертават себе 
усещането на потребителя и са основен начин за разграничаване. Въпреки това, 
централните оценки са тези, които са най-постоянни и попадат точно в сърцето на 
клиента. В най-чист вид, те са въплътени в религиозните, националните и полити-
ческите убеждения. Количествените оценки на търговските марки и продуктите мо-
гат да притежават подобна сила, когато са вплетени в масови движения или 
културни тенденции. 

  
ФИРМЕН ПРОФИЛ НА „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
 

„Интерснак България” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговор-
ност през 2001 г. е регистрирано в България с решение 1 от 13.08.2001 г. по  
ф.д. 8169/2001 г. на Софийски градски съд, партиден № 63557 рег. 1, том 723, стр. 
194.  Едноличен собственик на капитала е „ИНТЕРСНАК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В” 
Холандия. част от базираната в Дюселдорф международна компания Intersnack 
Group. 

В България „Интерснак Груп” навлиза през 1993 година, предлагайки уникал-
но нов продукт на българските потребители – картофен чипс с марка Chio.  

Началото на групата се поставя през 1962 г., когато немски предприемач пре-
нася рецептата на картофения чипс от САЩ в Европа. Intersnack Group е един от 
лидерите на европейския пазар в областта на производството и търговията на чип-
сове, снаксове и ядки. Групата притежава 25 собствени фабрики, заводи в 
Германия, Полша, Румъния, Франция и Холандия и присъства в 18 европейски дър-
жави – една от които е България. Intersnack Group разполага с 20 сертифицирани 
лаборатории, които непрекъснато следят за качеството на продуктите и спазването 
на утвърдените европейски стандарти. Основният предмет на дейност е търговия и 
разпространение на чипс, снакс, ядки и други солени изделия. През последните го-
дини на българския пазар компанията претърпя динамично развитие и се превърна 
в един от безпорните лидери на снакс пазара в България. „Интерснак България” 
ЕООД притежава над 50% от пазарния дял на пазара на картофен чипс (виж фиг. 1).  
                                                 
15 Floor, Ko, BrandingaStore. How to Build Successful Retail Brands in a Changing Marketplace, Kogan 
Page Limited, London-Philadelphia, 2006 
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Фигура 1. Пазарни дялове на видовете чипс 
 

 
 
Източник: http://regal.bg/lib/showimg.php?filename=oo_1218833.jpg 

 
 
Чрез собствена национална дистрибуция дружеството осъществява продажби-

те на своите продукти. Компанията има регионални офиси в големите градове като 
София, Пловдив, Варна и Бургас както и складове в други населени места. 

„Интерснакс България” ЕООД предлага на своите клиенти висококачествени 
чипс, снакс, ядки и солени печени продукти. Компанията поема цялата отговорност 
за качеството, безопасността и на натуралността на предлаганите продукти. Про-
дуктите на дружеството не съдържат консерванти и оцветители. Компанията също 
така е „зелено” ориентирана. Голям размер от финансовите ресурси на компанията 
се използват за програмата за опазване на околната среда. Опаковките, с чиято по-
мощ се запазват вкусовите качества на продуктите, се изработват от рециклирани 
суровини. 

 
В портфолиото на дружеството са включени следните търговски марки  

(вж. Табл. 1): 
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Таблица 1. 
Портфолио на дружеството „Интерснакс България” ЕООД 

 
Бранд Описание Лого 

„Chio” Картофенчипс и снаксове с марка „Chio” 
 

„Pom-Bдr“ Картофени мечета с марка „Pom-Bдr” 

 

„Чипи“ Картофен чипс и ядки с марка „Чипи“ 
 

 
Рекламната политика, провеждана от „Интерснак България” ЕООД обхваща 

дейности, свързани с представянето на продуктите на дружеството на потенциал-
ните клиенти, а също така и дейности, подпомагащи налагането на продуктите сред 
настоящите клиенти. Ядрото на рекламната кампания е целевият пазар, който 
включва настоящите и потенциалните потребители на рекламирания продукт.  

Прилаганата от компанията политика има за цел: 
 да привлече възможно най-голям брой потенциалните потребители; 
 да запознае бъдещите клиенти с характеристиките на предлаганите про-
дукти, търсейки начини и средства за по-атрактивно и запомнящо се пред-
ставяне на допълнителна информация за тях; 

 да повиши степента на познaтост, което би довело до изменение на нагла-
сите и поведението, водещо до изпробване продукта от страна на потенци-
алните потребители; 

 да активизира, стимулира настоящите клиенти да купуват/употребяват/ по-
често по-голямо количество от предлаганите продукти на дружеството; 

 да изгради благоприятно отношение към продуктите на „Интерснак 
България” ЕООД. 

За осъществяване на рекламната си политика дружеството използва няколко 
рекламни канали – пресреклама, телевизия, външна реклама, интернет и други.  

 
Пресреклама 
Компанията разпространява своите рекламни послания чрез вестници и спи-

сания. Наблюдава се тенденция печатните рекламите на „Интерснак България” 
ЕООД да са оформени в ярки и наситени цветове, които имат способността да при-
вличат вниманието на потребителите. При въвеждане на нови или подобрени про-
дукти дружеството разпространява реклами, даващи повече информация за продук-
тите като вкус, използвани съставки, тегло, цени, места, от които може да се закупи.  
Използваните послания са кратки, ясни и открояващи се.  

 „Dare to tasteit”(Осмели се да опиташ) – това  рекламно послание е използ-
вано при въвеждането на новият вкус Wasabi на ChioChips. Насочено е към 
търсещите и обичащи различното авантюристични потребители, тип ино-
ватори.   

 „Снежни мечета за послушните хлапета” – рекламно послание на Pom-bar 
адресирано към всички послушни деца, желаещи да получат подарък – 
вкусни картофени мечета от своите родители. 
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  „Накъдри се от кеф” – послание насочено към потребителите, които из-
питват удоволствие от похапването на любимия си вкус чипс. Конкретната 
реклама дава информация на потенциалните и настоящи потребителите за 
различните вкусове и разфасовки на ChioChips и най-важното мястото, от 
което продуктите могат да бъдат открити и закупени.  

Телевизия 
Най-използваният  рекламен канал, тъй като той въздейства едновременно на 

голяма аудитория, а това е предпоставка за получаването на по-голяма известност 
на марките и дружеството.Телевизионната реклама дава възможност на компанията 
да представи, да демонстрира продуктите по най-добрия, заинтригуващ и запомнящ 
се начин, като акцентира на хумора.  

Външна и транспортна реклама 
Рекламите разпространявани по този рекламен канал биват изработвани в го-

лям размер в комбинация с контрастиращи си цветове, които спомагат за привлича-
нето на погледите на бързо преминаващите хора, разполагат се на стратегически 
места, където пътнико потока е най-многоброен, а също така се поставят и върху 
превозни средства от градския транспорт.  

Интернет 
„Интерснак България” ЕООД използва рекламния канал Интернет за раз-

пространение на своите рекламни послания, защото е атрактивен със социално-де-
мографския профил на аудиторията си, цената на рекламен контакт е ниска и защо-
то има голям избор от рекламни форми, като банери, социалнa мрежа Facebook, 
„както и изготвяне на уеб-страници, съдържащи важна информация за съот-
ветния продукт”.16 Рекламните модели в Интернет  непрекъснато търпят измене-
ния  и стават все по-предпочитани от своята аудитория. 
 
АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ НА ФИРМАТА – CHIO, ЧИПИ И 
POM-BДR 
 

Търговска марка Chio 
 

Chio е първата марка чипс, продавана на пазара в България, както  и снаксове 
и други солени изделия. Chio чипс се произвежда от селектирани картофи по спе-
циална технология, която предлага  чипс с вкус на сол, чушка, люта чушка, пиле, 
шунка и мед, чийзбургер, сметана и билки. Продават се в опаковки от по 45, 70, 90, 
140 и 165 грама. На пазара Chio има регистрирани следните видове търговски марки: 

• словесни търговски марки Chio и ChioX-treme 
• образни търговски марки 

 

Търговска марка Pom-Bдr 
 

Картофени мечета с марка Pom-Bдr е любима марка на децата. На пазара се 
продава Pom-Bдr, несъдържащ изкуствени оцветители. На своите потребители дру-
жеството предлага следните видове Pom-Bдr – оригинал, с вкус сирене и с вкус на 
сметана и лук в опаковки от по 25 и 40 грама. 

Регистрирани са следните видове търговски марки Pom-bar: 
• словесни търговски марки POM-BДR 
• образни търговски марки 
• специални – триизмерни търговски марки 

                                                 
16 Анастасова, Л., Маркетингови комуникации в туризма и услугите, изд.”ИРИТА”, Б, 2001, с.100 
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Търговска марка Чипи 
 

„Интерснак България” ЕООД предлага на своите потребители чипсът с марка 
Чипи, който притежава традиционно български вкусове, т.е. сол, лют, домат, червен 
пипер, балкански кашкавал, чушка и балканско жълто сирене в 30, 60, 99, 150, 160 
грамови опаковки.  

Регистрирани са следните видове търговски марки: 
• словесни търговски марки ЧИПИ 
• комбинирани търговски марки 

 
ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО ИЗВЕСНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ 
МАРКИ НА „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
 

Проведено е електронно анкетно проучване, в което са използвани както от-
крити, така и закрити въпроси, с което се цели по-пълното отразяване на мнението 
на респондентите. Отговорите са събрани чрез случаен подбор, тъй като за целите 
на изследването интерес представляват респонденти с определени компетенции, 
квалификации, отговорности и познания. 

По-конкретно са анализирани и обобщени резултатите от 248 анкетирани. От 
тях 164 или (67%) са жени, а мъжете са 84 или (33%).  

Цели на допитването: 
Разкриване равнището на известност на търговските марки на „Интерснак 

България” ЕООД и влияещите фактори при избора на чипс/снакс. 
Период на провеждане: 
Допитването се проведе в периода от 26ти септември 2012 г. до 26ти ноември 

2012 г. 
Използвани канали за достигане на респондентите 
Facebook и електронна поща. 
Резултати 
Респондентите под 16 годишна възраст са  (2%), от 16-19 години (44%), от 20-

24 години са (40%), от 25-34 години са (13%),  и от 45-54 години (2%). Най-
многобройни са респондентите на възраст между 16-19 години (44%) следвани от 
20-24 годишна възраст (40%).(виж фиг.2). 

 

Фигура 2. Разпределение на респондентите по възраст  
 

 
 
От респондентите 58.33 % отговорят, че първата марка, за която се сещат, 

когато чуят думата чипс е Chio. Това е така нареченото съзнателно познаване, 
известно като превъзходство на търговската марка. Основният конкурент на Chio е 
марката Ruffles за нея се сещат 19 % от анкетираните. Другата марка на „Интерснак 
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България” ЕООД Чипи се нарежда по на трето място по показателя маркова извест-
ност с 8%. 

 

Фигура 3. Разпознаваемост на марката  

Коя е пъ рвата марка, за която се 
сещате, когато чуете думата чипс?

59%

2%
6%

2%

19%

2%

2% 8% Chio

C runch

Lays

Laz y

Ruffles

Tortila

Tornado

Чипи
 

 
Препоръчително е „Интерснакс България” ЕООД да проведе рекламни компа-

нии за популяризирането на марка Чипи, тъй като равнището на познатостта ѐ е 
твърде ниско. Респондентите, които се сещат първо за Chio са на възраст между 16 
и 24 години, като те са най-големите консуматори на чипс/снакс  и попадат в тази 
възрастова група.  
       

Таблица 2. 
 

под 16 16 до 19
20 до
24

Chio 1 12 11

Crunch 0 0 1
Lays 0 3 0
Lazy 0 1 0
Ruffles 0 4 3
Tornado 0 0 1
Tortila 0 0 1
Чипи 0 2 1

1 22 18Total

В коя възрастова група 
попадате?

Коя е  първата марка, за която се  сещате , 
когато чуете  думата чипс? * В коя 

възрастова група попадате? 
Crosstabulation

Count

Коя е
първата
марка,
за която
се
сещате,
когато
чуете
думата
чипс?
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На въпроса “За какво се сещате щом видите това изображение” 75 % от 
анкетираните отговарят снакс/чипс. Това е много високо равнище на познатост на 
триизмерната търговска марка на Pom-bдr (вж. фиг. 4) 

 
Фигура 4. Познатост на търговската марка „Pom-bдr” 

 

 
 
На въпроса “При избора Ви на снакс/чипс Ви влияят?” влияние при избора на 

респондентите оказват: най-силно вкуса – 67 %, миналия опит – 54 %, цената –  
48 %, търговската марка – 31%, чутото или видяното – 25 % в някоя реклама и най-
слабо настроението – 12%.  

 
Фигура 5. Фактори влияещи при избора на марката 

 
 

На въпроса “Случвало ли се е да си купувате определена марка снакс/чипс, 
защото рекламата  Ви е привлякла?” (60%) от респондентите споделят, че са си 
купували снакс/чипс, вследствие на видяна/чута реклама. 

Следователно „Интерснак България” ЕООД трябва да се стреми да разработва 
и разпространява нестандартни, запомнящи се и въздействащи реклами с цел да 
подтикне настоящите си и потенциални клиенти към покупка. 

 
Изследването налага следните заключения: 
Първо: Идентичността на марката е зададена от основната бизнес мисия на 

компанията-производител.  
Второ: Имиджът е сбор от актуалните асоциации за бранда, картина в съзна-

нието на потребителя, която е резултат от контактите с марката. 
Трето: Интерснак България” ЕООД притежава марки, които задоволяват по-

требностите на определен  сегмент на възраст между 16 -24 години. 
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Заключение  
 
Рекламата е необходим елемент на производството и на обръщението, сред-

ство за завоюване на пазари за реализация, за преодоляване на конкуренцията, за 
повишаване търсенето на стоките и услугите, за поддържане на цените на равнище, 
осигуряващо висока печалба. Тя  трябва  да запознае потенциалните купувачи с ед-
на стока или услуга, да я направи търсена и желана. Същевременно рекламата е 
призвана да поддържа изградения вече положителен образ за даден продукт, да 
подхранва интереса и желанието, които поражда у потребителите. 

Следователно ролята на рекламата за фирмата – рекламодател и за потенциал-
ните купувачи не е еднозначна. За рекламодателя тя трябва да осигури изгодната 
реализация на предлаганите изделия (услуги) и по-високи печалби за сметка на 
конкуренцията. По отношение на купувачите ролята на рекламата е да ги информи-
ра и да стимулира готовността им за покупка на точно определена марка и да гаран-
тира тяхната удовлетвореност. 
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Abstract: In a global economy for each territorial unit is a challenge to draw positive attention 
to itself and to create a desired impression among "users of the site". Long-term changes in the 
regional image require the implementation of a planned and systematic approach to local 
communication policy. A particular challenge in this context is the organization of promotional 
activity in the peripheral municipalities which requires investigation of the attitudes of the local 
stakeholders towards the realization of their domestic communication policies. The article 
analyzed specificity in the development of communication mix, through which a territorial unit 
may present itself as a desirable place to live, business, leisure, and professional development. 
The main thesis of the study is that despite the recognized need for territorial communication 
policy, marketing efforts in the peripheral municipalities are insufficient for developing vital 
strategy. Three research questions are defined in order to reveal the specific characteristics of the 
marketing activities of stakeholders in communities that are being studied, namely: the extent to 
which marketing efforts are strategic priorities for local action groups in the municipality, what is 
the level and strength of the interaction between local stakeholders in the context of the positive 
presentation of the municipality, what are the main factors and barriers to the development and 
implementation of local communication policy. 

Keywords: territorial marketing, endogenous development, analysis of communication policy in 
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Въведение 
 

В териториален план една от най-важните задачи на маркетинга е да създаде, 
развие и поддържа положителен местен имидж. Представата за дадена територия се 
формира главно от качеството на локализираните в нея стопански субекти, на 
местната инфраструктура (включително меката инфраструктура) и от предлаганите 
публични услуги. Върху имиджа на региона оказва влияние и мястото на местната 
икономика в националното стопанство и в глобален план, взаимодействието на ло-
калната власт с различните централни учреждения и организации, както и външ-
ните връзки на района. В някои случаи на „местата”1  дори им се налага да се борят 
с негативните стереотипи или неточната и остаряла информация, която медиите 
разпространяват за тях. 
                                                 
1 Мястото е географско физическо пространство ... културно, исторически и етнически обособена 
локация, централен град и заобикалящата го периферия, пазар с различни разграничаващи го 
характеристики, индустриална база, психологически атрибут на взаимоотношенията между хората 
(Kotler, P., D. Gertner, Country as brand, product, and beyound: A place marketing and brand 
management perspective. //Special Issue Brand Management,Vol. 9, April 2002, pp. 249-261.). 
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Според Ф. Котлър2  имиджът на „мястото” е сумата от представи, идеи и впе-
чатления, които хората притежават за даден регион. За това той е детерминанта с 
решаващо значение по отношение на това каква е нагласата на обществото и биз-
неса спрямо дадена териториална единица, като при това до голяма степен формира 
и направлява потребителското поведение. Негативната представа за мястото е мно-
го трудно да бъде променена и изисква от регионалните маркетъри целенасочени и 
планирани действия с дългосрочен характер. Този проблем е изключително актуа-
лен за периферните общини, където стереотипното мислене започва още с негатив-
ната конотация на термина „периферен“, а неговата промяна трудно ще се осъщест-
ви без локална комуникационна стратегия. 

В изграждането на регионалния имидж могат да се разгледат три основни фа-
зи. Първата е свързана с т.нар. „органичен имидж”, който отразява общата предста-
ва, която потребителите имат за дадено място. Формира се и се влияе от начина, по 
който медиите отразяват региона, от неговото представяне в книги, филми, шоу 
програми и др. подобни. Органичният имидж представлява актив за даден регион, ко-
гато последният разполага с богато културно-историческо наследство, уникални при-
родни забележителности или е значим бизнес и политически център с голям брой 
население. Следващата фаза е свързана с т.нар. „основан на опита имидж”. Той визира 
отношението на потребителите към дадена локация след като са я посетили в качест-
вото си на туристи, инвеститори или предприемачи. Положителната представа в този 
случай се изгражда при съвпадение между очакванията на целевата аудитория и местн-
ата реалност. Третата фаза е „маркетингово създаденият имидж”, при който основно се 
разчита на регионалната комуникационна политика да представи дадено място като 
желана локация за бизнес, отдих, професионална реализация и живот.  

 

Изграждането на позитивна представа за дадена териториална единица е сред 
най-важните аспекти на регионалния маркетинг, тъй като е решаващ фактор в лока-
лизационните решения на предприемачите, инвеститорите и високо квалифицира-
ната работна ръка. Множество са примерите от европейската практика за западане-
то или негативното настроение спрямо дадени региони, което се базира на създаден 
отрицателен стереотип за мястото, за това е важно създаването на подходящ регио-
нален имидж, който да се отличава със следните характеристики3: 

 Реалистичност; 
 Правдоподобност;  
 Опростеност; 
 Привлекателност; 
 Отличителност. 

 

Териториалната комуникационна политика включва систематично провежда-
не на кампании за формиране и поддържане на регионалния имидж, чрез използва-
нето на местни, национални и международни средства за масова информация; реги-
онална реклама; лични контакти на “местните заинтересовани страни„ в процеса на 
бизнес-срещите и преговорите; други PR-мероприятия.  

Промоционалните стратегии на териториалните единици трябва да: 
 акцентират върху икономическите, социалните, спортните, културните, 
научно-техническите, медицинските, екологичните и други успехи на ре-
гиона, като по този начин създават представа за региона като място с 
привлекателни условия за живот, рекреация, бизнес; 

                                                 
2 Kotler et al, Marketing Asian Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and 
Nations. Wiley, 2002. 
3 Avraham, E. Media Strategies for Marketing Places in Crisis, Elsever Inc, Oxford, UK, 2008. 
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 да поддържат известността и интереса към региона като използват различ-
ни информационни поводи, например: ден на града, ден на смеха и др.; 
популяризиране на местните герои, символи, традиции, обичаи; провежда-
не на мащабни национални и международни спортни събития и културни 
мероприятия, конференции и др.; 

 да популяризират региона като цяло и да лобират за неговите интереси 
пред властовите структури; 

 да ограничат/ ликвидират негативната или неистинна информация за региона; 
 да формират местен патриотизъм и да пропагандират имиджа на региона 
като привлекателно място за живеене, развитие, бизнес и почивка.  

 да поддържат добрата репутация и известността на лицата-символи на 
региона (местните политици, популярни личности, бизнесмени и др.); 

 да обезпечат допълнителни приходи в бюджета на региона и да увеличат 
възможностите за по продуктивно решаване на социално-икономическите 
въпроси; 

 да повишат конкурентноспособноста на региона и да обезпечат повишава-
нето на жизнения стандарт на местното население, повишаване качеството 
на местните стоки и услуги и маркетирането им на външните и вътрешни 
пазари. 

 

Аналогичен по важност е и изборът на средства за комуникация, като тук на-
ред с традиционните медии следва да се подчертае ролята на уебсайта за успеха на 
една регионална промоционална кампания. 

 

Настоящата статия има за цел да анализира нагласата на локалните заин-
тересовани страни в периферията за осъществяване на местна комуникацион-
на политика. Създаването и развитието на маркетингова комуникационна полити-
ка в по-слабо развитите общини  е свързано с изучаването на множество и различни 
по своя характер, променливи, явления и процеси. Конкретните задачи, чрез които 
е дефинирана целта на статията са:   

 емпирично да редуцира  факторите на влияние върху нагласите на мест-
ните заинтересовани страни; 

 да изведе независими структури от тези фактори, въз основа, на които да 
се дефинират конкретни препоръки и мерки за локално развитие; 

 да се очертаят стратегическите вектори за локално развитие и потенциала 
за маркетиране на региона. 

 

Маркетинговият подход4 в организацията и управлението на местно ниво 
предполага, че от капацитета на локалните заинтересовани страни (в частност ини-
циативните групи) зависи как ще се отговори на регионалните нужди и дали ще бъ-
дат използвани оптимално ендогенните ресурси на общината. Ефективното комуни-
киране на желаната представа за дадена териториална единица следва да е резултат 
от активно и равнопоставено взаимодействие между “локалните заинтересовани 
страни„ и стратегическо местно планиране на маркетинговите инициативи за устой-
чиво развитие. Следователно реализацията на локална комуникационна политика 
изправя местната власт пред предизвикателството да провокира по-силна ангажира-
ност и информираност на местното население спрямо локалните проблеми, да 

                                                 
4 Цветанова, Е. Стратегически аспекти на ролята на регионалния имидж за повишаване атрактив-
ността на териториалните единици. Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието 
: Кръгла маса : Сборник от научни публикации - Свищов, 14 юни 2012 г. АИ Ценов, 2012, с. 116. 
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укрепи местното взаимодействие и да участва активно в изграждането и развитието 
на локалната идентичност. Подобряването на работата на администрацията в посо-
чените направления ще мотивира хората от периферията да се ангажират в създа-
ването и реализирането на локални инициативи, ще създаде предпоставки за разви-
тието на местна иновативна среда и ще повиши качеството на живот.   

Предизвикателствата пред реализирането на териториална комуникационна 
политика са дефинирани, анализирани и оценени в три по-слабо развити общини – 
Белене, Никопол, Павликени. Те са избрани в качеството си на едни от най-ярките 
представители на “периферията”5 у нас. Под периферен регион в настоящата разра-
ботка се разбира територия, лишена от предимства и зависима от даден централен 
район. Последният се разглежда като територия с висока адаптивна способност и 
значителни възможности за икономически растеж на фона на общата ситуация в 
страната.  

Икономиката на периферните общини е изправена както пред вътрешни, така 
и пред външни предизвикателства. От една страна, необходимостта от полагане на 
усилия за изграждане на местната идентичност и устойчивост, а от друга за пови-
шаване конкурентоспособността на местната икономика като цяло и представянето 
на нейните уникални характеристики пред глобалния пазар. Териториалната кому-
никационна политика следва да постави стратегически фокус върху въпросите, 
потребностите, предизвикателствата и приоритетите на съответния регион, да об-
хваща както текущите проблеми пред ключовите сектори в местната икономика, 
така и регионалните тенденции, да открие ключовите пазари за местната продукция 
и да предложи подходящи стратегии за атакуването им. 

При разработването на териториалния комуникационен микс е от изключител-
но значение да се разполага с актуални данни за това как резидентите възприемат 
района в качеството му на място за инвестиране, работа, живеене или посещение и 
с какви опции съществуват за да се подобри тази представа. По тази причина пред-
мет на настоящото изследване е нагласата за осъществяване на регионален марке-
тинг от страна на местните заинтересовани страни в периферните общини. Това на-
ложи разработването на анкетни въпросници за проучване на информираността, ан-
гажираността и готовността на публичната администрация, бизнеса и неправителстве-
ните организации да разработи и реализира териториална комуникационна политика.   

Обект на проучването са местните заинтересовани страни в три периферни 
общини – Белене, Никопол и Павликени.  

Основната теза на изследването е, че въпреки осъзнатата необходимост от 
разработването и осъществяването на териториална комуникационна политика, 
маркетинговите усилия на периферните общини са недостатъчни за разработването 
на витална промоционална стратегия, която да спомогне за подобряването на мест-
ния имидж пред потребителите на територията. 

 
Дефинирани са следните изследователски въпроси, разкриващи специфичните 

характеристики на маркетинговата активност на заинтересованите страни в трите 
периферни общини: 

 До каква степен маркетинговите усилия са стратегически приоритет за 
местните инициативни групи от общината; 

                                                 
5 Терминът “периферия” се разглежда не само в географски, но и в социално-икономически план. 
Дълго време икономистите се придържат към т.нар. “стагнационистична теза”, според която пери-
ферията е обречена на застой, тъй като това гарантира на прилежащия й централен район възмож-
ността да се развива, използвайки нейните суровинни ресурси, пазара и работната й сила. За подроб-
ности вж. Тонкова, Ст. Локализационният избор. АБАГАР, 2002 г. с. 99-115. 
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 Какво е равнището и силата на взаимодействие между локалните заин-
тересовани страни в контекста на позитивното представяне на общината. 

 Какви са основните предпоставки и пречки, пред разработването и осъ-
ществяването на местната комуникационна политика. 

 
Следва да подчертаем, че целта на проведеното проучване е не просто да се 

даде отговор на тези въпроси, а да се проследи взаимодействието и връзките между 
разглежданите фактори.  

 
І. Методология на изследването 

 

След обстойно проучване и обобщение на съществуващите национални, ре-
гионални и областни анализи, стратегии и планове за развитие, както и на експерт-
ните мнения на специалистите от района за перспективите пред локалната иконо-
мика за респонденти са привлечени членовете на местните инициативни групи в 
трите периферни общини, сред които – местни власти, представители на различни 
неправителствени организации и локалния бизнес.    

На основата на така събраната информация е проведено електронно анкетно 
проучване с представители на местните инициативни групи в трите периферни об-
щини, обект на изследване. Чрез него се цели да се дефинират факторите, определя-
щи информираността, ангажираността и готовността на публичната администрация, 
бизнеса и неправителствените организации да разработят и реализират терито-
риална комуникационна политика. Нейното реализиране ще създаде предпоставки 
за подобряване работата на администрацията, увеличаване конкурентоспособността 
на локалните фирми, ще повиши инвестиционния и предприемачески интерес към 
региона и не на последно място ще повиши качеството на живот.   

Семплирането е съобразено както с мненията на експертите, получени от под-
готвителния етап на проучването, а именно дълбочинните интервюта, така и с 
теорията на регионалния маркетинг. Отговорите са събрани чрез стратифициран не-
случаен подбор, тъй като за целите на изследването интерес представляват респон-
денти с определени компетенции, квалификации, отговорности и познания. 

По-конкретно са анализирани и обобщени резултатите от 32 електронни ан-
кети с представители на местните инициативни групи в общините Белене, Никопол 
и Павликени.  

Като метод на изследването е предпочетен  количествен многомерен анализ – 
експлоративен приложен факторен анализ6, реализиран с помощта на статистически 
софтуер PASW Statistics 18. Методът е предпочетен7, тъй като позволява да се из-
следва взаимодействието между изучаваните променливи, както и силата на връз-
ките между тях, без непременно да се търси взаимодействие между тях от типа 
„факторна променлива-резултатна променлива“. 

Приложени и анализирани са резултатите на едномерните разпределения, 
които са показали наличие на статистически значима разлика, чрез  К-S тест при 
б=0.05 и б=0,01, съответно за ординално скалираните променливи. 

 

                                                 
6 Izenman, A. J. Modern Multivariate Statistical Techniques: Regression, Classification, and Manifold 
Learning, Springer Science+Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA, 2008, 
pp 581-590. 
7 Rummel, Rudolf J.  Applied Factor Analysis.Applied Factor Analysis. Northwestern University Press, 
1988, р.323. 
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ІІ. Анализ на нагласата на локалните заинтересовани страни за осъществяване 
на местна комуникационна политика 
 

Проучването оценява готовността, ангажираността, информираността и чувст-
вителността на заинтересованите страни от периферията по отношение на местния 
комуникационен микс. За целта са формулирани 20 въпроса, по които респонден-
тите са помолени да изразят позицията си. Оценките на анкетираните са измерени 
чрез ординална скала от две до шест, където 2 означава, че анкетираният е напълно 
несъгласен с дадено твърдение, а 6 означава, че е напълно съгласен с него. Отгово-
рите са обработени с приложен експлораторен факторен анализ, изходната инфор-
мация за който е обобщена в таблица 1. 

Таблица 1. 
Изследвани променливи 

 

Име на 
променливата Етикет на променливата 

Q 14_1 Промоционалните мероприятия на общината са достатъчни. 
Q14_2   Липсва единна маркетингова стратегия на общината за координиране на 

различните усилия. 
Q 14_3  Бизнес портфолиото на общината осигурява достатъчно информация за 

потенциалните инвеститори и предприемачи. 
Q 14_4  Наличен е пакет рекламни материали за всеки проявил интерес към 

общината. 
Q 14_5 При реализацията на местната комуникационна политика общината 

получава значима подкрепа от страна на местния бизнес и НПО. 
Q 14_6  Общината е активен участник в процеса на партньорство в рамките на 

областта, региона и страната. 
Q 14_7 Общината отчита възможностите за международно сътрудничество и ак-

тивно работи за тяхното реализиране. 
Q 14_8 Наличните на територията на общината атракции са достатъчни на брой 

за развитието на местната туристическа индустрия. 
Q 14_9 Налична е обобщена информация за общината в електронен вариант, 

която е достъпна за всеки заинтересован. 
Q 14_10 В общината се прилага система за насърчаване на стартиране и разширя-

ване на бизнес инициативите. 
Q 14_11 На територията на общината съществуват обособени групи от фирми на 

еднакви или различни производствени равнища, които заедно реализират 
общи икономически цели. 

Q 14_12 Общината полага достатъчно усилия за насърчаване клъстеризацията на 
местната икономика. 

Q 14_13 Общината разполага с общинска собственост със стратегическо значение, 
която може да отдава или продава на частни инвеститори. 

Q 14_14 Предлаганите на територията на общината публични и социални услуги 
са адекватни на потребностите на заинтересованите страни. 

Q 14_15 На територията на общината съществува ясно изразена практика за про-
веждане на срещи, симпозиуми, конференции и др. на междурегионално 
и международно ниво.  

Q 14_16 Бизнесът е активен участник в процеса на местно развитие. 
Q 14_17 Местното население разчита изцяло на общината за информация и пред-

ставяне на неговите интереси в процеса на местно развитие. 
Q 14_18 Финансовата децентрализация позволява на общината да реализира крупни 

проекти. 
Q 14_19 Маркетинговите усилия на общината са фокусирани върху изграждането 

и развитието на териториален бранд. 
Q 14_20 Предприети са активни мерки срещу съществуващите негативни стерео-

типи (негативно възприемане) по отношение на общината. 
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Представеното множество от твърдения засяга различни аспекти както на 
фирмената дейност на представителите на частния сектор, така и организацията и 
стратегическото планиране на представителите на публичния сектор. Всичко това 
налага разработването на сложни конструкции от няколко групи променливи, чрез 
които се изследват различни аспекти на един и същ признак.  

Връзките между отделните променливи са измерени с помощта на корела-
ционен анализ (вж. таблица 2).8  
 

Тези базови условия позволяват провеждането на факторен анализ, като за 
конкретния способ за редуциране на данните в проучването е избран методът на 
главните компоненти. За по прецизното определяне на теглото на всяка от промен-
ливите във факторните компоненти допълнително е извършена ортогонална (varimax) 
ротация, която значително улеснява интерпретацията на данните. В резултат от 
анализа са получени 6 факторни компонента (виж таблица 3). 

 
Таблица 3. 

Обща вариация, обяснена от модела 
 

Собствени значения Екстракционни суми  
от квадратите на 

факторните коефициенти 

Суми след ротацията  
от квадратите на 

факторните коефициенти 

Компо-
нент 

Общо % от 
вариацията

Кумулативен 
% 

Общо % от 
вариацията

Кумулативен 
% 

Общо % от 
вариацията 

Кумулативен 
% 

1 7.52 37.55 37.558 7.512 37.558 37.558 3.689 18.45 18.446 
2 2.7 13.47 51.032 2.695 13.473 51.032 3.147 15.77 34.183 
3 1.69 8.46 59.501 1.694 8.469 59.501 2.852 14.26 48.444 
4 1.56 7.81 67.317 1.563 7.816 67.317 2.249 11.24 59.689 
5 1.29 6.45 73.769 1.290 6.452 73.769 2.134 10.67 70.359 
6 1.06 5.31 79.08 1.063 5.313 79.082 1.745 8.74 79.09 
7 .898 4.49 83.57  
8 .785 3.92 87.49  
9 .529 2.64 90.14  
10 .431 2.15 92.29  
11 .358 1.79 94.09  
12 .302 1.51 95.60  
13 .240 1.20 96.80  
14 .182 .91 97.71  
15 .160 .80 98.51  
16 .104 .51 99.03  
17 .078 .38 99.42  
18 .056 .28 99.70  
19 .052 .25 99.96  

П
ро
ме
нл
ив
и 

20 .008 .03 100.00  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

                                                 
8 Б. а. – Поради големия им обем всички резултати и докладвани статистики  от проведените 
анализи, цитирани в настоящата статия, които не могат да бъдат коректно представени в текста, са 
изведени в отделно електронно приложение, достъпно за разглеждане на адрес: 
http://regio2020.free.bg/factor_analysis_rmm_supplement.xlsx  
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В резултат от анализа са излъчени 6 главни компонента, които заедно обяс-
няват 79,08% от вариацията на 20 променливи. Третата колона на таблицата 
„Екстракционни суми от квадратите на факторните коефициенти“ показва, че  
съществуват 6 собствени значения по-големи от 1, като първото от тях обяснява 
приблизително 37,6% от вариацията. Следващата таблица (Таблица 4) представя 
ротираната компонентна матрица, която показва разположението на всяка от изход-
ните променливи в получените факторни компонети. 

Таблица 4.  
Ротирана компонентна матрица9 

 

Факторни компоненти Променливи  
1 2 3 4 5 6 

Q 14_1         .804   
Q 14_2           .885 
Q 14_3   .332   .876     
Q 14_4 .398   .376 .670   .395 
Q 14_5   .404 .460   .472   
Q 14_6     .722 .357     
Q 14_7     .516     .611 
Q 14_8   .351     .683   
Q 14_9 .757       .396   
Q 14_10 .533       .548   
Q 14_11   .902         
Q 14_12   .834     .313   
Q 14_13 .501   .321 .416     
Q 14_14 .598     .519     
Q 14_15 .610 .359       .433 
Q 14_16 .397 .763         
Q 14_17 .311   .774       
Q 14_18 .875           
Q 14_19   .398 .760       
Q 14_20 .697 .485 .341       

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with 
Kaiser Normalization. а. Rotation converged in 16 iterations. 

 
1. Интерпретацията на получените факторни компоненти  
 

Компонент 1 се дефинира като: „планиране на комуникационните усилия 
на общината“. Той корелира най-силно с променливите: Налична е обобщена ин-
формация за общината в електронен вариант, която е достъпна за всеки заинтересо-
ван; Общината разполага с общинска собственост със стратегическо значение, 
която активно промотира за отдаване или продажба на частни инвеститори; Пред-
лаганите на територията на общината публични и социални услуги са адекватни на 
потребностите на заинтересованите страни; На територията на общината съществу-
ва ясно изразена практика за провеждане на срещи, симпозиуми, конференции и др. 
на междурегионално и международно ниво, чрез които да се подобри местния 
имидж; Финансовата децентрализация позволява на общината да реализира крупни 

                                                 
9 Забележка: причината за празните клетки в матрицата е предварително заложеното от нас условие 
за екстракция на теглата със стойности по-малки от 0,3. Това позволява да фокусираме вниманието 
си само върху статистически значимите резултати за корелация между променливите.  
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проекти с маркетингова насоченост; Предприети са активни мерки срещу съществу-
ващите негативни стереотипи (негативно възприемане) по отношение на общината. 

Компонент 2 се дефинира като: „промотиране на местното икономическо 
развитие“. Той  корелира най-силно с променливите: Бизнесът е активен участник 
в процеса на местно развитие; Общината полага достатъчно усилия за насърчаване 
клъстеризацията на местната икономика; На територията на общината съществуват 
обособени (клъстерни) групи от фирми на еднакви или различни производствени 
равнища, които заедно реализират общи икономически цели. 

Компонент 3 се дефинира като: „ролята на общината в местното развитие“. 
Той корелира най-силно с променливите: Общината е активен участник в процеса 
на партньорство в рамките на областта, региона и страната с цел повишаване на 
нейната конкурентоспособност и атрактивност; Местното население разчита изцяло 
на общината за информация и представяне на неговите интереси в процеса на 
местно развитие; Маркетинговите усилия на общината са фокусирани върху из-
граждането и развитието на териториален бранд. 

Компонент 4 се дефинира като: „маркетингови инициативи в териториал-
ната единица“. Той корелира най-силно с променливите: Бизнес портфолиото на 
общината осигурява достатъчно информация за потенциалните инвеститори и пред-
приемачи; Наличен е пакет рекламни материали за всеки проявил интерес към 
общината. 

Компонент 5 се дефинира като: „реализация на комуникационната полити-
ка на общината“. Той корелира най-силно с променливите: В общината се прилага 
система за насърчаване основаването и разширяването на бизнес инициативите; 
Наличните на територията на общината атракции са достатъчни на брой за разви-
тието на местната туристическа индустрия; При реализацията на местната комуни-
кационна политика общината получава значима подкрепа от страна на местния 
бизнес и НПО; Промоционалните мероприятия на общината са достатъчни. 

Компонент 6 се дефинира като: „Активност на общината при реализиране 
на местната маркетингова политика“ корелира най-силно с променливите:  
Липсва единна маркетингова стратегия на общината за координиране на различните 
усилия; Общината отчита възможностите за международно сътрудничество и 
активно работи за тяхното реализиране. 

 
2. Обобщение на резултатите от изследването по компоненти; конкретни 
мерки и препоръки за разработването на регионална маркетингова стратегия 

 
Компонет 1 – „Планиране на комуникационните усилия на общината“ 

Обобщени резултати от изследването: Въпреки че необходимостта от мар-
кетингови усилия за повишаването на местната конкурентоспособност е осъзната 
от респондентите и в трите изследвани общини, не е направен опит за разработва-
нето на маркетингов план или локална комуникационна стратегия. 

 Няма ясно разграничение на целевите пазари в общината, както и на комуни-
кационните инициативите за тяхното „атакуване“; 

Не са предприети активни мерки за редуциране на съществуващите негативни 
стереотипи по отношение на общините и създаването на позитивен имидж. 

Почти напълно се подценява ролята на съвременните информационните и 
комуникационните технологии за осъществяването на местната комуникационна 
политика. 
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Пренебрегват  се възможностите за участие в национални и международни 
програми, чрез които да се финансират комуникационните усилия на общината. 

 Мерки и препоръки: За преодоляването на спорадичния характер на мест-
ните маркетингови инициативи е необходимо разработването на локална комуни-
кационна стратегия. Разработването й не следва да е самоцел, а напротив тя трябва 
де е интегрирана към съществуващите в общините стратегически планови доку-
менти за развитие. 

Необходимо е да се извърши сегментиране на целевите пазари на общината, 
което да позволи правилното адресиране на маркетинговите комуникационни 
усилия, като и избора на най-подходящ промоционален компонент, канал, средство. 

Следва да се разработи система от показатели и да се определи методика, по 
която да се оценява ефекта от местната комуникационна политика, както и да се 
предвидят гъвкави механизми за актуализирането на комуникационния микс при 
необходимост. 

 
Компонент 2 – „Промотиране на местното икономическо развитие“. 

Обобщени резултати от изследването:  
Голямата част от стопанските субекти в изследваните периферни общини са 

представители на малкия и среден бизнес, респективно оперират предимно на огра-
ничени пазари и функционират в рамките на нискотехнологични отрасли и дейнос-
ти, за това те рядко се възприемат като активни участници в процеса на местната 
развитие.  

Местните предприятия се характеризират със слаба иновационна дейност, а 
дифузията на знания, информация и нови технологични решения в тях е затрудне-
на. 

В изследваните общини респондентите подценяват възможностите за публич-
но частно партньорство и различните клъстерни структури за организация на мест-
ната икономика. 

Незадоволително е и нивото на партньорството между бизнеса в региона и 
обществените организации; 

Ниска е степента на институционална подкрепа за бизнеса. 

Мерки и препоръки: 
Една от основните цели на регионалния маркетинг е повишаването на местна-

та конкурентосопособност. Това от своя страна предполага както мерки за привли-
чане на нови предприемачи и инвестиции в общината, така и подпомагане на съ-
ществуващите компании. По отношение на потенциалните „потребители на тери-
торията“ комуникационните усилия следва да се насочат към разработването на 
презентациии с икономически анализи и данни представящи ключовите икономи-
чески сектори в общината и потенциала и за развитие; организирането и участието 
в тематични срещи, симпозиуми, конференции и др. на национално и международ-
но ниво;.рекламиране в различни информационни портали за бизнес и др; 

По отношение на местния бизнес комуникационната стратегия следва да е на-
сочена към промотирането на мрежовото партньорство  и клъстеризацията на ком-
паниите в региона с цел създаването на витална иновативна среда; разработване на 
информационни кампании и канали за тяхното разпространение, които да запознаят 
фирмите с възможностите за реализиране на проекти по национални и международ-
ни програми и др. 
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Компонент 3 – „Ролята на общината в местното развитие“. 

Обобщени резултати от изследването:  
Респондентите оценяват като слаба активността на общината за повишаване 

на местната конкурентоспособност и атрактивност. 
Маркетинговите усилия на общината за изграждането и развитието на терито-

риален бранд са недостатъчни, зле организирани и не са подчинени на конкретна 
комуникационна стратегия. 

Същевременно според анкетираните на общината се разчита изцяло за ин-
формация и представяне интересите на населението в процеса на местно развитие. 

Мерки и препоръки:  
За да е ефективна маркетинговата комуникационна стратегия на общината, тя 

следва да е интегрирана в системата от планови документи за местно развитие. 
Също така трябва да се радва на широка обществена популярност и подкрепа 
конкретните мерки са: 

Постоянно да се промотира партньорството между стратегическите бизнеси в 
региона, индустрията и обществените организации; поставяне на акцент върху 
икономическите, социалните, културните и екологичните резултати на общината; 
извеждане на предимствата на местните стоки и услуги и следене за това до колко 
ефективно те задоволяват потребителите (вътрешни и външни);  

Необходимо е също така привличането и включването на силни локални и 
регионални асоциации при разработването и изпълнението на маркетинговата 
комуникационна стратегия. 

 
Компонент 4 – „Маркетингови инициативи в териториалната единица“. 

Обобщени резултати от изследването: 
И за трите изследвани общини е характерно позициониране на маркетинго-

вите усилия приоритетно спрямо целевия пазар на предприемачите и инвес-
титорите; 

Анкетираните са акцентирали върху факта, че бизнес портфолиото на общи-
ната не осигурява достатъчна и актуална информация за потенциалните инвести-
тори и предприемачи;  

Средствата за промоционални дейности са първото перо от местния бюджет, 
което се съкращава при необходимост.  

Наличните промоционални материали не задоволяват адекватно потребнос-
тите на компаниите, проявили интерес към общината. 

Мерки и препоръки:  
Разкриването и успешното експлоатиране на ендогенния потенциал на дадена 

територия изисква провежданите в нея маркетингови инициативи (в частност кому-
никационните) да са подчинени на единна стратегия и да имат ясно и недвусмис-
лено послание към целевите аудитории. Провеждането на комуникационната 
политика на общината следва да се основава на широко местно партньорство, чрез 
което да се заздрави локалната икономическа позиция и да се разкрият приоритетни 
области за бъдещо сътрудничество. 
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Успешен вариант за периферията е развитието на фестивална дейност10, която 
да задълбочи трансграничното сътрудничество и да повиши интереса към трите 
общини.  

 
Компонент 5 – „Реализация на комуникационната политика на общината“. 

Обобщени резултати от изследването: 
В изследваните периферни общини не се прилагат систематични усилия за 

насърчаване основаването и разширяването на бизнес инициативите; 
Комуникационните дейности са изцяло в ръцете на местните власти като под-

крепата, която те получават от подкрепа от страна на местния бизнес и повечето 
неправителствени организации е слаба. 

Изследването показва, че според анкетираните промоционалните мероприятия 
или липсват или са крайно недостатъчни. 

Мерки и препоръки:  
Разработването и осъществяването на маркетинговата териториална комуни-

кационна политика следва да се основава на равнопоставено партньорство и местен 
диалог. 

Изборът на комуникационен микс следва да отговаря на специфичните по-
требности и възможности (кадрови и финансови) на периферните райони, а не сля-
по да следва чужда „добра практика“.  

На общинско ниво следва да се апробират и прилагат ефективни механизми за 
измерване на количествените и качествени резултати от маркетинговата комуника-
ционна активност.   

 
Компонент 6 – „Активност на общината при реализиране на местната марке-

тингова политика“ 

Обобщени резултати от изследването: 
Респондентите и от трите общини са посочили, че липсва единна маркетин-

гова стратегия, чрез която да се координират различните местни усилия;  
Активността на общината е висока по отношение на международно сътрудни-

чество, но липсата на административен капацитет и ограничените средства за съфи-
нансиране на проекти и налагат ролята на партньор, а не на ръководител; 

На междурегионално и междуобщинско ниво сътрудничеството е незадово-
лително. 

Мерки и препоръки:  
За да е ефективна комуникационната активност на общината, тя следва да се 

основава на три основни взаимосвързани компонента – маркетингов екип, страте-
гия и план за действие. Това ще позволи на дадена локация да „атакува“ своите 
потенциални потребители с адекватно маркетингово послание, промотиращо пози-
тивен местен имидж. 

 
 
 

                                                 
10 Анастасова, Л. Концептуална рамка за брандинг на дестинация чрез събития: теоретични и 
приложни аспекти, НБУ, С., 2011. 
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3. Систематизиране на направените изводи от анализа и предложените мерки 
за разработване на регионална комуникационна политика в периферните 
общини 
 

От проведеното изследване на факторите, определящи нагласата на местните 
заинтересовани страни за разработване и осъществяване на териториална комуни-
кационна политика в трите периферни общини се налагат следните изводи: 

• Въпреки реформите, предприети в регионалната политика и развитие, 
извършените анализи потвърждават съществуването на големи резерви в публич-
ния и бизнес сектора на района по отношение на тяхната маркетингова активност. 
Въпреки че възприемат маркетинговите инициативи и в частност комуникационна-
та политика като един от основните катализатори за постигането на устойчиво 
местно социално-икономическо развитие, за всички представители на локалните 
заинтересовани страни е характерно, че са слабо ангажирани с маркетингови дей-
ности  и не обръщат достатъчно внимание на комуникационните възможности.  

Разработването  осъществяването на териториална промоционална стратегия 
се възприема по-скоро като екзогенен процес, в който респондентите виждат своята 
роля преди всичко като изпълнители на различни инициативи.  

• Съществува поляризацията на мненията при избор на подход за разработ-
ване на комуникационна политика в изследваните периферни общини. По-голяма 
част от бизнес респондентите разчитат изцяло на общинските власти да се справят с 
новите предизвикателства на маркетирането на територията. Същевременно, ниво-
то на  местно партньорство за осъществяване на териториални маркетингови ини-
циативи е крайно незадоволително – факт, който възпрепятства осъществяването на 
витална маркетингова политика.  

• Частният сектор в трите периферни общини е по-скоро на етапа търсене 
на нови идеи за развитие и все още хаотично дефиниране на проблемите, касаещи 
маркетинговата му активност, докато публичния сектор и представителите на не-
правителствените организации са съсредоточили усилията си към стратегическо 
планиране на местните комуникационни усилия. За да се постигне ефективно ло-
кално развитие, основано на витална маркетингова комуникационна политика 
обаче, е необходимо всички заинтересовани страни да преминат през фазите на 
консолидиране, на създаване и институционализиране на локални мрежи за парт-
ньорство, които да отразяват общите интереси и приоритети на региона и едва след 
това да се стигне до процеса на стратегическо планиране на комуникационните 
инструменти и дейности.  

• Консервативното и пасивно поведение на “локалните играчи” в региона 
води до отсъствието или до създаването на слаби мрежи за дифузия на знанието и 
новостите, в това число и по отношение на промоционалните мероприятия. Вът-
решните мрежови съюзи страдат най-вече от ниското ниво на взаимодействие меж-
ду партньорите, липсата на сътрудничество между секторите в локалната икономи-
ка, недостатъчната активност и липсата на капацитет в „локалните заинтересовани 
страни’ за провеждането на адекватна регионална комуникационна политика. Друг 
съществен проблем е липсата на политически консенсус, на добри контакти с по-
високите властови равнища, както и невъзможност да се дефинират маркетинговите 
потребности и свързаните с тях приоритети на региона.  

Предприемаческият капацитет за осъществяване на промоционална дейност е 
слабо развит поради неблагоприятния икономически климат и невъзможността да 
се привлече висококвалифицирана работна сила, която да катализира маркетинго-
вите усилия на общините.  
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Най-успешната политика по отношение на изследваните периферни общини е 
свързана с усилването на административния капацитет по отношение на регионал-
ния маркетинг и иницирането на местни проекти, които да привлекат свежи к-
питали и специалисти, както и да повишат местната атрактивност, чрез активна 
комуникационна политика. За целта е необходимо в локалните стратегически пла-
нови документи да се включат конкретни програми за повишаване на маркетинго-
вата активност на общините. 

Систематизирайки предложените мерки за решаване разкритите от анализа 
проблеми, можем да обобщим следните основни фактори, които стимулират мар-
кетинговата активност на местните власти в периферните общини. 

По отношение на комуникационния потенциал на локалната администрация, 
това е способността и: 

 да има ефективна роля в процеса на маркетиране на устойчивото местно 
развитие; 

 да селектират и промоцират обещаващи локални инициативи и проекти в 
тази сфера, чрез ефективна комуникационна стратегия; 

 да формулират онази промоционална политика, която би довела до при-
вличането на обществени и частни инвестиции; 

 да осъвременява и увеличава уменията си спрямо изискванията на „целеви-
те потребители на територията“11. 

 
Предложената система от мерки цели да улесни разработването на стратеги-

чески документи на регионално и общинско равнище и по-конкретно оценката на 
изпълнението на съответните програми за регионален маркетинг. 
 
Заключение 
 

Създаването и развитието на маркетингова комуникационна политика в пери-
ферните общини  е свързано с изучаването на множество и различни по своя харак-
тер, променливи, явления и процеси. Резултатите от настоящото изследване са опит 
за емпирично редуциране на факторите на влияние и извеждането на независими 
структури от тях, които са предназначени да очертаят стратегическите вектори за 
локално развитие и потенциала за маркетиране на региона. 

Доказана е основната теза на изследването, че въпреки осъзнатата необхо-
димост от разработването и осъществяването на териториална комуникационна 
политика, маркетинговите усилия на периферните общини са недостатъчни за раз-
работването на витална промоционална стратегия, която да спомогне за подобря-
ването на местния имидж пред потребителите на територията. 

Дефинирана е рамката, в която се осъществяват промоционалните дейности, 
предложени са диференцирани управленски мерки за разгръщане на локалния по-
тенциал за разработване и осъществяване на териториална комуникационна стра-
тегия, които да са съобразени със спецификите на локалната идентичност и целите 
на местното развитие.  

Направени са конкретни препоръки за подобряване на взаимодействието 
между локалните заинтересовани страни, с цел създаването на креативна комуника-
ционна политика, която да повиши атрактивността и подобри имиджа на пери-
ферните общини.  
 
                                                 
11 Панкрухин, А. П., Маркетинг территорий, Питер, 2006, с. 46. 
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Abstract: The issue of marketing aspects of the entertainment industry is very important, 
especially considering the nature of entertainment services. In this sense, researched various 
marketing concepts, which are applied in the entertainment industry in the context of the 
characteristics of the product, its staff and customers in a highly competitiveness between 
entertainment sites. 
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JEL M31, M39 
 
 
Разглеждана като специфична група от дейности или предприятия, развлека-

телната индустрия създава осезаеми и неосезаеми продукти, имащи предназначе-
нието да ангажират или привличат вниманието на хората, да предизвикат интерес 
или доставят забавление1. Тъй като са сложна за изследване част от туристическата 
индустрия, която не е ясно дефинирана в специализираната литература, е необходи-
мо да уточним, че не съществува самостоятелна научна област на развлеченията. 
По-конкретно в техния състав се съдържат: театралните постановки и вариетета; 
музикални представления; баровете, клубовете и дискотеките; кино- и филмовите 
прожекции; хазартните игри в казина; спортните състезания и мондиалите и други. 
Освен това развлеченията могат да бъдат насочени и към създаването на силни 
усещания (тематични паркове); образователни развлечения (туристическа обиколка 
с открит автобус); културни развлечения (фестивали, карнавали, празници); реклам-
ни развлечения; духовни развлечения; здравословни развлечения (СПА-процедури), 
др.  

Настоящето изследване е опит да се определят параметрите на маркетинга на 
развлеченията в контекста на продуктовите особености, персонала и потребителите.  

Трябва да отбележим, че през последните години от развитието на развлека-
телната индустрия маркетингът заема централно място в съвременните тенденции. 
Особено забележимо е и нарастващо му влияние в публичния сектор, изследвайки 
чуждите практики в областта на развлеченията в туризма.  

Развитието на познанията в областта на управленската теория също фокусират 
вниманието или са силно повлияни от маркетинга. Аргументите за това са няколко:  

 драматичните промени в структурата на много икономики с упадъка на 
традиционните промишлености и развитието на индустриите в сферата на 

                                                 
1 Емилова И., Управление и ресурсна осигуреност на развлекателната индустрия, Авангард Прима, 
С., 2008, с. 6 
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обслужването, които са склонни към иновации и са силно ориентирани 
към пазара;  

 променящите се характеристики на пазара и потребителското поведение, 
както и идентифицирането на нови пазарни ниши, насочени към здраво-
словен начин на живот, или т.нар. зелени или еко-потребители;  

 рецесиите, които принуждават фирмите да погледнат критично на това как 
осъществяват своите дейности, вкл. маркетинговите; 

 приватизирането на държавни предприятия, които сега трябва да бъдат по-
отзивчиви към желанията и нуждите на своите клиенти, с цел реализиране 
на печалба; 

 натиск върху предприятията от публичния сектор да придобиват комер-
сиално поведение и намаляване на зависимостта им от държавата.  

 
Освен това е необходимо да направим и някои терминологични уточнения от-

носно тълкуването на понятието маркетинг.  
Това е социален и управленски процес2, при който индивидите и групите по-

лучават това, от което се нуждаят, чрез създаване и обмен на продукти и стойности 
с други. 

Интерес представлява и дефиницията3 на Института на сертифицираните мар-
кетолози (Chartered Institute of Marketing), а именно, че „маркетингът е процес на 
управление, отговарящ за идентифицирането, предвиждането изискванията на 
клиен-тите”. 

Освен това маркетингът4 е едновременно философия и бизнес функция, със-
тояние на ума, отнасящо се до оптимален подход към бизнеса и дейности, където 
такива идеи се превръщат в практика. 

На следващо място можем да изтъкнем, че продажбата5 се фокусира върху 
нуждите на продавача; маркетингът – на нуждите на купувача. 

Маркетингът6, освен че е с по-широк обхват от продажбата, но и като цяло не 
е специализирана дейност. Той обхваща цялата дейност, целия бизнес, видян от 
гледна точка на неговия окончателен резултат, което е и гледната точка на клиента. 
Това е загриженост и отговорност за навлизане на пазара и трябва да засяга всички 
области и дейности на туристическото предприятие. 

Интерес представлява и становището, че целта7 на маркетинга е да продава 
излишък. Целта е да се познава и разбира клиента толкова добре, че продуктът или 
услугата да се вписват в неговата представа и да се продават. 

Маркетингът означава да се създават, поддържат и засилват дългосрочните 
връзки с клиентите, така че целите на участващите страни да бъдат изпълнени8. 
Това се прави чрез взаимен обмен и изпълнение на обещания. 

Тези концептуални виждания за маркетинга поставят акцент върху клиентите 
и техните нужди и желания. Съществуват обаче и някои общи принципи, на които 
са подчинени маркетинговите концепции и на които е необходимо да се обърне 
внимание. Те могат да се обобщят по следния начин: 

                                                 
2 Kotler P., Principles of Marketing, Prentice - Hall, 10 ed., 2004 
3 Chartered Institute of Marketing, Definition of Marketing, 1984 
4 Baker M. J., Marketing Strategy and Management, Macmillan, 1985 
5 Levitt T., Marketing myopia, Harvard Business Review,  8-9/ 1960, p.50 
6 Drucker P.F., The Practice of Management, Harpar and Row, 1954  
7 Drucker P.F., Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Harper and Row, 1973 
8 Grönroos C. L., Marketing re-defined, Management decision, 28/ 1990 
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1. Маркетингът е всичко онова, което подпомага фирмата в постигнето на 
нейните цели и задачи, и поради това трябва да бъде обвързан с фирмените 
цели и стратегии.  

2. Маркетингът не обхваща само продажбата. Това е един от последните етапи 
от маркетинговия процес и ако маркетингът е намерил клиентите и ги е 
запознал с продуктите, по-скоро им дава възможност да купят нещо, което 
искат, отколкото да се опитва просто да осъществява продажби. 

3. Маркетингът е не само рекламна дейност; тя е средство за постигане на 
целта, а не крайната цел. 

4. Маркетингът трябва да засяга цялата култура на една организация, а не 
просто да съществува в даден отдел или в длъжностните характеристики на 
съответния персонал. 

5. Маркетингът не означава само пари и печалба. Целите, които се преследват 
чрез него, могат да бъдат и други – за навлизане на пазара, например, да 
насърчи използването на услуга от социално неравностойни хора; в посока 
опазване на околната среда, образование и подобряване на здравето на насе-
лението. 

6. Успешният маркетинг е ориентиран към клиентите, тъй като открива техни-
те нужди, желания и изисквания и разработва продукти, които в максимална 
степен отговарят на тях. Последователността не е разработване на продукти, 
след което осигуряване на клиенти за тях. Маркетингът не може да реши 
проблемите за продуктите, които хората не желаят да купуват. Този потре-
бителско-ориентиран подход показва значителната роля на маркетинговите 
проучвания. 

7. Маркетингът не означава еднократно действие, а непрекъснат процес, 
включващ постоянен мониторинг, оценка на изпълнението, както и модифи-
циране на фирмените стратегии. 

8. Маркетингът съществува както на стратегическо, така и на тактическо ниво, 
които взаимодействат помежду си, за да бъде процесът успешен. Това също 
така включва дългосрочно и краткосрочно планиране. 

Съществуват различни маркетингови подходи9, които туристическите пред-
приятия вземат предвид по отношение на своята пазарна политика. 

Производственият подход се основава на идеята, че потребителите ще ползат 
продукти, които са на разположение и са много достъпни. Освен това, мениджърите 
се концентрират върху ниските производствени разходи и ефикасната дистрибуция. 

Основният принцип при продуктовия подход е, че клиентите предпочитат 
продуктите с характеристики, начин на производство и равнище на качеството, от-
личаващи ги от другите продукти. Това поставя акцент върху подобряване на про-
дуктите от страна на производителите и доставчиците на услуги. 

Продажбеният подход се основава на убеждението, че потребителите няма да 
купуват достатъчно количество от даден продукт, освен ако фирмата не извършва 
значителни рекламни и продажни дейности. 

За разлика от посочените по-горе подходи, според пазарно-ориентирания под-
ход начинът за постигане целите на предприятието е идентифициране на потреб-
ностите и желанията на клиентите по целеви пазари и предоставянето на продукти, 
които биха задоволявали техните нужди по-ефективно, отколкото продуктите на 
конкурентите. 

                                                 
9 Доганов Д., Маркетинг в туризма, Princeps, 1998, с. 49-53 
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Последният подход е характерен за съвременната действителност на развлека-
телния пазар, докато производственият и продажбеният подход са избягвани през 
последните години. Независимо от това, би било погрешно да се предполага, че раз-
влекателните предприятия са приели един подход – пазарно-ориентиран. Редица 
фирми все още прилагат някои от тези подходи или комбинация от тях. Наистина е 
спорен въпросът дали съществува действително пазарно-ориентираният подход, 
дали може да бъде напълно приложен, тъй като често фирмите не могат бързо да 
променят продукта, за да отговорят на промените, настъпващи в търсенето на паза-
ра, тъй като и персоналът не винаги може толкова бързо да се промени. Разбира се, 
туристическите предприятия се стремят да удовлетворяват онези потребителски 
нужди и желания, които им позволяват да постигат фирмените цели в рамките на 
финансовите си ресурси.  

Пазарно-ориентираният подход не означава единствено подобряване на начи-
на, по който фирмата пласира своите продукти. Това е също така и използването на 
такъв пазарен инструмент10 от страна на фирмата, която се възприема пазарно- или 
потребителски ориентирана, чрез който потребителите са управлявани, купувайки 
конкретния продукт, да изпитват получаването на голяма изгода и удовлетворение. 
Тази идея е отразена в много от рекламните послания на туристическите предприя-
тия, например: „има го по вашия начин” – Burger King, или „вие сте шефа” – United 
Airlines, „мечтите стават действителност” – Disney World. 

В контекста на развлекателната индустрия, за която са характерни основно 
туристически услуги, маркетинговият подход трябва да се разглежда от гледна точ-
ка на факта, че фирмите, занимаващи се с тяхното предлагане, по принцип се 
отнасят към сферата на обслужването и по-конкретно са част от отрасъла туризъм.  

Туристическите продукти и услуги, в сравнение с промишлените стоки напри-
мер, притежават редица отличителни качества11, които имат значение за начина, по 
който те са представени на пазара, особено що се отнася до тяхната привлекател-
ност.  

На първо място ще обърнем внимание на персонала, ангажиран в производ-
ството и предоставянето на развлекателния продукт, който е част от туристическия. 
Важното в случая е, че персоналът на развлекателния обект се намира в пряк кон-
такт с потребителите и неговото поведение и отношение в процеса на потребя-
ването на услугите от страна на посетителите влияе изключително върху техните 
преживявания. Следователно, обслужващият персонал представлява важна индика-
ция за процеса на управление на конкретните развлечения, както и съществен 
елемент на маркетинга. Тематичните паркове Disneyland са пример за добра практи-
ка в тази посока.  

На следващо място ще разгледаме и особеностите на развлекателния продукт. 
Той е нематериален, така че потребителите не могат да го опитат, преди да вземат 
решение за покупка. В този смисъл ролята на маркетинга е да насърчава клиентите 
да купуват даден продукт по-скоро на базата на тяхното въображение и получена 
информация, а не въз основа на личния им опит. Това означава, че рекламните 
брошури в случая играят важна роля, както и отразяването на развлекателния обект 
в медиите, оттук и важността на печата и връзките с обществеността за привличане 
на посетители. Имайки предвид, че интересът на голяма част от хората, които не са 
посещавали развлекателни обекти преди, се провокира от чуждия опит в преживя-

                                                 
10 Lieberman A., P. Esgate, The Entertainment Marketing Revolution: Bringing the Moduls, the Magis of 
the World, FT Press, 2002, p.247-249 
11 Middleton V., J. Clarke, Marketing in Travel and Tourism, 3-rd ed., Butterworth-Heinemann, 2001, pp. 121-125 
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ванията, разчитайки на препоръки от роднини и приятели. В този случай е важно 
удовлетворението, което създава предварителната положителна нагласа у потенци-
алните посетители.  

Тъй като развлекателният продукт е неосезаем и съответно не може да се съх-
ранява, се наблюдава тенденция на отстъпки в цената при продажба, осъществена в 
последните минути (last minute), за да се гарантира получаването на определено 
равнище на приходи, дори и по-малко, но този продукт не би реализирал никаква 
печалба, ако остане непродаден. Такъв е примерът с организираните туристически 
пакети с обща цена, с развлекателна цел. Трябва да уточним, че само малка част от 
развлеченията изискват предварителна резервация и всъщност това явление оказва 
ограничено влияние върху маркетинга на развлекателната индустрия.  

Трябва да се обърне внимание и на потребителите на развлекателни услуги, 
като част от процеса на производство. Освен това, техните нагласи и потребителско 
поведение влияят върху преживяванията им, както и върху тези на други потреби-
тели, откъдето възниква проблем за маркетинговите специалисти, тъй като подобни 
променливи величини са до голяма степен извън техния контрол и също така труд-
ни за прогнозиране. Въпреки това е необходимо да се имат предвид и някои посети-
тели като учениците и възрастните хора, които могат да проявяват различни модели 
на поведение и отношение към развлеченията, както и факторът „лошо време”, 
което също влияе върху изживяванията12 на посетителите, тъй като повечето раз-
влекателни обекти се намират в открити пространства.  

Развлекателният продукт или услуга е стандартизиран, тъй като съществуват 
неконтролируеми променливи величини, които оказват пряко влияние, включител-
но различните нагласи и настроение на персонала, ангажиран в неговото предоста-
вяне. В този смисъл трябва да се постигне контрол на качеството на развлекателния 
продукт. Редица други фактори, влияещи върху него, са извън контрола на произво-
дителя, например времето, така че продуктът не би могъл да се стандартизира или 
гарантира от страна на предприятията от развлекателната индустрия.  

От изключителна важност в случая е и ролята на отделната личност за качест-
вото на услугата, особено имайки предвид взаимодействието между персонала и 
потребителите на предлаганите фирмени продукти и услуги13.  

Като част от туристическата индустрия, за развлеченията също са характерни 
и някои маркетингови особености като цяло, особено по отношение на естеството 
на продукта и пазара.  

На първо място, туристическият продукт е преди всичко преживяване, което 
започва преди началото на неговото действително потребление и в някои отноше-
ния продължава след неговото потребление. Преживяването от посещението на 
развлекателен обект съдържа няколко етапа, които формират цялостния опит:  

 Очакването – периодът на очакване е удоволствието, което ще получи по-
сетителят в резултат от посещението; 

 пътуването – до развлекателния обект – цел на посещение, по най-лесния и 
бързия начин;  

 времето – прекарано в развлекателния обект; 
 пътуването – от развлекателния обект в туристическата дестинация до 
постоянното местоживеене на потребителите;  

 спомените – от посещението, в т.ч. и по-осезаеми като снимки и сувенири.  

                                                 
12 Gilmore J.H., B.J. Pine, Economy Experience, Harvard Business School Press, 1999, pp.165 - 183 
13 Анастасова Л., Маркетинг на туристически продукт: Комуникационна политика в туризма и 
услугите, изд. Екс-Прес, 2010, с.16-17 
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Мениджърите на развлеченията в туризма биха могли да контролират само 
част от този процес, но преживяванията са изцяло свързани с посетителите и те 
рядко правят разлика между това, което е в рамките на техните отговорности, и 
това, което е извън техния контрол. Същността на цялостното преживяване обаче 
трябва да засяга и специалистите по маркетинг.  

От друга страна, част от развлекателните продукти и услуги могат да се 
потребяват групово, което означава, че трябва да се минимизира вероятността за 
привличане на туристически групи от хора, между които може да възникне кон-
фликт, например ученици и туристи от третата възраст заедно в рамките на едно 
туристическо пътуване.  

Освен това развлекателните продукти и услуги могат да се потребяват опреде-
лено време, в рамките на което посетителят има права за тяхното потребление. За 
редица развлечения този период е един ден, макар че може да бъде по-дълъг, или 
ако има предписания, според които всички посетители са заедно, може да бъде по-
кратък период, например един час. Развлекателните събития понякога са свързани и 
с продължителността на изпълнение като спортно състезание или музикален кон-
церт например. Обикновено съществува корелация между периода за посещение на 
даден развлекателен обект и разходите на посетителя за участие или наблюдение.  

На следващо място, в контекста на особеностите на развлекателните услуги, 
трябва да се отбележи, че туристите се придвижват до развлекателния обект, а не 
обратното, както е характерно за продуктите на други икономически отрасли. Това 
означава, че достъпът е ключов фактор за успеха на един развлекателен обект, 
както и рекламните брошури, разглеждани като важни маркетингови инструменти 
за продажба на развлеченията.  

Следващият фактор, оказващ влияние върху развлекателните продукти и ус-
луги, е силно изразеният сезонен характер на туристическото търсене, имайки пред-
вид активните месеци за пътуване – юли и август за морските, и декември и януари 
за планинските курорти. Що се отнася за краткотрайните форми на туризъм и раз-
влечения, това са уикендите. В този смисъл маркетингът на развлекателната ин-
дустрия трябва да бъде насочен към стимулиране на потребителското търсене из-
вън сезонното.  

На последно място, цените на развлеченията не винаги се диктуват от търсе-
нето и предлагането. Част от тази политика е подчинена и на социални цели, като 
например увеличаване броя на посетителите в неравностойно положение. Това е 
може би по-вероятно за атракционния, отколкото за всеки друг сектор на туристи-
ческата индустрия. 

В допълнение към тези характеристики, които са общи за маркетинга на услу-
гите и в частност на туризма, съществуват и други, отнасящи се конкретно за раз-
влеченията14.  

Маркетинговите цели на развлекателните обекти са различни и варират в за-
висимост от сектора, в който се осъществява дейността. Например, частните развле-
чения имат цели като реализиране на печалба, увеличаване на пазарния дял, разши-
ряване на продуктовата гама, постигане на определено равнище на възвращаемост 
на инвестициите. От друга страна, обществените развлекателни обекти имат по-
широкообхватни и не толкова финансови цели, например разширяване на възмож-
ностите за отдих на обществото и насърчаване на участието на хора, които са в 
неравностойно социално положение. Въпреки това, разходите за контрол налагат и 

                                                 
14 Lehu J., Branding Entertainment: Product Placement and Brand Strategy in the Entertainment Business, 
Kogan Page, 2009, pp. 96-103 
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генериране на приходи. И накрая, развлеченията, принадлежащи към доброволния 
сектор, са склонни да използват туризма като средство за постигане на определена 
цел, като печелене на пари от посетителите, за да ги инвестират в основната 
дейност на организацията, която е свързана с опазване на околната среда и образо-
ванието.  

Развлеченията се предлагат на туристическия пазар както от посредници, така 
и чрез преки канали на реализация. Например, туроператорите ги използват в 
техните брошури, за да насърчат хората да купуват определени пътувания, докато 
държавната политика, насочена към рекламиране на основните развлечения в 
туристическата дестинация, насърчава туристите да посетят конкретната страна. И 
накрая, местната власт използва развлеченията като основна част от маркетинга на 
съответната територия.  

Третата характеристика на маркетинга на развлекателната индустрия е свърза-
на с равнището на конкурентоспособност на отделните развлечения. Например, те-
матичният парк или морският увеселителен и търговски център са с високо рав-
нище на конкурентоспособност, докато градските музеи или спортни центрове са 
склонни към това да бъдат взаимно изключващи се, тъй като местните власти ги 
предлагат само на конкретната територия. Освен това има случаи, в които отделни 
развлечения се поставят в конкурентна среда помежду си, намирайки се в близост в 
дадена дестинация. Същността на конкуренцията обаче е комплексна и някои кон-
куренти могат да се разграничат, използвайки свободното време и разполагаемия 
доход, за да развиват домашни развлечения например.  

На следващо място ще обърнем внимание на факта, че пазарът на развлекател-
ни услуги е динамичен, непостоянен и силно повлиян от модата в туристическите 
пътувания.  

Много от ключовите фактори, влияещи върху преживяванията на посетите-
лите, са извън обхвата на действие или контрола от страна на мениджърите на 
развлекателни обекти, като прогнозата за времето например. Това поражда основа-
ние за тях да предприемат съответните действия, като например предоставяне на 
възможности за допълнителни развлечения при лоши метеорологични условия или 
промотиране на такива, които са на закрито.  

Трябва да отбележим, че маркетингът е сравнително нова област от научното 
познание и се намира в непрекъснато развитие15. Проявленията на разгледаните по-
долу форми имат съществено значение за маркетинга на развлекателната индуст-
рия.  

Маркетингът, базиран на взаимоотношенията с клиентите, се основава на 
идеята, че е по-лесно да се запазят съществуващите клиенти, отколкото да се търсят 
нови. В този смисъл, туристическите фирми се стремят да комуникират постоянно с 
клиентите си и да ги насърчават към лоялност при потребяването на развлекателни 
продукти и услуги. Пример за това са различните програми за лоялни клиенти или 
редовни пътници, които с течение на времето получават все по-големи отстъпки от 
цената на самолетните билети или потребяват безплатно допълнителни услуги. В 
контекста на развлекателната индустрия, обектите предлагат билети с различни 
отстъпки, съответно за брой членове от семейството, продължителност на посеще-
нията, други. 

 

                                                 
15 Middleton V., J. Clarke, Marketing in Travel and Tourism, 3-rd ed., Butterworth-Heinemann, 2001,  
pp. 348-366 
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Освен това в развлекателната индустрия намира приложение и т.нар. демарке-
тинг – концепция, при която чрез различни маркетингови механизми се убеждават 
потребителите да не купуват даден продукт или да не правят конкретни неща. По 
този начин може да се постигне: 

 регулиране броя на посетителите в развлекателните обекти;  
 намаляване на посетителите в пиковите часове. 
Изследвайки различни пазарни концепции за управление на развлекателните 

обекти, е необходимо да се анализира и приложението на моделите на стратегичес-
кото маркетингово планиране.  

 
От гледна точка на систематичната организация на маркетинговата дейност, 

стратегическото планиране16 гарантира постигане на дългосрочните фирмени цели. 
По-конкретно, това включва маркетингово планиране на стратегическо ниво в дъл-
госрочен план, както и на тактическо ниво в краткосрочен план. Чрез стратегичес-
кото планиране се постига:  

 анализ на текущото състояние и определяне посоката на развитие на раз-
влекателния обект; 

 установяване на фирмената мисия, определяне на целите и задачите; 
 разработване на стратегии и тактики за постигане на целите и задачите и 
тяхното внедряване;  

 мониторинг, оценяване и предприемане на коригиращи действия. 
Стратегическото планиране включва използването на различни модели. И 

обикновено действа за определен период от време, приблизително около пет годи-
ни, така че има петгодишна стратегия, насочена към подпомагане на развлекател-
ния обект до постигане на определени резултати в края на този период. Съществу-
ват и тактически планове за период от една година, разработвани всяка година, 
придвижващи развлеченията към крайната цел. 

 
Стратегическото маркетингово планиране притежава важно значение за раз-

влекателните предприятия поради няколко причини, например: 
 ефективно разпределение на ресурси; 
 определяне на силните и слабите страни на фирмата; 
 идентифициране на заплахите и възможностите на пазара; 
 установяване на фирмената мисия и визия;  
 разработване на методи за оценяване на цялостната дейност;  
 вземане предвид на конкурентите и тяхното поведение на пазара; 
 управление на текущи маркетингови дейности; 
 разпределяне на персоналните отговорности на отделните служители. 

 
Важно е да се отбележи, че съществуват фирмени стратегии на различни нива, 

например: 
 стратегия, засягаща цялото предприятие, например Tussauds Group, или 
отделен развлекателен обект, който не е част от по-голяма организация; 

 стратегически бизнес-единици или отделни развлекателни обекти, страте-
гии в рамките на по-голяма организация, например кулите Alton Towers 
или замъкът Warwick Castle; 

 индивидуални продуктови стратегии, например за повишаване квалифика-
цията на персонала, образователни услуги.  

                                                 
16 Пак там, с. 188 
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По повод на анализа на текущото състояние ще уточним, че стратегията се 
основава на обективен и изчерпателен анализ. Съществуват различни методи на 
моделиране17, които могат да се използват: SWOT-анализ, матрицата на Бостън-
ската консултантска група, жизненият цикъл на продукта, сегментацията на пазара 
и позиционирането на продукта.  

 
Елементите, които могат да бъдат взети под внимание при оценка на силните 

и слабите страни на развлекателния обект, са следните:  
 предприятието, вкл. финансови и човешки ресурси, фирмена култура, 
влияние на маркетинга в корпоративната структура на вземане на решения, 
съществуващите стратегии, както и управлението на качеството; 

 маркетинговата концепция или начинът, по който развлекателният обект е 
позициониран на пазара – въпроси, свързани с размера на бюджета, оценя-
ване на работата на служителите, маркетингов отдел; 

 развлекателните продукти и услуги, които предлага обектът – материални 
и нематериални продукти, качество на обслужване; магазини на дребно, 
заведения за хранене, паркинги; имидж и репутация пред клиентите;  

 потребителските сегменти – изследване на променливи като националност 
на туристите, цел на пътуване, възраст, пол и семейно положение, напри-
мер; 

 доставчиците и качеството на продуктите и услугите, които предлага раз-
влекателният обект; 

 посредниците, имиджът и посланията за привличане на потенциални посе-
тители18. 

 
В контекста на развлекателната индустрия е от изключително значение и 

т.нар. автентичност на преживяването19. Трябва да уточним, че ако от гледна точка 
на чувствителността на потребителите по отношение на стоките за широко потреб-
ление има значение тяхната наличност, на продуктите – тяхната цена, на услугите – 
тяхното качество, то на преживяването това е автентичността. Необходимо е да се 
прави разграничение между стоките за широко потребление (commodity) и про-
дуктите (goods) или просто стоките20.  

На следващо място ще отбележим, че получаването на конкретна информация 
от страна на потребителите трябва да се извършва приоритетно по степен на важ-
ност по отношение на проучването на силните и слабите страни.  

Анализирайки възможностите и заплахите, които стоят пред даден развлека-
телен обект, се изисква концентриране на вниманието върху политическите, иконо-
мическите, социалните фактори, вкл. демографските промени, технологичните и 
факторите, свързани с опазването на околната среда, и конкуренцията.  

Проблемите, произтичащи от използването на SWOT-анализа, са свързани с 
факта, че това се случва в конкретен период от време, който обаче формира ос-
новата на план, обхващащ няколко години. През този период е възможно 

                                                 
17 Kolb B., Tourism Marketing for Cities and Towns: Using Branding and Events to Attract Tourists, 
Butterworth-Heinemann, 2006, p.88-98 
18 Swarbrooke J., The Development and Management of Visitor Attractions, Elselvier, 2007, p.103-114 
19 Gilmore J.H, B.J. Pine, The Authenticity: What Costumers Really Want, Harvard Business School Press, 
2007, p. 5-6 
20 Kioseva N., G. Getov, Pricing, environmental and social performance in the water supply company - 
monopoly de jure, Third Intentional Conference of Italian Association of Social and Environmental 
Researches, University of Catania, Catania 2010 



 247

вътрешните и външните на предприятието фактори, представляващи базиса на 
SWOT-анализа, да се променят. Също така е възможно дори и осъществяване на 
изменения в стратегията в отговор на тези промени. 

Като се има предвид, че SWOT-анализът обхваща организацията като цяло, 
матрицата на Бостънската консултантска група се фокусира върху нейната продук-
това гама или, с други думи, продуктовото й портфолио. Този модел на стратеги-
ческо планиране може да се използва по два начина:  

1. За да се наблюдава цялата дейност на всички предприятия в рамките на 
търговското дружество, например Disney World или Merlin Entertainment, 
или само отделни развлекателни обекти като кулите Alton Towers напри-
мер, в рамките на Tussauds Group; 

2. За да се изследва дейността по отношение на конкретни продукти. В кон-
текста на развлекателната индустрия това означава гостоприемство и пре-
живявания, например. Матрицата разпределя конкретната дейност или 
продукти в една от четирите категории, всяка от които предлага различни 
възможности за генериране и избор на стратегически опции.  

 
Не можем да не засегнем и приложението на метода за жизнения цикъл на 

продукта при анализа на състоянието на развлекателните обекти. Това е важно по 
няколко причини. На първо място, потребителите, които купуват развлечения, са 
различни в зависимост от етапа от жизнения цикъл на конкретния продукт, което 
означава, че е необходимо да се достигне до тях чрез различни послания. Освен 
това, развлекателните предприятия трябва да разпознават кога да развият иноватив-
но своите продукти и услуги на пазара, тъй като това е основен момент от продук-
товото развитие, изискващ значителни инвестиции и маркетингови разходи.  

В контекста на вземане на решение относно състоянието на развлекателния 
обект е важно вниманието да се фокусира не само върху предлаганите продукти, но 
и върху пазарите, на които те са позиционирани като цяло. Това означава да се 
създаде профил на потребителите на конкретните развлечения чрез използване на 
методите на пазарното сегментиране. Акцентът тук се поставя върху изследване на 
съществуващите посетители по критериите възраст, пол, националност, социален 
статус, начин на живот, индивидуалност и др. Целта е да се проследи как настоящи-
те пазарни сегменти се отнасят към тенденциите на пазара и да се установи дали 
има несъответствие между текущото състояние и начина, по който се променя паза-
рът като цяло. Тогава се проявява ролята на стратегията за преодоляване на откло-
ненията, ако са констатирани такива. Например, съществуващата сегментация на 
даден тематичен парк може да показва твърде млади потребители във време, когато 
демографските тенденции индикират, че по-голям пазарен растеж ще се реализира 
сред по-възрастните туристически групи, което предполага, че има необходимост 
от стратегия за развитие на пазара, чрез която ще се привлекат по-възрастните посе-
тители. 

На последно, но не по значение, място ще обърнем внимание и на позициони-
рането на развлекателния продукт или услуга, т.е. наблюдение на начина, по който 
потребителите ги възприемат.  

Стратегическото планиране на развлекателната дейност отчита и важността на 
маркетинговото проучване21, както и управлението на информационните системи.  

                                                 
21 Middleton V., J. Clarke, Marketing in Travel and Tourism, 3-rd ed., Butterworth-Heinemann, 2001, 
pp.170-188 
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Очевидно е, че анализираните по-горе модели са практически приложими, 
само ако е възможно осъществяването на маркетингови проучвания и управление 
на разполагаемите информационни данни, които включват: 

− брой посетители и профил на съществуващите потребители, минали потре-
бители и непотребители; 

− възприемане и виждания на потребителите относно развлекателния обект; 
− обективна информация за предприятието и неговата дейност;  
− актуална информация за конкурентите и тяхната дейност; 
− оценка на пазарната позиция на развлекателния обект като цяло;  
− разбиране на вероятни промени, настъпващи в макросредата на пред-

приятието.  
На следващо място ще разгледаме развлекателния обект през призмата на 

неговите потребители22. Когато се ръководи провеждането на маркетингови проуч-
вания, е необходимо да се разбере от потребителска гледна точка кое е най-важното 
с оглед постигане на ефективно функциониране на обекта. Поради тази причина ме-
ниджърите трябва да имат предвид и потребителската оценка на предлаганите про-
дукти и услуги. 

За повечето развлечения е важно да се оцени, че пазарът им се състои от мно-
жество разнородни потребители с индивидуални нужди и желания. В този случай е 
необходимо да се направи анализ на силните и слабите страни за всеки потребител-
ски сегмент, което може да включва например ученици, семейства, чуждестранни 
посетители и т.н. 

Все пак е важно да се подчертае трудността, с която се характеризира обек-
тивното изследване на конкретното развлечение. Активно участие в подобно из-
следване трябва да вземат както мениджърският екип, така и потребителите в посо-
ка повишаване обективността на информацията. В случая е от значение придобива-
нето на представа от страна на мениджърите за преживяванията на посетителите на 
развлекателния обект. 

В края на тази етап от процеса на изследване са ясни възможностите и 
евентуалните заплахи. Тогава вече могат да се обсъждат въпросите, свързани с раз-
витието на развлекателният обект (по какъв начин и за какъв период от време).  

Относно определянето на мисията и целеполагането е важно да се спазва 
последователността при изпълнението на етапите, съставляващи този процес. По-
конкретно те са: определяне на дейността, формулиране на мисията, определяне на 
целите и задачите, стратегически избор, оценка на стратегическите възможности, 
разработване на маркетингова стратегия и маркетингови планове, ресурсна осигу-
реност, оценка и контрол, анализ на текущата ситуация.  

Развлекателният обект трябва да започне с определяне на своята бъдеща дей-
ност, която желае да осъществява, в повечето случаи това означава продължаване 
на съществуващата. С други думи, увеселителният парк може да продължи да 
предлага същите продукти и услуги, както до момента, но оказвайки благоприятно 
влияние върху потребителите в посока привличане на нови, което резултира в 
увеличаване на приходите.  

Все пак може да бъде въведена и нова дейност в развлекателния обект, усъ-
вършенстване на съществуваща или прекратяване на такава. Например, Chessington 
World of Adventures на базата на направени анализи и следствие на промени, 
настъпили в потребителското търсене, вземат решение да разнообразят дейността 
                                                 
22 Mudie P., Angela Pirrie, Service Marketing Management, 3-rd ed., Butterwoth-Heinemann, 2006, pp. 
227-229 
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си в друга посока и превръщат обикновения зоопарк в увеселителен парк с различ-
ни развлечения.  

Други развлекателни обекти се фокусират върху конкретна дейност и преуста-
новяват предлагането на някои отделни продукти или услуги. Даден музей напри-
мер престава да предлага образователни и изследователски услуги на обучаеми, тъй 
като пазарът на образователни услуги е променлив и често зависи от нормативната 
база в страната.  

Очертавайки своята дейност, развлекателният обект трябва да формулира ми-
сията си за това какви развлечения ще предлага, посоката на развитие и как се въз-
приема от страна на потребителите и конкурентите. Дефинирането на мисията 
изисква тя да бъде кратко и точно определена в рамките на поставените цели и за-
дачи. Примери за това са: 

− „да станеш лидер на пазара на увеселителни услуги в Европа”; 
− „да предлагаш винаги най-високи стандарти на обслужване на потреби-

телите”; 
− „да увеличиш печалбата си чрез задоволяване на нуждите и желанията на 

потребителите по-ефективно, отколкото конкурентите”; 
− „да използваш икономическите изгоди от туризма за допълнителни образо-

вателни и опазващи околната среда дейности на предприятието”. 
Мисията дава информация за фирмените цели на външната среда. Традицион-

ната разлика между цели и задачи се състои в техния обхват. Целите в контекста на 
предприятие от развлекателната индустрия могат да бъдат: 

− разширяване на пазарния дял; 
− постигане на конкурентно предимство;  
− увеличаване на дохода чрез намаляване на разходите; 
− подобряване на усещането за продукта; 
− увеличаване на печалбата; 
− повишаване броя на посетителите;  
− подобряване на баланса и устойчивостта на продуктовото портфолио;  
− увеличаване на паричните потоци; 
− подобряване качеството на обслужване; 
−    подобряване нормата на възвращаемост на инвестирания капитал. 
Тези цели би трябвало да бъдат разгърнати по-подробно в задачи, когато е 

възможно, за да бъде по-лесно да се оцени успехът или провалът на фирмената 
стратегия. По-конкретно те могат да бъдат: 

− увеличаване на пазарния дял от пазара на увеселителните услуги от 10% на 
15% за срок от пет години; 

− представяне особеностите на новия продукт, какъвто основният конкурент 
не предлага, например нов вид технология или виртуална реалност, нова 
езда, набор от уникални артефакти или много престижни изложби; 

− увеличаване на продажбите на дребно до 20% в рамките на пет години, без 
да се повишават разходите за това; 

− създаване на точен и ясен имидж на развлекателния обект; 
− повишаване на брутния доход с 10% всяка година от планирания период; 
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− привличане на допълнително 10 000 посетители през първата година,  
15 000 през втората, 20 000 през третата, 25 000 през четвъртата и 30 000 
през последната година от петгодишния планиран период; 

− представяне на нов продукт на растящ пазар и отдръпване на продуктите и 
услугите от пазара в застой; 

− намаляване на сезонността на търсенето, така че дори разпределението на 
паричните потоци да бъде над предвиденото за първата година като цяло; 

− намаляване наполовина на оплакванията от потребителите в рамките на 
пет години; 

− подобряване нормата на възвращаемост на инвестирания капитал, напри-
мер от 7% на 12% в рамките на пет години. 

Във връзка с разработването на стратегията в процеса на стратегическото 
планиране23, съществуват няколко етапа, съобразени, разбира се, с постигането на 
целите и задачите. Стратегическите възможности трябва да бъдат генерирани и 
оценени. Съгласувана, стратегията може да бъде разработена за целия планиран 
период с маркетингови планове, направляващи тактическите действия, необходими 
за внедряване на стратегията. Трябва да има ясно становище за ресурсната осигуре-
ност на избраната стратегия, за да се подпомогне интегрирането й по отношение на 
цялостното фирмено планиране на предприятието.  

С други думи, стратегиите, приложими за развлекателните обекти в туризма, 
ангажират ресурси и контролират променливи, например предприятието и продук-
та, в посока постигане на целите и задачите. Процесът на стратегическо планиране 
е свързан с използването на възможностите и неутрализирането на заплахите или 
превръщането им във възможности. Това говори за активен и динамичен процес. 
Освен това, има редица начини, по които развлекателните предприятия могат да 
постигнат своите цели, но най-важният въпрос в този смисъл касае избора на под-
ходяща стратегия.  

Съществуват редица модели за осъществяване на стратегическия избор. Мат-
рицата на Ансов например показва как може да бъде манипулиран продуктът и/или 
пазарът и предоставя на мениджърите четири варианта на действие:  

1. Проникване на пазара, което включва нарастване на потреблението на 
съществуващ продукт на съществуващ пазар. За развлекателните обекти това може 
да означава предлагане на сезонни билети като стимул за по-чести посещения; 

2. Развитие на продукта, т.е. предлагане на нови продукти на съществуващ 
пазар или нарастване потреблението и повишаване или поддържане на определено 
ниво на лоялността към марката. Това може да включва въвеждането например на 
ново развлечение като виенско колело в увеселителните паркове, нови сувенирни 
магазини, заведения за хранене, други удобства в музеите, нови представления в 
театрите, повишаващи комфорта на потребителите; 

3. Развитие на пазара – намиране на нови пазари за съществуващ продукт. 
Пример за това е Club Med при пласиране на продукта си на английския пазар – 
Великобритания, Ирландия и САЩ. Други примери са включването на индуст-
риалните забележителности в местните райони в допълнителните екскурзии на 
чуждестранните туристи с ваканционна цел, опитвайки се по този начин да увели-
чат посещаемостта им. Или това може да означава усилията на местната власт или 

                                                 
23 Swarbrooke J., Susan Horner, Leisure Marketing: A Global Perspective, Butterworth-Heinemann 2005,  
p. 174-181 
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общините в посока привличане на туристи от други райони с цел посещение на 
местните туристически развлечения; 

4. Диверсификацията е стратегия с висок риск, включваща предлагането на 
нови продукти на нови пазари, с други думи отдалечаване от основната дейност. 
Примери за това са случаите, в които развлекателният комплекс Granada Studios 
Tour в Манчестър, който отваря Victoria&Albert Hotel24, или музей, започнал да 
предлага консултантски услуги. Все пак, вероятно най-добрият пример може да 
бъде разработването на туристически пакети за делови сегменти от страна на раз-
влекателните обекти. Несъмнено диверсификацията може да действа на различни 
нива от малка промяна до големи изменения, както по отношение на продукта, така 
и на пазара.  

Значението на разгледаните варианти произтича от факта, че те предлагат 
различни маркетингови стратегии. Проникването на пазара е ниско бюджетна въз-
можност, включваща основно използването на промотиращи техники. Развитието 
на продукта може да изисква и значителен финансов ресурс, особено ако е необхо-
димо закупуването на нови развлекателни съоръжения. Развитието на пазара пред-
полага огромни усилия в промотирането и съответно значителни разходи за рекла-
ма. Накрая, диверсификацията означава голям размер на инвестиции и високо ниво 
на риск. 

Следващият модел, който намира приложение в контекста на развлекателната 
индустрия, се основава на избора между използването на няколко стратегии25:  

− стратегия на лидерство по отношение на разходите, т.е. реализиране на ико-
номии от мащаба и постигане на най-ниската себестойност, което гарантира 
цена, по-ниска от тази на конкурентите, или същата цена като тяхната, но 
постигане на по-голям марж на печалба. 

Трябва да отбележим, че за успеха на развлекателните обекти от голямо зна-
чение е цената, платена за получената потребителна стойност, или в случая прежи-
вяванията на потребителите, повече, отколкото нейното физическо изражение. 
Следователно разглежданият модел е относително по-малко приложим за развлека-
телната индустрия. В някои случаи дори съществуването на високи фиксирани раз-
ходи за функционирането на развлекателния обект намалява възможността за ико-
номии от мащаба и редуциране на разходите. Според някои автори тази стратегия 
насочва към избор26 между другите два вида стратегии; 

− стратегия на продуктово разграничаване (диференциране) – разработване и 
предлагане на продукт, който е различен от този на конкурентите, така че 
цената да не бъде продължително време основният фактор, тъй като продук-
тът няма да остане дълго време същият.  

Например, ако тематичният парк въвежда нов развлекателен продукт или 
услуга, които не се предлагат от конкурентите, а цената им обикновено е по-ниска 
при тяхното първоначално въвеждане. Често развлекателните обекти постигат про-
дуктово разграничаване, но това може да се окаже ресурсоемка инвестиция, особе-
но когато конкурентите имитират новия продукт сравнително бързо и в този случай 
той вече не е така разграничим. 

− стратегия на пазарно фокусиране.  
                                                 
24 http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/manva-manchester-marriott-victoria-and-albert-hotel/, проверен 
на 15.02.2013 
25 Porter M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, N.Y., 
1985 
26 Swarbrooke J., The Development and Management of Visitor Attractions, Elselvier, 2007 
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Пазарът е мястото, където предприятието се фокусира върху определен паза-
рен сегмент и се опитва да постигне своите цели, превръщайки се в пазарен лидер в 
дадена пазарна ниша. Някои спа-центрове например се специализират в предлага-
нето на определени продукти и услуги, осигуряващи преди всичко рекреационен 
комфорт на посетителите си.  

Разгледаните модели на вземане на решение относно стратегическото плани-
ране в развлекателния обект са само част от възможностите, които могат да се 
генерират в този смисъл. Характерно за развлекателната индустрия е внедряването 
на стратегии, възприети вече от конкурентите. Също така е излишно да доказваме, 
че анализираните модели представляват не взаимно изключващи се, а по-скоро 
комбинация от възможности.  

Съществуват много начини за оценка на стратегическите възможности, както 
и редица критерии, които могат да се използват, за да се установи коя е най-подхо-
дящата за конкретния развлекателен обект. Това обикновено се отнася до възмож-
ните резултати и използваните ресурси. Резултатите се измерват по отношение на 
предприетата стратегическа възможност в посока постигане целите на организа-
цията, докато ресурсите включват: финанси – какви разходи са необходими и кога 
ще бъдат направени; човешки потенциал – какви са потребностите от набиране или 
обучение на персонала; материални ресурси – какво ново оборудване или сгради са 
необходими. 

В допълнение към тези сравнително обективни съображения процесът на оце-
няване, включващ генерирането на стратегически възможности, се влияе и от су-
бективни фактори като нагласи и ценностна система на мениджърите например. 

В крайна сметка внедрената стратегия на развлекателния обект за период от 
пет години трябва да бъде гъвкава и способна да отговори на предполагаемите про-
мени, на които се основава. Струва си да се изградят стратегически идеи за това как 
може да се адаптира към най-вероятните промени, като например тези, свързани 
със състоянието на икономиката в страната. 

Стратегията би могла да включва и срокове за действие в рамките на петго-
дишния период, както и отговорности на различните нива от внедряването й. Много 
стратегии са неуспешни, тъй като силните им страни са идеите и анализите, а сла-
бости – внедряването.  

Стратегиите дават широка представа, но притежават ограничена стойност за 
онези, които са отговорни в краткосрочен план за маркетинга на развлеченията. Те 
са твърде общи и техните срокове са продължителни във времето. Тактическите 
планове се разработват обикновено за период от една година и следователно 
детайлизират стратегията и ръководят маркетинговата дейност в краткосрочен 
план.  

От практиката е известно, че повечето специалисти приемат логиката на стра-
тегическото маркетингово планиране, макар да си дават сметка за трудностите при 
неговата реализация. Възниква обаче въпросът за приложението на тази концепция 
в контекста на развлеченията в туризма, които съществуват в силно и динамично 
променлива бизнес среда. Според експертите в туризма, стратегиите са трудно осъ-
ществими планове, които са неспособни да се адаптират към променящи се обстоя-
телства и да се използват при откриване на неочаквани възможности.  

Според някои автори туристическите фирми трябва да се концентрират върху 
това да бъдат динамични и гъвкави, така че по-скоро да преодоляват предизвика-
телствата, идващи от промените, отколкото да намират промяната за нещо, на което 
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трябва да въздействат27. Това означава, че маркетингът е по-малко внедряване на 
стратегии и повече фирмена култура и начин на мислене.  

Ясно е, че могат да се направят редица съждения като следствие на тази фило-
софия, въпреки че тя е базирана на устойчивостта на стратегията. Съществува 
потенциална опасност „преуспяващият хаос” да се използва като извинение за лип-
сата на посока на развитие, както и на кризисен мениджмънт, така че ситуацията да 
се възприема от страна на потребителите и персонала като хаотична. Въпреки това 
е възможно да се комбинират най-подходящите елементи за двата подхода, за да се 
разработи стратегия, осигуряваща ясна посока на развитие на развлекателните 
обекти и направляваща ежедневното маркетингово управление, без да се губи въз-
можността за гъвкава динамична реакция спрямо настъпващите промени.  

В допълнение на тези съображения, представени по отношение на концепция-
та за стратегическото маркетингово планиране, могат да се направят и някои други, 
имащи по-специфичен характер: 

− процесът отнема продължителен период от време, особено за по-малките 
развлекателни обекти; 

− изисква се информация за маркетинговите проучвания, която е извън въз-
можностите на по-голяма част от развлекателните предприятия; 

− това е технически процес и малка част от мениджърите на развлечения 
имат необходимото обучение или опит. 

Освен това не бива да пренебрегваме и фактът, че производството на услуги 
най-често протича едновременно с потреблението, т.е. съществува непосредствена 
връзка между потребителят и производителят. Тази особена характеристика на 
услугата прави опита на потребителя много личен т.е. зависещ и от неговото пове-
дение и в този процес винаги има емоции – положителни или отрицателни, не-
зависимо от това, дали доставчикът на услуги се опитва да управлява процеса на 
взаимодействието. Ето защо маркетолозите и специалистите по продажбите в сфе-
рата на услугите трябва да разберат как да създават и управляват положителни 
емоции и преживявания на потребителя преди и по време на изпълнение на ус-
лугата28.  

 
В заключение, преценката и опитът на мениджърите в допълнение към 

научните методи на стратегическото планиране представляват ефективен начин за 
развитие на развлекателните обекти в туризма.  

Основната ценност на процеса на разработване и внедряване на стратегии е 
фактът, че съдържа начин за структурирано и систематичено мислене. Освен това, 
дейността по планиране и реализиране на стратегията на развлекателния обект е и 
творческа дейност, част от успешно осъществяван маркетинг. С други думи това е 
съчетание на структуриран и систематичен начин на мислене и действие с 
въображение, преценка и опит, гарантиращи хармонизиране на развлекателния 
продукт с дългосрочните цели на предприятието. В крайна сметка реакцията на 
потребителите и тяхното поведение определят неговия успех.  

 
 
                                                 
27  Peters T., Thriving on Chaos: Handbook for a Management Revolution, Harper Paperbacks, 1989. 
28 Анастасова Л., Надхвърляне на очакванията на клиента при услуга: възможност или необходимост 
за постигане на 
лоялност,http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream/123456789/102/1/BFU_2010_T_XXIII_Anastassova.
pdf, проверен на 10.04.2013 
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Abstract: The Logistics Service of the clients is the final phase of logistic activities’ chain and a 
result of their successful functioning. It is an important element of organization’ marketing-mix 
because of it ensures the products to the clients and it influences on the logistics’ expenditures 
and profit. Logistics Service’s policy is a part of general organizational polity, included with the 
service of the clients, but it is in connect with logistics activities according consumer’s 
requirements. Logistics Service is an important instrument for ensure the competitive advantage. 
The analysis of state and problems of Logistics Service is made on the base of a research by an 
inquiry. 
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Логистичното обслужването на клиентите се явява крайна фаза на веригата от 

логистични дейности и резултат на тяхното успешно функциониране. То е важен 
елемент на маркетинг-микса на организацията, тъй като осигурява реалното до-
стигане на продуктите до клиентите и по такъв начин пряко влияе на логистичните 
разходи, на печалбата и рентабилността. Политиката, свързана с логистичното об-
служване се явява част от общата организационна политика по обслужване на кли-
ентите, но тя е тясно насочена към изпълнение на логистичните дейности, съобраз-
но потребителските изисквания. Логистичното обслужване е важен инструмент за 
осигуряване на конкурентно предимство. 

Протичащите в икономическия живот на страната сериозни промени, свърза-
ни основно с икономическата криза оказват голямо влияние върху организациите от 
всякакъв тип. С цел повишаване на своята конкурентоспособност, организациите 
насочват своите ежедневни усилия към намаляване на разходите и бързи и адекват-
ни реакции, съобразени с изискванията на клиентите. Те търсят иновативни реше-
ния и технологии, целящи подобряване на нивото на обслужване на клиентите, 
задържане на старите и привличане на нови клиенти. Основната им задача е да се 
преборят с конкуренцията и да оцелеят при намаленото потребление.1  

Състоянието на логистичното обслужване е целесъобразно да се анализира в 
следните направления:  

− Вид на клиентите, от гледна точка на продължителността на бизнес връзките 
с изследваните организации;  

− Мотиви на клиентите да ползват услугите на дадена организация;  
− Планиране и оценка на нивото на логистично обслужване; 
− Начини за поръчки; 

                                                 
1 Милушева, Пл. Логистичното обслужване – фактор за повишаване на конкурентоспособността на 
фирмите и в условията на икономическа криза. Сборник доклади. ИУ, Варна, 2010, стр. 574. 
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− Използване на логистични софтуерни продукти; 
− Възможности за транспорт; 
− Срокове за изпълнение на поръчките; 
− Организационно-управленска структура на логистиката; 
− Количество на поддържаните запаси; 
− Предлагане на нови услуги на клиента. 
Целта на настоящата статия е да се направи анализ на състоянието и проб-

лемите на логистичното обслужване на основата на проведено проучване, чрез 
анкета и да се откроят възможностите за неговото утвърждаване като източник на 
конкурентни предимства. 
 
1. Логистичното обслужване днес 
 

За целите на настоящето изследване е проведено проучване, чрез  анкета2 сред 
предприятията от дървообработващата промишленост във Великотърновска и Габ-
ровска област.  В проучването участват всички предприятия от бранша в двете 
области.  

Целта на анкетата е да се провери степента на развитие на логистиката в из-
следваните предприятия, самостоятелно ли извършват логистичните дейности или 
ползват услугите на логистични фирми и значението, което те отдават на логистич-
ното обслужване като източник на конкурентни предимства.  

Анкетната карта се състои от 46 въпроса, разпределени в два раздела – 
„Логистичното обслужване в предприятието” и „Клиенти на предприятието”. 

Според критерия „брой на персонала” изследваните предприятия в двете 
области се разпределят в три основни групи: големи – 2; средни – 6; малки – 10. 

За разработване на ефективна политика за логистично обслужване са необхо-
дими, на първо място – убеденост в неговото значение като източник на конку-
рентни предимства и на второ място – квалифицирани специалисти. 

Ето защо, първият въпрос от анкетата е свързан с наличието на отдел 
„Логистика” в предприятията. Резултатът е, че само двете големи предприятия имат 
обособени такива отдели. В останалите предприятия логистиката се организира и уп-
равлява от управителите и техните заместници. Квалификацията на персонала, отгова-
рящ за организацията на логистиката в големите и средни предприятия отговаря на 
спецификата на логистиката – служителите са с подходящо  икономическо образование. 

Само 27 % са отговорили, че броя на техния персонал, осъществяващ логисти-
ката е оптимален, при останалите предприятия персоналът е недостатъчен. Причи-
ните основно са свързани с условията на финансова и икономическа криза в страна-
та през последните четири години, които се отразиха крайно негативно на пред-
приятията от този бранш – ограничени пазари3; междуфирмена задлъжнялост; зад-
лъжнялост на предприятията към банките; силна  конкуренция от страна на големи-
те предприятия в бранша (български и чуждестранни); нередовни поръчки; слаба 
платежоспособност на клиентите. Резултатът е, че повечето фирми не могат да си 

                                                 
2 Анкетното проучване е проведено от автора на настоящия труд през 2012 г. Анкетата е попълнена 
от компетентни лица от фирмите – ръководители или високопоставени служители, отговарящи за 
логистиката.  
3 В продължение на четири-пет годишен период преди кризата фирмите от дървообработващата 
промишленост основни разчитаха на пазара, състоящ се от строителни фирми. След срива в пазара 
на недвижими имоти, обаче предприятията от дървообработващата промишленост загубиха своя 
много сериозен и сигурен пазар и сега разчитат основно на поръчки от крайни клиенти или продават 
на търговски посредници, изнасящи продукти за чуждестранни фирми, но на много ниска цена.   
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позволят да поддържат оптимален брой на персонала, осъществяващ логистиката 
поради променливото търсене на техните продукти и липсата на достатъчно про-
дажби и печалба. 

От тази гледна точка е важен въпроса, дали фирмите правят анализ на доход-
ността на продуктите и логистичните услуги, които предлагат. Отговорът на този 
въпрос е категорично „да” (100 %). 

Следващите въпроси от анкетата са насочени към политиката на фирмите по 
отношение на разработването на различни нива на логистично обслужване. От от-
говорите е видно, че 44 % от фирмите провеждат целенасочена политика за разра-
ботване на различни нива на логистично обслужване. Това, обаче са големите и 
средните фирми (въпрос 7.). По-малките фирми правят опити за диференциране на 
логистичното обслужване, съобразно изискванията на клиентите си, но поради 
ограничените си ресурси и възможности не могат да предложат голямо разнооб-
разие от логистични услуги. 

Анкетираните са единодушни за значението на предлагането на различни нива 
на логистично обслужване (въпрос 8.), което свързват с увеличаване на: печалбата; 
обема на продажбите; удовлетвореността на клиентите; лоялността на клиентите. 
Единодушно е мнението и за това, дали по-високите разходи и усилия за разработ-
ване на различни нива на логистично обслужване са  оправдани от гледна точка на 
печалбата, обема на продажбите и удовлетвореността на клиентите – отговорът на 
всички анкетирани е „да”.  

На основата на отговорите на въпроси 7, 8 и 9 можем да направим извода, че 
предприятията осъзнават важността на качественото логистично обслужване и 
усилията за предлагането му на различни равнища, както от гледна точка на подо-
бряване на обема на продажбите и печалбата, така и за спечелване на клиентите. 

Основните логистични услуги, които изследваните предприятия предлагат са:  
 автомобилен транспорт;  
 складиране;  
 окрупняване, раздробяване, комплектоване;  
 опаковане, разопаковане, преопаковане;  
 етикетиране;  
 нарязване, разкрояване, заготовка;  
 сервизно обслужване;  
 доставка на място;  
 монтаж на място;  
 информационни услуги; 
 консултантски услуги.  

Всички изброени логистични услуги се предлагат от 38 % от анкетираните 
(основно големите и средни предприятия), а останалите 61 % извършват част от те-
зи дейности – предимно складиране; нарязване, разкрояване, заготовка; доставка на 
място; монтаж на място. 

Начините за разработване на различни нива на логистично обслужване 
(въпрос 12.) са важни и отговорите показват разнообразие от възможности. На 
първо място е предишния опит, който фирмите имат. На второ място, следват ана-
лиз на търсенето, изискванията и доходността на клиентите и конкуренцията. На 
трето място, е анализът „разходи – печалба – обем продажби”. И задължително 
изброените анализи се съпоставят с възможностите на фирмите. Прави впечат-
ление, че в големите фирми (11 %) се прилагат научни методи за анализ – SOWT- 
анализ, PEST-анализ, АВС-анализ и други, което можем да обясним с наличието на 
специалисти в областта на логистиката. 
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Обект на проучване са и елементите на логистично обслужване (преди сделка-
та, по време на сделката и след сделката), които се разработват и предлагат – 
въпрос 13. Положителен е факта, че се наблюдава стремеж от страна на фирмите да 
отчитат важността на отделните елементи на логистичното обслужване като се за-
почне от разработване на организационна политика по логистично обслужване и се 
завърши с широк диапазон от елементи на логистичното обслужване след сделката. 

Като основни елементи на логистичното обслужване, които се прилагат преди 
сделката са:  

 разработване на организационна политика по логистично обслужване;  
 разработване на стандарти за логистично обслужване; 
 осигуряване на гъвкавост на логистичната система; 
 поддържане на управленска и организационна култура. 

С реално практическо приложение са следните елементи на логистичното об-
служване по време на сделката:  

 съобразяване на физическата дистрибуция от гледна точка на осигурява-
не на достъпност на стоките;  

 отчитане на вероятността за дефицитност на продукта; 
 отчитане на цикличността на заявките;  
 осигуряване на информация за заявките;  
 разработване на всички съставни елементи на цикъла на изпълнение на 

заявките;  
 ускорено експедиране на товарите;  
 преразпределение на продукцията;  
 точност на работата на системата на доставки;  
 надеждност на изпълнението на заявките;  
 удобство на работата със заявките;  
 взаимозаменяемост на продукта. 

Голям процент от изследваните фирми (77 % – основно малките и част от сред-
ните предприятия), обаче изпитват затруднения при изпълнението на някои от елемен-
тите на логистичното обслужване по време на сделката, основно свързаните с точност-
та на доставките, тяхното ускоряване и надеждност. Основните причини за това са: 

 недостатъчно надеждни техни доставчици;  
 недостиг на финансови средства;  
 остаряла техника;  
 лоша логистична инфраструктура – основно транспортна и складова и 

други. 
Положителна тенденция е и стремежът на изследваните фирми да обръщат 

внимание и на елементите на логистичното обслужване след сделката:  
 монтаж и въвеждане в експлоатация, настройка, ремонт, резервни части и 

комплектовки;  
 мониторинг на продукта;  
 реакция при жалби и рекламации. 

От изброените в анкетата елементи на логистичното обслужване не се прилага 
само един от елементите след сключване на сделката – временна замяна на продукта. 

 При разработването на различни нива на логистично обслужване влияние 
оказват редица фактори (въпрос 14.), като мнението на анкетираните е, че най-
важните са:  

 обем на поръчаното количество стока;  
 възможностите на клиентите;  
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 рентабилността на клиента;  
 изискванията на клиента;  
 продължителността на връзката с клиента;  
 предлаганите от конкурентите логистични услуги; 
 възможностите на фирмата да отговори на изискванията на клиентите и 

други. 
Предлаганите равнища на логистично обслужване изискват и оценка на тяхна-

та ефективност. Всички изследвани предприятия правят такава оценка, основно от 
гледна точка на рентабилността на продажбите и удовлетвореността на клиентите. 

Важен въпрос, свързан с предлаганите нива на логистично обслужване е и на-
чина за тяхното представяне на клиентите (въпрос 19.). Очертават се следните ос-
новни начини:  

 предлагане на различните логистични оферти по време на преговори;  
 разработване и представяне на ценови листи;  
 рекламиране на логистичните оферти, основно чрез интернет; печатни 

издания; каталози и брошури. 
Един от основните компоненти на логистичното обслужване е срока за изпъл-

нение на поръчките. Той е важен, както от гледна точка на това дали се предлагат 
различни срокове, така и дали стриктно се спазват поетите ангажименти. Анализът 
на данните показва, че 83 % от проучваните фирми предлагат на своите клиенти 
различни срокове, които определят съобразно изискванията на клиентите, специфи-
ката на продукта и възможностите на самата фирма. Изводът, който се налага е, че 
независимо дали фирмата е голяма, средна или малка, тя осъзнава важността на 
срока за изпълнение на поръчките като важен фактор за привличане и задържане на 
клиентите.  

В същото време, данните от анкетното проучване показват, че често фирмите 
(94 %)  имат проблеми със спазването на договорените срокове за изпълнение на 
поръчките. Основните причини за това са:  

 ненадеждни техни доставчици;  
 лоша транспортна инфраструктура;   
 остаряла техника и свързаните с това престои, заради ремонти;  
 проблеми с персонала;  
 недостиг на финансови средства и други. 

На следващо място акцентът на анкетата е насочен към политиката на пред-
приятията, свързана с поддържане на различни нива на запаси за отделните видове 
предлагани продукти. Нивото на поддържаните запаси е важно за осигуряване на 
ритмично обслужване на клиентите, но в същото време по-големия запас води до 
увеличаване на разходите за закупуване и за съхранение на продуктите. От тази 
гледна точка, поддържането на оптимално количество запас от даден вид продукт е 
основна задача на изследваните предприятия като основните фактори, които опре-
делят различните нива на запасите са: разполагаемите финансови средства и интен-
зивността на търсене на различните видове продукти – колкото по-продаваем е 
един продукт, толкова стремежът е от него винаги да има повече запаси. 

Организацията на логистичното обслужване е свързана и с въпроса как се 
предлагат различните логистични услуги – комбинация от услуги, обвързани в 
пакет или комбинация от услуги по избор на клиента. Данните сочат, че 55 % от 
фирмите посочват, че предлагат комбинация от услуги, обвързани в пакет и  комби-
нация от услуги по избор на клиента. Това са основно големите и средните фирми, 
и малка част от по-малките. Изводът е, че тези фирми са направили анализ на до-
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ходността на пакетите от логистични услуги, които предлагат, както и тяхното 
съответствие с изискванията на клиентите. В същото време се стремят да изпълнят 
и индивидуалните изисквания на ключовите си клиенти. 

Положителен е факта, че 44 % от изследваните предприятия обновяват логис-
тичните услуги, които предлагат. Основните фактори за това са:  

 променящите се изисквания на клиентите;  
 стремежът да се задържат клиентите;  
 предлаганите логистични услуги от конкурентните фирми; 
 модернизирането на техниката и технологиите;  
 промените в конюнктурата на пазара;  
 налагащите се световни тенденции и други.  

Тази тенденция, обаче се наблюдава при по-големите и средни фирми. Мал-
ките фирми, поради ограничените си възможности и ресурси проявяват слаб стре-
меж към иновации в логистичното обслужване. 

Във връзка с налагащата се тенденция в света и у нас за ползване на услугите 
на логистични фирми е въпрос 30., отговорите, на който  показват, че 44 % от про-
учваните предприятия (големи и средни) използват услугите на логистични фирми, 
но главно при износ на своята продукция. От тук основните логистични услуги, 
които ползват са: 

 транспортни услуги;  
 карго застраховки;  
 митнически услуги – при износ за страни, които не са членки на ЕС;  
 информационни услуги.  

Вида на тези услуги показва, че проучваните предприятия използват логис-
тичните фирми основно за дистрибуция на своите продукти (въпрос 31.).  

Важна предпоставка за осигуряване на качествено логистично обслужване е 
наличието на логистична материална база в предприятията (въпрос 33.). Анализът 
показва, че всички изследвани предприятия разполагат с такава база – складова и 
транспортни средства. В 88 % от предприятията (средни и малки), обаче се наблю-
дава тенденцията към морално остаряване на използваната техника и технологии, 
обслужващи логистиката и липса на перспективи, поне  в близко бъдеще за нейното 
модернизиране и обновяване. Основната причина, която фирмите посочват е пе-
риода на стагнация, в резултат на икономическата криза в световен мащаб и у нас, 
която всички изследвани предприятия осезателно усещат. В тази връзка е и въпрос 
35., който акцентира върху влиянието на икономическата криза върху дейността на 
проучваните фирми. Общото мнение е, че периодът след 2008 г. за предприятията 
от бранша се отличава с ограничаване на техните пазари, нерентабилни клиенти, 
проблеми със снабдяването с дървен материал, вдигане на цените на суровините, 
вдигане на цените на горивата, кредитна задлъжнялост към банките и други. Фир-
мите посочват и големите промени в основните си продуктови линии, наложени в 
резултат на обвързването на голяма част от тези предприятия със строителния 
бранш (преди кризата) като след неговия срив те загубват основния си пазар. В съ-
щото време производителите на масивни мебели срещат трудности от гледна точка 
на ограничения си пазар от платежоспособни клиенти и голямата конкуренция от 
страна на чуждестранните големи вериги от магазини, които предлагат мебели на 
много ниска цена. 

Необходимостта от инвестиции, които очевидно са проблем за проучваните 
фирми е свързана и с използването на съвременни информационни технологии в 
управленския и в частност – логистичния процес (въпрос 34.) – Таблица 1. 
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Използвани съвременни информационни технологии 
 

Информационни технологии Процент на отговорилите 
E-mail, Интернет 100 % 
Универсални софтуерни продукти 44 % 
Специализирани софтуерни продукти 22 % 
Електронен обмен на данни 11 % 
Щрих кодове 11 % 
Радиочестотна идентификация - 

 
Данните показват, че всички изследвани предприятия използват възможнос-

тите на електронната поща и Интернет за комуникация, получаване на информация 
и реклама. Универсални софтуерни продукти използват само големите и средни 
фирми, а специализирани софтуерни продукти (особено полезни за логистиката) – 
само големите и две средни  предприятия. Електронният обмен на данни и възмож-
ностите за автоматична идентификация на данните се използват само от големите 
предприятия и то в по-остарялата им версия – щрих кодовете. Все още новите 
технологии за автоматична идентификация на данните – радиочестотната иденти-
фикация, не са навлезли в бранша. 

Важен въпрос е и от кого се разработва политиката, свързана с логистичното 
обслужване в изследваните предприятия. Данните показват, че в само 11 % от пред-
приятията политиката, свързана с логистичното обслужване са разработва съвмест-
но от маркетинговите и логистичните специалисти. Това са големите предприятия, 
където има специализирани отдели „Маркетинг” и „Логистика”. В част от средните 
предприятия – 22 %, логистичното обслужване се разработва от логистичните спе-
циалисти, а в 66 % от фирмите (две от средните и малките) от управителите, тъй 
като липсват отделни маркетингови и логистични специалисти. Независимо от тези 
резултати, всички анкетирани считат, че логистичното обслужване ще бъде по-
ефективно, ако се разработва съвместно от маркетингови и логистични специалис-
ти. Целта е да се постигне синергичен ефект, чрез съчетаване на възможностите, 
които предлагат поотделно маркетинга и логистиката. 

 
Проблемите, свързани с логистичното обслужване очевидно са сходни, защо-

то всички изследвани предприятия на въпрос 39. посочват основно проблеми с: 
 транспорта;  
 сроковете за изпълнение на поръчките;  
 гъвкавост при изпълнение на поръчките;  
 осигуряване на необходимото качество на продуктите и други. 

Анализът показва, че основните направления на подобряване на логистич-
ното обслужване според всички проучвани предприятия (въпрос 40.) са свързани с:  

 организацията на цикъла на поръчките;  
 модернизиране на техниката и технологиите;  
 подбор на надеждни доставчици;  
 мотивация на персонала;  
 разработване на диференцирани логистични оферти и по-добра реклама 

за тяхното представяне. 
Положителен е факта, че всички изследвани предприятия осъзнават ролята на 

логистичното обслужване като източник на конкурентно предимство. Всички анке-
тирани фирми отчитат факта, че в условията на голяма конкуренция, както от стра-
на на сходни български фирми (които предлагат еднакви по качество и цени про-
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дукти), така и от големите чуждестранни компании (които предлагат масови, но по-
евтини продукти) осигуряването на качествено логистично обслужване, съобразено 
с изискванията и възможностите на клиента се явява важен фактор за постигане на 
конкурентно предимство. 

Вторият раздел на анкетата е насочен към проучване на политиката на изслед-
ваните предприятия, свързана с клиентите. Данните показват, че клиентите на тези 
предприятия са много разнообразни: промишлени предприятия; търговски посред-
ници; държавни организации; крайни клиенти. Това многообразие от видове клиен-
ти, характеризиращи се с своеобразни специфики изисква по-големи усилия за 
тяхното проучване и анализ.  

Всички изследвани предприятия проучват своите клиенти, като основните 
направления са:  

 коректност на клиента;  
 финансови възможности;  
 доходност на клиента;  
 мотивация;  
 поведение на клиента;  
 изисквания на клиента към равнището на логистично обслужване.  

Разликата в поведението на изследваните фирми е, че в големите фирми  
11 %) проучванията и анализите на клиентите се правят от маркетинговите им 
специалисти, които прилагат съответните подходящи методи. В останалите фирми 
(88 %) проучването и анализа на клиентите се прави основно от техните управите-
ли, чрез преки разговори с клиентите, наблюдения и събиране на информация за по-
ведението на конкретни клиенти от други сродни фирми. 

Основно направление на проучване и анализ от страна на изследваните пред-
приятия са мотивите за покупка на техните клиенти. 

Всички проучвани фирми са единодушни, че основните мотиви за покупка на 
техните клиенти са (мотивите в Таблица 2. са изброени по степен на важност на ос-
новата на най-много дадени отговори с оценка 5 – оценките са по скала от 1 до 5, 
както следва: 1 – не влияе, 5 – много важно):  

 
Таблица 2. 

Класация на мотивите за покупка на клиентите  
 

№ Мотиви за покупка на клиентите Процент на 
отговорите с оценка 5 

1. Качество на продукта;  100 % 
2. Надеждност на доставките;  

Приемливи за клиентите  цени;  
94 % 
94 % 

3. Желани срокове за изпълнение на поръчките;  83 % 
4. Разнообразие на предлаганите оферти за логистич-

ни услуги; 
Гъвкавост на логистичното обслужване;  

77 % 
 

77 % 
5. Установени дългосрочни контакти с фирмата;  72 % 
6. Репутация на фирмата;  

Предлагане на специфични продукти и логистични 
услуги. 

61 % 
61 % 
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Данните от Таблица 2. показват, че всички изброени мотиви за покупка са 
важни за клиентите като качеството на продукта, надеждността на доставките и 
приемливите за клиентите цени заемат челните по важност места. 

Очевидно е, че дългосрочните взаимоотношения между фирмата и нейните 
клиенти, независимо от техния вид – промишлени предприятия, търговски посред-
ници, държавни организации или крайни клиенти, са важен мотив за покупка, който 
налага необходимостта от провеждане на целенасочена маркетингова политика на 
взаимоотношенията с клиентите. Само 27 % от изследваните предприятия (големи-
те и част от средните) разработват маркетингова програма за управление на взаимо-
отношенията си с постоянните и ключовите си клиенти. Останалите 72 % (част от 
средните и малките предприятия) осъзнават значението на такава програма, но не 
полагат усилия за нейното целенасочено разработване, а поддържат взаимоотноше-
нията си с клиентите на основата на опита си и необходимостта от конкретни 
действия в тази насока към даден момент. 

Положителен е факта, че всички изследвани предприятия осъзнават необходи-
мостта и правят оценка на удовлетвореността на техните клиентите от логистично-
то обслужване, което им предлагат. Основните методи, които прилагат са: анкета, 
интервю и наблюдение. Анкета се използват само от големите фирми – 11 %, до-
като останалите разчитат основно на проведени разговори и преки наблюдения.  

На основата на направения анализ на проведеното проучване, чрез анкета мо-
гат да се направят следните изводи: 

 Проучените предприятия осъзнават значението на логистичното обслуж-
ване като източник на конкурентни предимства и целенасочено полагат 
усилия за подобряване  на неговото качество; 

 Негативното въздействие на икономическата криза през последните че-
тири години се отразява, както върху цялостната стопанска дейност, така 
и върху възможностите на предприятията за подобряване на логистично-
то обслужване. Това от своя страна рефлектира върху удовлетвореността 
на клиентите и поддържането на дългосрочни взаимоотношения с тях. 

 Независимо от финансовите си затруднения, предприятията се стремят да 
инвестират в по-модерна техника и технологии – основно в транспорта, 
складовата дейност и специализирани софтуерни продукти, както и в 
квалифициран персонал, което като естествен резултат води и до подо-
бряване на логистичното обслужване. 

 Поради голямата конкуренция, повишените изисквания на клиентите и 
различните им финансови възможности, изследваните предприятия осъз-
нават необходимостта от разработване и предлагане на различни равни-
ща на логистично обслужване. Те полагат усилия в тази насока, но основ-
но се опират на своя опит и анализ на разходите и печалбата. Липсва 
приложението на научни оптимизационни и симулационни методи. 

 Все още слабо се използват услугите на логистичните фирми. Необходи-
мо е, да се проучат и анализират възможностите за ползване на услугите 
на логистична фирма от гледна точка на ефективността и да се сравнят 
двата варианта – самостоятелно извършване на логистичните услуги или 
възлагането им на логистична фирма. 

 Предприятията разбират, че техния фокус трябва да бъде клиента. Те се 
стремят към проучване на изискванията, възможностите и удовлетворе-
ността на клиента. Полагат усилия за поддържане на дългосрочни взаи-
моотношения с рентабилните и постоянните си клиенти. Но все още им 
липсват умения за разработване и осъществяване на цялостни маркетин-
гови програми за управление на взаимоотношенията с клиентите. 
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2. SWOT-анализ на логистичното обслужване като източник на конкурентни 
предимства 
 

На основата на представения анализ можем да обобщим ролята на логистич-
ното обслужване за постигане на конкурентни предимства  под формата на SWOT-
анализ (Таблица 3.). SWOT-анализът е разработен въз основа на експертни оценки, 
получени в резултат на проведеното проучване. 
 

Таблица 3. 
SWOT- анализ 

Логистичното обслужване като източник на конкурентни предимства 
 

Силни страни Слаби страни 
1.  Осъзнаване на важната роля на логистич-

ното обслужване като източник на кон-
курентни предимства. 

2.  Стремеж към преоценка на приоритетите, 
нови конкурентни стратегии и нови на-
чини на логистично обслужване на кли-
ентите в условията на икономическа криза. 

3.   Стремеж към предлагане на различни ни-
ва на логистично обслужване с цел пови-
шаване на продажбите, печалбата и удов-
летвреността на клиентите. 

4.   Осъзнаване, че по-високите разходи и 
усилия за разработване на различни нива 
на логистично обслужване са оправдани. 

5.   Предлагане на разнообразни и удобни за 
клиента начини за поръчки. 

6.   Стремеж към обновяване на  логистич-
ните услуги. 

7.   Инвестиране в партньорства с доставчи-
ци и клиенти. 

8.   Отчитане на важността на отделните 
елементи на логистичното обслужване – 
преди, по време на, и след сделката. 

9.  Точно отчитане на факторите, влияещи 
върху разработването на различни нива 
на логистично обслужване. 

10. Анализиране на ефективността на логис-
тичното обслужване от гледна точка на 
рентабилността на продажбите и удов-
летвореността на клиентите. 

11. Използване на различни начини за пред-
ставяне на логистичните оферти. 

12. Осъзнаване на важността на срока за изп-
ълнение на поръчките, надеждността и 
гъвкавостта на доставките като фактори 
за привличане и задържане на клиентите. 

13. Поддържане на оптимално количество за-
паси от гледна точка на търсенето и фи-
нансовите средства. 

1. Слабо използване на специализирани 
софтуерни продукти за управление на 
логистичните дейности от малките 
предприятия. 

2.  Слабо използване на възможностите на 
електронния обмен на данни и автома-
тичната идентификация на данните от 
средните и малки предприятия. 

3.  Липса на пълна интеграция, координа-
ция и синхрон между всички логис-
тични дейности. 

4.  Недостатъчно или липса на  логистич-
ни и маркетингови специалисти в мал-
ките и средни предприятия. 

5.  Трудности при поддържането на опти-
мален брой на персонала, извършващ 
логистиката основно поради финансо-
ви проблеми. 

6.  Проблеми с персонала. 
7.  Слабо разнообразие и стремеж към об-

новяване на предлаганите логистични 
услуги от по-малките фирми, поради 
ограничените им ресурси и възможности. 

8. Липса на умения за използване на на-
учни методи за анализ и оптимизиране 
на логистичното обслужване в средни-
те и малки предприятия. 

9.  Проблеми на малките и средните пред-
приятия, свързани с постигане на точ-
ност на доставките, ускоряването им и 
тяхната надеждност и гъвкавост. 

10. Недостатъчно надеждни доставчици на 
самата фирма. 

11. Недостиг на финансови средства. 
12. Морално остаряла техника и използ-

вани технологии и липса на перспек-
тиви за нейното обновяване в блико и 
средносрочно бъдеще. 

13. Използване на услугите на логистич-
ните фирми основно за дистрибуция 
при износ на продукцията. 
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14. Предлагане на комбинация от логистични 
услуги, обвързани в пакет и комбинация 
от логистични услуги по избор на клиента. 

15. Наличие на собствена логистична база – 
складова и транспортна. 

16. Осъзнаване на необходимостта разработ-
ването на политиката за логистично об-
служване да се прави съвместно от мар-
кетинговите и логистичните специалисти. 

17. Системно проучване на клиентите в раз-
лични направления – мотиви, корект-
ност, финансови възможности, поведе-
ние при покупка, изисквания, удовлетво-
реност и други. 

18. Осъзнаване на необходимостта от разра-
ботване на маркетингова програма за уп-
равление на взаимоотношенията с клю-
човите клиенти. 

14. Кредитна задлъжнялост към банките и 
големи трудности с погасяването на 
кредитите. 

15. Проблеми, свързани с транспорта, сро-
ковете за изпълнение на поръчките, 
гъвкавост при изпълнение на поръчки-
те, осигуряване на качеството на про-
дуктите и други. 

16. Ниска степен на използване на съвмес-
тими информационни системи между 
отделните организации и техните кли-
енти. 

17. Липса на ефективна стратегия и поли-
тика по отношение на логистичното 
обслужване. 

18. Предприемане на икономии, които 
застрашават пазарните позиции на 
фирмата. 

Възможности Заплахи 
1.  Мотиви на клиентите за покупка, свързани 

основно с надеждността на доставките. 
2.   Повишаване на ефективността на логис-

тичната дейност и обслужването на кли-
ентите, чрез възлагане на някои дейности 
на логистични фирми. 

3. Подобряване на пазарните позиции на 
фирмата, чрез предлагане на логистично 
обслужване с по-висока стойност за кли-
ента при възможно най-ефективен раз-
ходен модел. 

4.  Доброто местоположение на страната, от 
гледна точка на международния транспорт. 

5.   Възможност за оптимизиране на дейността 
и търсене на нови перспективи като резул-
тат от преодоляването на проблемите, свър-
зани с икономическата криза. 

1.  Финансова и икономическа криза. 
2.  Ограничаване на пазарите. 
3.   Вдигане на цените на суровините и го-

ривата. 
4.  Междуфирмена задлъжнялост. 
5.  Лоша логистична инфраструктура в 

страната, в т.ч. транспортна. 
6.  Силна конкуренция, както от българ-

ски, така и от големи чуждестранни 
фирми, които предлагат масови про-
дукти на  ниска цена. 

7.   Намалено търсене, поради слабата пла-
тежоспособност на клиентите. 

 

 
Разгледаният SWOT-анализ е представен графично на Фигура 1. 

 

Фигура 1. SWOT- анализ на логистичното обслужване  
като източник на конкурентни предимства 
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Фигура 1. показва, че развитието на логистичното обслужване като източник 
на конкурентни предимства изисква целенасочена работа в следните направления: 

 Поддържане и усъвършенстване на положителните условия и тенденции 
в логистичното обслужване; 

 Набелязване на мерки за постепенно преодоляване на слабостите в само-
то логистично обслужване и в условията за неговото осъществяване; 

 Проучване и анализ на положително влияещите фактори от макросредата 
и възползване от тях в максимално възможна степен; 

 Проучване и анализ на негативно влияещите фактори от макросредата и 
набелязване на мерки за  намаляване на отрицателните последици. 

 
На основата на направените анализи на състоянието на логистичното обслуж-

ване можем да направим извода, че е целесъобразно да се разработи и реализира 
ефективна конкурентна стратегия и политика за логистично обслужване на клиен-
тите в следните направления4: 

 Изучаване и определяне на практиката на конкурентите при логистич-
ното обслужване на клиентите за всеки пазарен сегмент, логистична 
услуга и стокова група; 

 Определяне и оценка на ключовите елементи на логистичното обслуж-
ване, които ще превърнат организацията в предпочитан доставчик на сто-
ки и съпътстващите ги логистични услуги; 

 Оценка на всеки вариант на логистичното обслужване по отношение на 
пазарен дял и рентабилност; 

 Проверка и оценка на всеки от елементите и аспектите на логистичното 
обслужване на клиентите; 

 Избор и формулиране на най-подходящата за фирмата конкурентна стра-
тегия за логистично обслужване – лидерство в разходите, диференциация 
или фокусиране. 

 Приемане на програма за логистичното обслужване, която да осигурява 
оптимални продажби при задържане и постоянно увеличаване на клиен-
тите с възможно най-ниски разходи и отчитане на бюджетните и ценови 
ограничения; 

 Извършване на системен, цялостен контрол и оценка на резултатите от 
логистичното обслужване, установяване на отклоненията от приетите 
стандарти и правила, както и от стратегията и политиката на организа-
цията, разкриване на причините за тези отклонения и приемане на реше-
ния за коригиране на действията, съобразно конкретната ситуация. 

 
Заключение 
 

Оцеляването на фирмата в трудните за икономиката времена изисква разра-
ботването на адекватна антикризна стратегия, активиране на всички методи на 
антикризисното управление и тяхното внедряване, анализ на външната и вътреш-
ната среда и други. Целта е да се вземе вярното решение. Необходимо е рационално 
и активно антикризисно управление. Именно, благодарение на него фирмата може 
да извлече и ползи от кризата като оптимизира дейността си и открие нови възмож-
ности за развитие.   

                                                 
4 Направленията са адаптирани по Василева, Л. и кол. Цит. съч. стр. 306. 
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Можем да обобщим, че организациите все повече залагат на логистичното 
обслужване на клиентите с цел осигуряване на конкурентно предимство. Логистич-
ното обслужване се явява сериозен инструмент за борба с конкурентния натиск и 
пазарните сили по време на икономическа криза. Много от организациите, които 
развиват дейност на нашите пазари все още нямат ефективна стратегия и политика 
по отношение на логистичното обслужване на клиентите си. В резултат на това се 
проявяват редица проблеми, които следва да бъдат обект на анализ с цел набелязва-
не на мерки за преодоляване на тяхното негативно въздействие. 
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Abstract: It is the 21st century in which topics such as business strategy gained a significant 
importance for the business practitioners. Benchmarking books on these topics e.i. Machiavellie’s 
Prince, works of Caesar or Art of the War of Sun Tzu attract readers seeking the inspiration and 
business analogies. It however is the philosophical principle of ontology and epistemology which 
plays the vital role in interpretation of such work. Would readers with difference cultural 
background understand and translate these books similarly? To answer such a question, 
illustrated on the example of the Art of the War is the purpose of this article.  
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Introduction 
 
Two thousand five hundred years ago, what is now known as China did not exist. There 
were scattered kingdoms ruled by petit monarchs and warlords. Wars, violence and crime 
were however the foundation for the rise of a great general: Sun-tzu. Not only did this 
strategist unite China under the banner of the Chin Emperor, he also summarised his 
knowledge in one of the most studied war strategy philosophies, The Art of War (AoW). 
It was this book which provided advice to Mao-Tzu Tung in his fight against Chang-Kai 
Cheng in 1950 and which united China once again (Short, 1999).  Proved as a military 
textbook it also attracted the attention of contemporary management authors from the 
various disciplines such as marketing (MacDonald & Neupert, 2005), management 
(Rarick, 2007), game theory (Lee et al., 1994), ethics (McCormick, 2001) and even 
machine-man interaction (Foo, 2009).  
Such popularity across the social science raises several critical questions which ought to 
be explored by this essay. On what ontologically-epistemological ground does The Art of 
War stand? How could the context of Sun Tzu’s work be related to the wider 
contemporary literature? What is the relevance of key ideas to conceptual issues in 
management? What further arguments could evolve from assumptions made by Sun-Tzu? 
And, may this book persuade a modern reader? The purpose of this article is to answer 
previously stated questions.  
 
Critique of the Art of War’s Essential Postulates 
 
Sun-tzu identified six main beliefs which are relevant to major branches of managerial 
science. These concepts are: 1) Leadership, 2) High moral principles, 3) Winning the war 
as the only objective, 4) Climate and terrain, 5) The strengths of the troops and 6) 
Doctrine. Each idea is to be critically confronted with leading literature to test its 
legitimacy.  
Win-lose doctrine stretches across the entire book and underlines the main objective of 
war: “War is matter of vital importance to the State; the providence of life or death….all 
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warfare is based on deception…hence, for to win one hundred victories in one hundred 
battles is not the acme of skill. To subdue the enemy without fighting is the acme of skill” 
teaches Sun-tzu (Rarick, 2007). How is presented ideas relevant to contemporary 
management literature? Win-win situation is preferred by western businessmen 
(McCormick, 2001) and therefore Sun-tzu’s vision is not acceptable. However Lee et all, 
(2001) argue that Asian CEOs often tend to execute win-lose behaviour. It is the culture 
embedded deep in the minds of Eastern businessmen leading them to thorough execution 
of the total war idea preached by the Art of War. There is also a question of 
understanding the meaning of the original text. Foo (2007) illustrates several examples of 
how culture influences understanding of what is taught. It is culture which dictates the 
Westerner to follow a manual, and Asian to seek underlying context (Hofstede & 
Hofstede, 2005). Such cultural dissimilarity based on perceived analysis of AoW’s main 
essence is therefore to be considered throughout this review.  
General agreement across the literature is found on the topic of terrain and climate. “By 
weather I mean interaction with natural forces and their effects...; by terrain I mean 
distances, whether the ground is traversed with ease…, or whether it is open or 
constricted..” (Griffith, 1963). MacDonald & Neupert (2005) demonstrated application of 
Sun-tzu’s concept on marketing strategy. Strategic management also uses various 
applications of Art of War teaching (Rarick, 2007) and by similar token Chen (1994) 
shows how Chinese CEOs react to economical shocks, recessions or geographical 
location of domestic markets similarly to how generals are suggested to do so in the 
battlefield conditions.  
“Moral influence…causes people to be in harmony with their leaders,..this is done by 
treating people with benevolence, justice and righteousness” explains Chan Yu in Art of 
the War. Honesty and personal integrity are the most important leadership traits 
(Northouse, 2010), which attract others to follow. Importance of ethics was know, and 
recently highlighted by Parker (1998) who challenges old epistemological and ontological 
framework and aims on corporate social responsibility as main issues in management 
theory. Watson, (2003) characterises moral ethics as a sense of living for corporate 
executives. Analogous concepts are recognized by Japanese (Mooij, 1998); or Chinese via 
Guan-Xi trust system (Anon., 2006; Matouљek, 2009). 
“By command I mean the general’s qualities of wisdom, sincerity, humanity, courage and 
strictness” Sun-tzu reads (Griffith, 1963). Northhouse (2010) agrees on intelligence, 
fluency (Bryman, 1992), integrity, determination, self-confidence and sociability; 
however “strictness” is omitted. Sun-tzu believed in enforceable and unquestioned power 
of the leader (Chen, 1994). Possible fallacy is explained by Rarick (2007) who suggests 
that “strictness as a leadership practice is required in Confucian countries and a Sun-pin’s 
view on soft leadership outperforms Sun-tzu when applied to Westerners. Confucian Asia 
which consists of Singapore, Hong Kong, Taiwan, China, South Korea and Japan focuses 
on: “reinforce-able performance, institutional collectivism” (Northouse, 2010). “Power 
leadership” based on punishment, for example, increases productivity in Chinese Fujian-
Hitachi TV Ltd. (Chen, 1994).  
“In war, number alone confers no advantage. If one does not advance by force recklessly, 
is able to concentrate his military power through a correct assessment of the enemy 
situation, and enjoys full support of his men, that would suffice” (Griffith, 1963). Sun-
tzu’s thesis relates to the size and structure of the corporation, information availability 
and its distribution across management and knowledge of the environment interprets 
Chen (1994). Organisational design (incorporating previously mentioned) is the key 
aspects making difference between a failure of Xerox in 80s and success of 3M, further 
confirms Daft (2004). Asian CEOs acknowledge Chen’s (1994) conclusion of structural 
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information accessibility’s importance (Foo, 2009). Multiple examples of dominant 
American multinational’s failures in Japanese markets demonstrates how a “large army 
may be defeated due to lack of knowledge of local environment and business structure” 
(Knight, 1995).  
“By doctrine I mean organization, control, and assignment of appropriate ranks to 
officers, regulations of supply routes and the provision of principal items used by the 
army” (Griffith, 1963). This thesis could be interpreted as an ability to delegate power 
appropriately (Chen, 1994). Although the level of power distributed across the 
corporation in the West and East is a topic of on-going debate (Hofstede & Hofstede, 
2005); the importance of power and information distribution is extensively agreed (Daft, 
2004; Li & Ma, 1991; Chen, 1994; Lee et al., 1994; Northouse, 2010).  
 
Epistemology and Ontology 
 
Burrell & Morgan (1979) explain Ontology and Epistemology as a “nature of reality and 
a nature of a knowlege respectively“. Starting from this broad perspective let‘s focus on 
epistemologically-ontological practices in management science, which are mainly 
conducted in as Gray (2000) notes “unashamedly positivist” paradigm (Patten, 2002). 
This phenomena is because management researchers are more familiar with statistics 
(Hart, 1998). Numbers are perceived as “reliable, valid and thus…are encouraged” in 
management branches of social science, further explains Keohane (2009). Nevertheless 
some works elaborated on Sun Tzu such as McNeily (1996) who a presented a multi-
theoretical approach from a realistic point of view (de Man, 1996). How about the 
original Sun-tzu’s work?  
Foo (2009) identifies differences between Eastern and Western mentality in terms of 
epistemological approaches. Western business rationing is based on a positivist approach:  
profit and clear numerical reasoning, Eastern on the other hand focuses on relationships 
and interpretivist paradigm, he lectures. Such a paradigm was on which Sun-tzu based his 
thesis. Unstructured knowledge or education (compared to the well structured western 
style) and observation of natural and military facts to be later philosophically interpreted 
was what the general did. Foo (2009) cites (Kenichi, 1998) who proves application of 
strong culture based on Sun-tzu’s research in Asian Board Rooms and therefore 
demonstrates differences in ontological and epistemological assumptions in different 
cultures.  
 
Contribution to the Literature 
 
To contribute to social science literature one needs to add a cumulative knowledge filling 
an empty gap, concludes King et al. (1994). Based on this definition it is questionable 
whether a 2,500 year old book has not been outdated. When considering Sun Tzu and the 
Art of War it is a source of 3020 citations, 135 cited publications and it scores 16 on the 
H-Index (Feyereisl, 2011). If Sun-tzu still lived his achievements would be awarded by 
tenure advancement at a major research university (Hirsch, 2005).   
As demonstrated in previous sessions some of the concepts of Chinese War strategy are 
still applicable in contemporary management science and managerial practice. Several 
links to a congruent conceptual literature were identified. Although some of the recent 
texts made Art of the War obsolete, it is still a base ground for a vast discussion 
underlying differences in Western and Eastern managerial styles/ cultures (MacDonald & 
Neupert, 2005). Culture as “programme of the mind” (Hofstede & Hofstede, 2005) cannot 
be changed (Mooij, 1998) and therein AoW draws a distinctive line between the 
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management literature of the West and the East. One example of questions steaming from 
such indifference is: How does management make decisions? Based on experience and 
tacit knowledge as did Sun-tzu (Mintzberg, 1973) and which is common for a general 
(Chen, 1994) or on statistical analysis, hard number and game-theory (Lee et al., 1994)?  
 
Evaluation 
 
Would Sun-tzu be able to persuade a reader in the 21st century? Several major areas are 
covered by the text (see Table 1). Major dispute rises whether these ideas are 
generalisable or not. Table 1 provides a synthetically-analytical evaluation of Art of War 
in context of recent managerial science. Cultural differences in interpretation and practice 
were identified in between Western Literature (West) and Confucian Asia created works 
(East). This divide is the assumption on upon which the following analysis stands.   
Sun-tzu’s epistemological and ontological assumptions would not be persuasive for 
Western readers. To them AoW would present the world simply; a world where the 
famous general forms universal conclusions on unique cases rather than sufficient 
quantitative evidence. Win-win business situation is also the prevailing paradigm 
delivered in western business schools (Foo, 2007; McCormick, 2001) and executed by 
western CEO’s. Therefore, Win-lose business situations would find little support. Strict 
punishment driven leadership would not flourish in western firms (Daft, 2004; Northouse, 
2010). On the other hand high moral standards, importance of understanding the business 
environment, ability to process information quickly and effectively are accepted doctrines 
in their business world (McNeilly, 1996). None would also doubt on the importance of 
neither corporate hierarchy nor its structure (Daft, 2004).  

 
 

Table 1: Applicability of Art of the War across Management Literature 
 

Applicability of Art of War accross Management Literature
  West East G.App. 
Epistomology/ Ontology � � � 
War as win-loose objective � � � 
Strict Leadership � � � 
High moral principles � � � 
Climate and Terrain Influence � � � 
Strenght of troops � � � 
Doctrine � � � 
General Applicability � � � 

 
In the eyes of a Confucian culture raised reader, AoW provides an utilisable guide to the  
business world. Thanks to his cultural background this reader is able to understand the 
epistemologically-ontological assumptions of the book and interprets its suggestions to 
executable business behaviour (Foo, 2007). Sun-tzu read by an Asian is consequently 
understood as a correct ideology.  
There, however, are several concepts acceptable without reservation by both predominant 
cultures, such as: moral principles, climate and terrain, strength of troops and doctrine. 
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Conclusion 
 
A two and a half millennium old text of a general who once united China, is by some 
considered as simple and obsolete, due to its ontologically-epistemological assumptions; 
on the other hand it fuels a vivid debate of authors, across the social science, who draw 
parallels to conceptual issues au courant. 
Being the “Bible of the Asian CEO” this book is recommended to any culturally sensitive 
reader who is open to giving up the functionalist paradigm of the western business 
schools. For doing so she would be awarded with a set of philosophical knowledge not 
only partially applicable in her home-land but commonly exercised across Confucian 
Asia.  
It is unquestionable that China is on the rise once again and so shall be the Art of War; 
which not only serves as a military guide, but provides cultural excursion into the Asian 
mind and calls for a questions challenging well embedded Western business dogmas.  
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„Power does not corrupt. Fear corrupts ... perhaps the fear of a loss of power.“ – John 
Steinbeck 
 
Abstract: Corruption is known for its negative impact on the economic performance of 
individual countries. The Czech Republic has been known for its progressive economic 
and reforms oriented performance, playing the first fiddles among the post-communist 
countries. It however is the impact of the corruption which oughts to determine the future 
of this country. Historical reasons and impacts of such phenomum are to be introduced 
and discussed in this article, which also suggests a trend towards the next 15 years of this 
young democracy. 

Keywords: Corruption, Economic Growth, Sustainability, Czech Republic. 
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Introduction 
 
Twenty years after the fall of communism the Czech Republic (CR) is, by some, 
recognized as the Switzerland of Eastern Europe (Czech Press Agency, 2011) due to its 
strong economic growth over past 15 years. Splitting with Slovakia from what used to be 
known as Czechoslovakia, Czechs gained significant economical momentum as they 
inherited most of the industrial centers of the formal country (Janackova, 1994). Although 
a member of  
the EU, Czech retained its own currency, which provided good cushion in first wave of 
the recession experienced in 2009 (Spevacek, 2010). Moreover its low depth to GDP 
remained (under 40%) in 2005-2007 which combined with GDP growth 6-8% provided 
Czech Republic good starting position for the Financial Chrisis to come in 2009. Despite 
being a “rising star” among its CEE counterparts, there are several critical factors which if 
unaddressed will lead to hard fall of this CEE country. Corruption, which ranks CR next 
to Poland and South Africa (Transparency International, 2009), unbalanced 
macroeconomic tilt towards exports with a strong dependence on industrial demand 
(Spevacek, 2010), aging population (Czech Statistical Office , 2010), are major concerns 
for CR. Those factors will strongly determine whether Czech will maintain its exclusive 
status among post-communists countries.  
The purpose of this essay is to assess CR from the above mentioned critical factors and 
project how 
those trends will shape this country within the next 15 years.  
 
Several methodologies are recommended when assessing a country from a social science 
perspective (Ghauri & Grønhaug, 2002). However, most of the analyses examine at least 
Social, Economical, and Legal-Political factors. Hofestede’s (1984) 5D concept of the 
Culture will be used for analysing culture. Combination of qualitative and statistical 
methods would provide this study best fit for its purpose. 
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Czech and the recent trends 
 
Origins of Czech in various forms date back to sixth century AD to Samo’s Land. Czechs 
has been part of European Culture, however with problems to establish own state, due to 
limited number of inhabitants. Czech king Charles the IV become emperor of West 
Roman Empire in 14th century and established first German speaking university in the 
World (Charles University, 1348 in Prague). With its bound to Germanic culture and 
manufacturing excellence Czech stayed part of the Austrian-Hungarian empire till its 
collapse in 1918 (Capka, 1998). After, Czechoslovakia was formed and soon become well 
recognized engineering powerhouse of 20’s and 30’s. However in 1938 the UK and 
France let their ally fall into Hitler’s hands. Paradoxically, Czech Skoda’s factories were 
what Hitler wanted; 60% of war machinery was produced there in early days of battle of 
Britain (The World at War, 2000). After the war Czech was decided to become part of 
Soviet controlled lands, which influenced life of Czech People for next 60 and maybe 
more years. The first uprising against communism was suppressed in 1968, second one, 
30 years later set Czech to way of democracy yet again. 
 
Economically, Czech quickly picked up breathtakingly and in past 20 years skyrocketed 
to 80% of average GDP PPP of EU; while Prague was ranked as 5th the richest EU region 
(EUobserver, 2010). The Czech Economy enjoyed low impact from the Financial crisis in 
2009 due to savings, a well secured banking sector; low foreign debt (39% of GDP); and 
cushion of local currency (Spevacek, 2011). This gained the trust of investors, enabling 
CR to attract a majority of the FDI across the CEE region (EuroWeek, 2011), reflected in 
its recent promotion by S&P to AA- category; into the 1st league on the level of Japan or 
China (Marsh, 2011). However, GDP still decreased by 4,2% in 2010 (Spevacek, 2010). 
Being strongly export oriented, with 84% of its activity aimed on EU business partners, 
Czech is among the most interdependent economies (Spevacek, 2011).  
 
The demographics of the CR follow the general trend of the Western civilisation: aging. 
Although population numbers seems stationary (at 10 million inhabitants), there is a 
significant growth of people aged 65+ compared to fertility rates. Such trend will have a 
significant impact on the future population of the CR. Czech Statistical Office expects 
(2009) the Czech population to shrink by 18% by 2050. The number of Czechs aged in 
their 20’s will drop from today’s 40% to 19% by 2050 (Babecky & Dybczak, 2010).  
 
Czechs are of Slavic ethnicity, but Austrian culturally (Hofstede, 1984). Following 
Hofstede’s model1 (1984) which is mostly used for cultural assessment in social science 
(Soares et al., 2007) Czech is:  
1: A high-power distance culture; follows rules and respecting social hierarchy.  
2: Tries to avoid the unknown; takes few risks; and is rather slow in implementing 
innovative solutions; also tends to be bureaucratic 
3: Success and status are more important for Czechs than quality of life. 
4: People tend to be individualists unless given competencies.  
Not only Hofstede’s dimensions shall be considered, but influence of post-communist 
culture too. Klicperova et. al (1997) identified symptoms of post-communist culture such 
as corruption, ethnic nationalism; rudeness and apathy to immorality. Katchanovski 
(2000) reveals that out of post-soviet-bloc countries with Western culture (e.g. Czech) 

                                                 
1 Hofstede (1984) created cultural model of 60 countries which ranks country based on 4 dimensional 
metrics: Power distance, Uncertainty Avoidance, Masculinism and Individualism. 
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tend to show better economic performance. He also points out that the level of corruption 
plays a significant role in such a performance. Corruption emerges as people believe that 
government cannot be help to their problems (Katchanovski, 2000). 
 
The current situation in the CR represents the highest risk its citizens. Czech is frequently 
criticised for its level of corruption and bureaucracy. Crises warned the CR early, as 
corruption and red-tape act as high economically-political risks (Rose-Ackerman, 1976). 
Among the post-communist countries however it still holds one of the best positions. 
Nevertheless, impact of the post-communist culture on the society is broad.  
 
The “Eastern Switzerland” seems to be well aware of its economic power as it is aware of 
its corruption. A new political party supposedly based on “anti-corruption” led to the 
election of a new right-wing government. Unfortunately little or no progress was made to 
fight it. And he new party proved to be perhaps more corrupt that the old one. Apathy in 
addressing the corruption issue by action has been recently noticed by investors and US 
corporations. This may result in FDI outflow from Czech (Czech TV, 2011; Czech News, 
2011). There is a general agreement in the literature that corruption causes severe 
economical consequences 1] lowers attractiveness of FDI (Woo, 2010), 2] increases 
shadow economy (Virta, 2010),  3] forces banks to exercises extra caution in lending to 
SMEs (Weill, 2011), and so slows down business development (Emerson, 2006; Aidt, 
2009; Everharta et al., 2009). Salinas-Jimenez & Salinas-Jimenez, (2007) state that 
corruption usually emerges in countries with low capacitates and state competences; 
however this is not the case of the Czech Republic, which gets constantly ranked as a 
country with the most developed state capacity (Fortine, 2010). On the other hand, as 
suggested by (Jain, 2001) corruption usually appears in countries with a high level of 
bureaucracy. This is culturally rooted in Czech society (Hofstede, 1984). Among the new 
EU members, the corruption level is twice as high as among original members (Jain, 
2001). The same authors also support the idea that economic wealth has an impact on 
corruption. Consequently, reforms are important to cut down red-tape, nepotism and 
dishonesty. 
 
As demonstrated above, corruption has a direct impact on economic performance of a 
country (Everharta et al., 2009). However is there also any impact of the economy on the 
level of the corruption? Czech Republic reports inconsistent data: improvement of 
corruption index in the years of prosperity, but in recent years of the crisis it suddenly 
dropped back to where it was ten years ago. Statistical analysis 2 was implemented to test 
whether there is relationship in between the level of the corruption on the GDP growth3. 
As illustrated by the graph bellow there is positive correlation4 in between GDP growth 

                                                 
2 Spearman’s test was performed on the data set consisting of: a) GDP growth of Czech Republic (Czech 
Statistical Office, 2011) and Corruption Perception Index (Transparency International, 2010; Transparency 
International, 2009; Transparency International, 2008; Transparency International, 2006; Transparency 
International, 2005; Transparency International, 2007; Transparency International, 2004) from years 2004-
2010. Results were significant at α=0, 05. Linear Regression curve was drawn, however its skew is 
influenced by the outliner of negative GDP growth during the recession. Possible Caveat of this test is lack 
of long-term data and outlier of (-4,2%).  
3 GDP is disputable measure of economic performance. Some scholars (Sedlacek, 2011) criticize growth 
related metrics as non-reflecting reality; however general economical literature e.g. (Samuelson & 
Nordhaus, 2009) suggests GDP growth to be used for comparative studies. 
4 Transparency International ranks corruption on scale 1-10 when 1 being most corrupted and 10 the least 
corrupted countries. Consequently statistical outcome reads positive correlation which however means 
reciprocal relationship in between GDP growth and intense of corruption. 
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and level of corruption. In other words, the higher the GDP growth, the lower the 
corruption in Czech. Such findings can help us to elaborate on the future trends in Czech. 
 

Figure1: Linear Regression of GDP growth on level of corruption 
 

 
 
Future Trends 
 
The Czech Republic due to its size and the structure of its economy cannot actively drive 
the international financial situation, as it relies on export of industrial goods, mainly 
within EU (Spevacek, 2010). Culture shapes people’s minds and cannot be easily “re-
programmed” (Hofstede, 1984). Nevertheless, the younger generation of Czechs (15 years 
old) rejects post-communist syndrome theorem (Klicperova et al., 1997). It wills 
however, take 15 years before those students can rule, and bearing in mind demographical 
trend, Czech will remain with post-communist syndrome for next 15 years. Corruption in  
Czech will be influenced by economic development in EU and Global markets. The 
combination of all those factors will hit CR multiply, as lower economic performance 
increases corruption which then decreases economic output. Although the younger 
generation shall bring justice, due to demographic trends it is likely for the old guards 
stay within their position longer and thus slow down the penetration of new ideologies, 
which follows cultural characteristics of the CR suggested by Hofstede (1984).  
 
Economically, Czech is to follow growth cycle of the EU, Russia and the US. Due to 
recent economical development, the Eurozone just lowered its economic prognosis, and 
so did CR. Consequently a simple model (see Figure 2) was suggested to explain 
mutually interdependent demographic-economic-corruption trends in Czech for next 15 
years. This model incorporates the level of corruption, GDP growth and external factors 
influencing the outcome of the Czech Economy in 2011-2025. The speed of rotation of 
such corruption affected economic performance depends upon:  
1: Internal factors such as the speed of a new generation penetrating old structures and the 
aging of the population; and  
2: External factors such as economical condition of trading partners, EU legislation, etc. 
Linear regression curve (see Figure 1) supports model suggested bellow.  
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Figure 1: Corruption-Economic Performance model of CR 2011-2025 
 

 
 
 
It could be concluded from the model that all the critical factors are interconnected, and 
must be assessed accordingly.  
Positive or negative trend either external or internal influencing one part of the system 
magnifies the effects on other parts. To break out of this cycle strong economic 
performance, easing corruption, and giving a free hand to the younger generation to fight 
corruption is needed. Strong EU regulation and its enforcement may drive the change as 
well.  
 
Conclusion 
 

The Czech Republic enjoyed an economic boom and international recognition as a 
“Switzerland” among post-communist countries. Such achievement was mainly reached 
due to external factors and the economic growth of its EU neighbours. When looking 
deeper it was identified that Czech failed to fight post-communist syndrome and 
especially corruption during the years of the prosperity. Reciprocal correlation between 
growth of GDP and corruption was identified. In a time of economic hardship, corruption 
will grow and create further impact on economic performance. Fuelled by negative 
demographic trends, it will take a longer time before a new generation of Czech sets new 
moral and ethical standards, or EU legislation is implemented. No matter how long it 
takes before the World recovers from the financial crisis, one is certain: To retain its 
status, living standard and competitiveness, corruption must be extirpated. Consequently 
Czech is likely to lose its “Swiss-ness” as its post-communist moral paradigm still 
prevails, thanks to the old guard being in power. Global economic recovery is therefore 
expected to be the necessary driving factor of a 
 paradigm shifttoward a future with lower level of corruption. 
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Abstract: The last two decades have given us a lot of missing values imputation methods, but the 
curious researcher may be surprised to notice that there are not clearly defined rules on which to 
decide how to prefer one method over another. This article uses some results of EUREDIT project 
conducted in the beginning of the last decade in EU. Here are five formulated criterions which 
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В последните години все по-сериозно внимание се обръща на появата на 
липсващите стойности (ЛС) в емпиричните изследвания. Това явление се определят 
като сериозен проблем, защото може сериозно да промени заключенията в след-
ствие обработката на  данните. Ако се концентрира вниманието върху този тип из-
следвания, при който се получават моментни съвкупности, то ЛС по своето естест-
во са липса на индивидуална информация. Трябва да се отбележи, че този тип из-
следвания имат своята специфична логика, те се организират така, че информа-
цията при тях се отнася за точно определен момент при дефинираната съвкупност. 
Такъв тип изследвания са основен инструмент за събиране на информация в соци-
алните и хуманитарните науки и настоящия анализ касае точно тях. При този тип 
изследвания ЛС са в следствие на грешки в подготвителната фаза и могат да се 
обобщят като липса на обхват на съвкупността, от която се избира извадката, отказ 
или невъзможност на единиците попаднали в извадката да подават сведения, отказ 
на единиците, обект на изследване, да дадат сведения за дадени определени въп-
роси или загуба или пропуск на подобни сведения. 

От друга страна явленията, които се изследват в динамика са подчинени на 
различна логика. Затова търсенето на решения на проблемите с ЛС при тях би след-
вало да бъде съобразено с тази логика, а много често и с спецификата на измер-
ваното явление. 

При провеждането на какъвто и да е анализ е много важно да се разполага с 
критерий за степента на „успешност“ на изпълняваната задача. В статистическата 
практика има значителен брой подобни показатели, на базата на които изследовате-
лите вземат решение за това, до колко дадения анализ може да се приеме за успе-
шен или обратно трябва да се търси по-добро решение. Всеки изследовател веднага 
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може да посочи поне десетина подобни характеристики, като R2, AIC, BIC, CFI, 
NFI, RMSEA, ч2 и много други. 

През последните години има значителен брой публикации, които дават редица 
решения на проблемите, произтичащи от ЛС [Rubin 1987; Little и Rubin, 2002; Rao и 
Shao, 1992; Allison, 2002; Durrant G.B., 2005; Enders C, 2010; Little, 1986; Little 1988, 
Durrant и Skinner 2005; Schafer, 1997; Graham, 2012, 15. Fay, R.E., 1996 и мн. др.]. В 
теорията и практиката могат да се намерят както няколко елиминационни процеду-
ри на ЛС, така и редица методи за въвеждане на ЛС. Въпреки всичко един въпрос 
сякаш се изплъзва и остава без отговор: Коя е характеристика, кой е критерият 
на базата на който се решава дали даден анализа и въвеждането на ЛС е успе-
шен или не? Най-доброто решение в случая е съпоставката на резултатите от ана-
лиза проведен върху базата от данни в случай, че не съществуваха ЛС, към тези ре-
зултати, които се получават от базата данни след въвеждащите процедури. За 
съжаление подобна оценка не може да бъде направена, защото ако се разполагаше с 
информация за пълната база от данни то това обезсмисля анализа на ЛС. Някои ав-
тори [Manzari и Della Rocca, 1999] предлагат да се симулират ЛС, изкуствено да се 
отстранят индивидуални сведения от анализираната базата от данни за да се оцени 
пригодността на методите за въвеждане на ЛС. Това за съжаление не е подходящо 
решение, поради факта, че трябва да се познава механизма на поява на самите ЛС 
[Rubin 1987].  Нещо повече, в базата от данни те вече съществуват, там вече е 
“действал” някакъв механизъм на поява на ЛС и симулирания се явява втори такъв. 
Това допълнително усложнява задачата, вместо да дава решения за нея.  

 
Това изследване си поставя за цел да предложи критерии, на базата на които 

да може да се вземе решение кой метод да бъден предпочетен в конкретна изследо-
вателска ситуация, в която трябва да се използват методи за въвеждане на ЛС. 

 
Критерии относно въвеждащите методи на ЛС 

 
През 2003 година приключи проект финансиран от ЕС с име EUREDIT1, който 

успя да даде определени решения в посока на измерването ефективността на въвеж-
дащите процедури. Подходът на изследователската група е насочен към описание 
на свойства, които се преследват от въвеждащата процедура. Така могат да се опи-
шат пет критерия, които е желателно да се съблюдават, когато се провежда анализ и 
въвеждане на ЛС: 

(1)   Предвиждаща точност: Въвеждащата процедура трябва в максимална сте-
пен да запазва действителните, истинските значения на признаците. Това 
рефлектира върху избора на такава въвеждаща процедура, която въвежда 
такива стойности, които са възможно най-близки до истинските. 

(2)   Ранжираща точност: Въвеждащата процедура трябва в максимална степен 
да запазва подредбата на значенията. Това се отнася до запазване на поря-
дъка на връзките между въведените значения, която трябва да е същата 
както при действителните такива. В настоящото изследване оценката на то-
зи критерий се прави на базата на това дали дадената процедура използва 
цялостен модел, представящ или възпроизвеждащ взаимовръзките в базата 
от данни или не. 

(3)   Запазване на разпределението: Въвеждащата процедура трябва да запазва 
разпределението на данните. Това означава, че след въвеждащата процеду-

                                                 
1 http://www.cs.york.ac.uk/euredit/ 
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ра едномерните разпределения трябва да се същите каквито биха били ако 
нямаше ЛС. Тук спокойно може да се добави, че е желателно да бъдат за-
пазени както едномерните, така и многомерните разпределения. Много 
често при анализ се пропуска вътрешната консистентност на данните, коя-
то е носител на голяма част от информацията в базата от данни. 

(4)   Оценъчна точност: Въвеждащата процедура трябва даде възможност да се 
възпроизведат началните моменти на разпределенията на истинските стой-
ности. Това на практика означава да се получават неизместени и ефективни 
оценки на параметрите на разпределенията. 

(5)   Въвеждаща приемливост: Въвеждащата процедура трябва да осигурява 
приемливи, реалистични значения. На практика това означава да се из-
ползват такива въвеждащи процедури, които дават „приемливи“ значения, 
т.е. оценки в реалните граници на изменение на оценяваното липсващо зна-
чение. 

 
В списъка те са подредени по степен на трудност да бъдат удовлетворени. 

Първи са тези, които са най-трудно постижими. Разбира се те не се изключват вза-
имно, както и поредността в списъка не се отразява на необходимостта те да бъдат 
изпълнени. По-скоро има значение как данните се предоставят на крайните потре-
бители. Ако потребителите получават обобщени оценки за цялата съвкупност то 
критерии (1) и (2) са неотносими. В обратния случай, ако цел на изследването е 
подготовката на база от данни, която да се ползва от крайните потребители, то 
тогава критерии (1) и (2) са многократно по-важни.  

 
За илюстриране на методите за анализ на ЛС в настоящото изследване се 

използват годишните данни от НРС за 2007 г., предоставени на автора от НСИ с цел 
научно-изследователска работа и анализ. Всички изводи и заключения са валидни 
само за данните от 2007 г. и не могат да се прехвърлят за предишни и следващи 
тримесечия и години. 

Анализа може да бъде разделен на две части. Той запоява с оценка на меха-
низъма на ЛС в НРС – 2007. На следваща стъпка се избра методът, чрез който ще 
бъдат въведени самите ЛС. В случая се разглеждат възможностите на няколко раз-
лични метода2,3: 

1.     Метод на независимата средна. 
2.    Донорско въвеждане чрез метода „Най-близък съсед“ при 1 и 3 най-

близки съседа. 
3.     Въвеждане по близост на оценените стойности. 
4.     Регресионно въвеждане и стохастична регресия. 
5.     Въвеждане чрез ЕМ алгоритъм [Meng, Xiao-Li, van Dyk, D., 1997] 
6.     Въвеждане чрез алгоритъм за увеличаване на данните (АУД) [Dempster, 

A.P., Laird, N.M., Rubin, D.B., 1977]. 
7.   Използване на латентни променливи, получени чрез модели със 

структурни уравнения (МСУ), при въвеждането на ЛС [Лазаров, Д., 
2012б]. 

8.    Въвеждане с помощта на невронни мрежи – многослоен персептрон 
[Лазаров, Д. 2010]. 

                                                 
2 Лазаров, Д. Методи за въвеждане на липсващи стойности при неигнуреруеми механизми, 
Годишник БСУ 2012 
3 Лазаров, Д. (2012в) Методи за анализ и въвеждана не липсващи индивидуални данни, сп. „Бизнес 
посоки”, бр.2/2012 
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Параметрите на получените разпределения след въвеждането на ЛС, при все-
ки един от описаните подходи, се сравняват и се оценят на базата на критериите за 
въвеждащите процедури. 

 
Наблюдение на работната сила в България 2007 г. – наблюдавани признаци 

 
В изследването са използвани данни за цялата 2007 г.. Наблюдавани са общо 

160 признаци, част от които определят домакинството и единицата от домакинст-
вото, обект на изследване, чрез демографски характеристики, друга част се отнасят 
за заетостта при последната седмица на основна и допълнителна работа, форми на 
заетост и активност при търсене на работа и др. В базата от данни се наблюдават 
някои стандартни черти на подобни статистически изследвания. От една страна то-
ва, че не притежаването на дадено значение на признак води до автоматичното от-
падане на въпроси в анкетната карта, задавани на респондента. От друга страна ре-
дица от признаците са технически идентификации на единиците в съвкупността, въ-
ведени от изследователския екип, които логически не се отнасят към изследвания 
обект, а именно заетостта. Затова, от гледна точка на използването на базата данни 
от НРС за 2007 г. като пример, върху който да се демонстрират възможностите на 
различните методи за анализ и въвеждане на ЛС е избрано отстраняването на из-
вестна част от признаците. Изследователският интерес е фокусиран върху тези ли-
ца, които през последната седмица са потвърдили, че са били заети. Това означава, 
че на въпроса: “През МИНАЛАТА СЕДМИЦА работили ли сте някаква работа сре-
щу заплащане или друг доход (поне 1 час)?“ са отговорили с „Да“. На следваща 
стъпка са избрани само единиците, които работят на пълно работно време на основ-
ната си работа. Интересът върху тях е мотивиран от предположението, че може би 
икономическата ситуация ги принуждава да работят извънредно и това често е при-
дружено с некоректно показване на действителното работно време и действителна-
та заетост. Също така наблюдаван факт е, че при определени обстоятелства някои 
респондентите са склонни да закръглят (като стойност) или надценяват своите уси-
лия за благото на семейството и нацията. 

В настоящото изследване базата данни се разглежда като правоъгълна, обра-
зувана от отговорите на всеки един респондент в редовете и въпросите, на които те 
отговарят, в колоните. За ЛС се приема този случай, при който респондентът 
притежава значение по даден признак, но не го е посочил или е посочил 
грешно, както и случаите, при които по други причини то не е нанесено. За 
един респондент може да има ЛС при повече от един въпрос (признак). В случая не 
може да се изследват липсващите данни в следствие на отказ на даден респондент 
въобще да участва в наблюдението, както и домакинства, които са попаднали в 
извадката, но не са намерени или са оказали сътрудничество.  

При обработването на базата данни от служителите в НСИ е използвано 
кодиране на ЛС посредством кода „99“. Тези стойности автоматично се приемат за 
ЛС в настоящото изследване. 

 
В настоящото изследване специфичен интерес представлява появата на ЛС 

при заетите лица. В анализа се включват само единици заети на пълно работно вре-
ме и така признаците обект на изследване се редуцират до 26, а единиците регист-
рирали значения по тези признаци са 48 529. При така редуцираната база от данни 
ЛС се наблюдават при признаците: Колко часа седмично работите ОБИКНОВЕНО 
на ОСНОВНАТА РАБОТА? (v14); Колко часа общо сте работили през МИНАЛАТА 
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СЕДМИЦА на ОСНОВНАТА РАБОТА? (v22); Колко часа седмично желаете да ра-
ботите – общо?(v25); Намирането на тази работа свързано ли е с участие на 
държавно бюро по труда, включително и чрез интернет страницата на Аген-
цията по заетостта? (v26g). Признаците v14, v22 и v25 са метрирани и имат 
мерни единици часове. ЛС при v26g са с изключително малък дял (под 0,1%) и 
могат спокойно да се пренебрегнат. Така в базата се разглеждат като променливи с 
ЛС само трите признака отнасящи се до времето за заетост през седмицата 
(Таблица 1). При тях освен въведените от екипът на НСИ ЛС, кодирани с „99“, се 
разглеждат като ЛС и рязко отклоняващите се значения от 97 часа и повече. Това се 
обосновава от факта, че 97 часа на седмица работа означават близо 14 часа на ден, 
седем дни в седмицата, което може да се приеме за неотговарящо на една нормална 
ситуация. Още повече, че тези случаи са изключително малко на брой едва 4 в 
цялата база то данни. 

 
Таблица 1.  

Общо описание на признаците 
 

ЛС Признаци Бр. единици Средна аритметична
(Mean) 

Стандартно отклонение 
(SD) Брой % 

v14 46596 41,36 6,502 1933 4,0 
v25 46762 41,25 6,890 1767 3,6 

v22 45987 41,36 6,068 2542 5,2 

 
Оценка на механизмите на ЛС при Наблюдение на работната сила в България 
2007 г. 
 

Проведения анализ еднозначно показва, че ЛС при заетите на основна работа 
през 2007 г. не са липсващи напълно случайно. За проверка на този механизъм се 
използва последователни клъстерни модели с нарастващи число на клъстерите. На-
чалото на анализа е при 2 клъстера, а края при 11 клъстера. При направените из-
следвания се установи, че при групирането на единиците в 8 клъстера в един от тях 
се получават центрове при  променливите с ЛС (v14, v22, v25), значимо различни от 
останалите. Ако в останалите клъстери центровете съответстват на общите средни 
при тези променливи, т. е. около 41 часа, то в клъстер номер 7 в анализа, центровете 
при тези променливи са със стойности близки до 61 часа. При този анализ ЛС са 
отстранени чрез процедурата елиминиране по двойки, т.е. използват се всички на-
лични данни за оценка на разстоянията в клъстерите, за всеки две променливи в 
анализа. Така размерът на този клъстер е втори по големина с обем 2290 единици, 
като най-големият се състои от 45951 случая, а всички останали включват по-малко 
от 90 единици. Тези резултати показват, че в базата данни има единици, които се 
групират с други подобни и имат други характеристики по анализираните признаци 
(v14, v22, v25) от останалите. Това е основание да се предположи, че ако при тези 
единици се появят ЛС, то те ще имат различен модел на поява, т. е. механизмът 
действително е НеСЛ. При анализа на ЛС в клъстерите се установи, че сред еди-
ниците от Класър 7  има изключително висок процент липсващи значения (Таблица 2). 
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Таблица 2. 
 ЛС сред променливите в Клъстер 7 

 
ЛС Признаци Брой Средна  

аритметична 
Стандартно 
отклонение Бр. % 

v14 1311 61,30 7,599 973 42,6 
v22 1317 61,38 7,938 967 42,3 
v25 1311 59,88 8,809 973 42,6 

 
 
Обобщени оценки от въвеждането при единиците в Клъстер 7 

 
За да се получи сравнима оценка на използваните методи за въвеждане се при-

лага остойностяване на техните резултати по отношение на въведените критерии. 
Присъжда се оценка 1 ако въвеждащите процедури покриват изискванията на пока-
затели 1 и 5. Тези въвеждащи процедури, които покриват изисквания 2, 3 и 4 по-
лучават оценка 1,5, специфична по-голяма тежест заради субективно оценената по-
голяма важност в конкретното изследване. В случай, че даден метод не покрива 
някое изискване, то му се присъжда оценка -1. За съответната база данни се приема 
за най-адекватен този метод на въвеждане, който формира най-голям бал. По отно-
шение на критерий 1 се изхожда от факта дали дадения метод въвежда действител-
но наблюдавани стойности или техни най-големи приближения или значенията се 
получават като оценка. Затова методите, които използват модели за прогнозиране 
на ЛС при този критерий получават отрицателна оценка. По отношение на крите-
рий 2 се изхожда от необходимостта при въведените стойности да се наблюдават не 
изкривени връзки. Това се очаква да се постигне, когато всички признаци от базата 
данни участват в процеса на въвеждане. Затова, всички методи, които използват мо-
дели, включващи всички променливи получават положителна оценка. По отноше-
ние на критерий 3 се изхожда от това доколко дадените разпределения са с негатив-
но видоизменени след въвеждането. Тук методите, които довеждат до комплексна 
нежелана промяна на характеристиките на разпределенията като вариация, асимет-
рия и ексцес се оценяват с отрицателни оценки. При критерий 4 оценки от 1,5 полу-
чават само тези методи, които довеждат до желано оценяване на моментите в раз-
пределенията – неизместени оценки, неподценено разсейване, адекватни оценки на 
трети и четвърти момент, участващи в оценките на асиметрията и ексцеса. При 
последния критерий се наблюдава дали дадения метод въвежда стойности в допус-
тимите граници на изменение на признаците. За променливите с ЛС при Клъстер 7 
тези граници са между 0 и 96 часа. Резултатите от оценката са поместени в Таблица 3. 

 
При въвеждането чрез метода на независимата средна се получaват резултати, 

които не удовлетворяват нито един критерий, освен последния, а именно че въведе-
ните стойности са в границите на допустимост. Така този метод получава най-нисък 
бал от -4. 

При използването на въвеждането по метода „Най-близък съсед“, както бе 
описано, се приложиха два подхода. Първият да се използва точно един „най-бли-
зък съсед“, а вторият да се осреднят стойностите на три такива „най-близки съ-
седа“. Въпреки, че при втория подход не се въвеждат директно наблюдавани значе-
ния този метод бе оценен с също с 1 по първи критерий. За сметка на това получе-
ните резултати от въвеждането показват подценяване на стандартното отклонение и 
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силно надценяване на ексцесът и при двата метода, което налага по критериите 2, 3 
и 4 да получат оценки -1. Безспорен факт е, че тези методи въвеждат стойности 
само в рамките на допустимите и затова по критерий 5 получават оценка 1. Така и 
двата подхода при този метод получават обща бална оценка -1. 

 
 
 

Таблица 3.  
Оценки на методите за въвеждане на признаците с ЛС при Клъстер 7 
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1. Предвиждаща 
точност -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2. Ранжираща точност -1 -1 -1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5+ 1,5 1,5 

3. Запазване на 
разпределението -1 -1 -1 -1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

4. Оценъчна точност -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1,5 1,5 1,5 -1 

5. Въвеждаща 
приемливост 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 

    Обща оценка -4 -1 -1 1,5 2 0 2 2,5 2,5+ 4,5 2 

 
Другият метод в анализа, който използва само реално наблюдавани значения 

за въвеждане е въвеждането по близост на оценените стойности. Тъй като метода се 
изгражда на основата на регресионен модел включващ всички променливи, то се 
предполага, че той предпазва връзките между признаците достатъчно добре. Затова 
методът получава оценка 1,5 на критерий 2. За съжаление резултатите от въвежда-
нето са неудовлетворяващи. Разпределенията след въвеждането са с подценени ва-
риациите, надценени ексцеси и изместени средни величини. Това налага негативни 
оценки по критериите 3 и 4. Така общата оценка на метода при единиците от 
Клъстер 7 е 1.5. 

При регресионното въвеждане се получават добре оценени разпределения, но 
с неадекватно оценени разсейвания на разпределенията след въвеждането. Затова 
общата оценка на метода е 2. 

До известна степен неочаквано, но стохастичната регресия постигна по-лоши 
резултати от регресионното въвеждане, независимо че тя е многократно по-ланси-
ран метод в теорията и практиката (Little и Rubin, 2002). Стохастичната регресия 
получава обща оценка 0, заради това, че не оценява адекватно моментите в разпре-
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деленията и допуска въвеждането на невъзможни значения, такива, които са извън 
допустимите граници на изменение на променливата. 

От същите проблеми страда и въвеждането направено чрез ЕМ алгоритмът. 
Въпреки, че той е един от най-лансираните методи за въвеждане на ЛС в наши дни 
[Little и Rubin, 2002; Enders, 2010] той довежда до подценяване на вариацията и 
покачване на ексцесът, което му отреждат обща бална оценка от 2. 

Въвеждането чрез АУД дава едни от най-добрите резултати. Моментите в раз-
пределенията и самите разпределения са добре оценени, но за съжаление методът 
въвежда значения извън допустимите граници. Така общата оценка на метода е 2,5. 

При използването на латентни променливи корелирани в един МСУ, който 
наред със стохастична регресия се използва за въвеждането ЛС се получават резул-
тати, които много добре описват разпределенията и техните моменти. Трябва да се 
отбележи, че логиката на МСУ и начина по който се постига тяхното съответствие, 
а именно чрез минимизиране на разликите между оценената и наблюдаваната кова-
риационни матрици, отговаря в най-пълна степен на критерий 2. В специфични 
случаи това може да бъде оценено с по-голямо тегло поради голямата важност в 
последващите анализи. Затова ранжиращата точност на метода е оценена с предим-
ство пред всички останали методи с 1,5+. Негативите на стохастичната регресия се 
проявяват и тук и се въвеждат стойности извън допустимите граници на променли-
вите с ЛС. Общата оценка на метода е 2,5+. 

Методът, постигнал най-висок бал при въвеждането на ЛС при единиците от 
Клъстер 7 е използването на отделни невронни мрежи за моделиране на всяка една 
променлива с ЛС - Мрежа 1 за v14, Мрежа 2 за v22 и Мрежа 3 за v25. Като незави-
сими променливи на входа на мрежите се използват оценените латентни фактори от 
МСУ, посредством стохастичната регресия. Единствения недостатък на този метод 
е критерий 1. Всъщност в настоящото изследване този критерий бе заложен много 
строго, а именно да се въвеждат действително наблюдавани значения. Въведените 
стойности чрез невронните мрежи действително са много близки до реално наблю-
даваните, без обаче да са реално наблюдавани. Този метод постига общ най-висок 
бал от 4,5. 

Последно представеният метод за въвеждане на ЛС е отново базиран на нев-
ронна мрежа, наречена Мрежа 4, като тя е една за всички променливи с ЛС. Като 
входни променливи се използват както латентните фактори от МСУ, така и всички 
наблюдавани променливи  в Клъстер 7. В този случай се получават по-лоши ре-
зултати от предходния метод, базиран на невронни мрежи. Оценъчната точност на 
метода е ниска: вариациите са подценени, а асиметрията и ексцесът нежелателно 
завишени. Общият бал на метода е 2. 

Така може да се определят методите, които в най-голяма степен отговарят на 
целите на настоящото изследване, да се направи подходящо въвеждане на ЛС в 
НРС и в частност сред единиците на Клъстер 7, като се съблюдават въведените 
критерии и принципите на Rubin (1987) за третиране на ЛС не като наблюдавани и 
натоварени с допълнителна несигурност. Това са методът конструиращ невронни 
мрежи за всяка променлива с ЛС, използващи входна информация от предварител-
но конструиран МСУ и въведени латентни променливи. На второ място това е из-
ползването на стохастична регресия за въвеждане на ЛС, която използва МСУ, 
описващ вътрешната латентна структура на данните. На трето място това е бейсо-
вия подход – АУД. 
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Заключение 
 

Предложеният подход, комбиниращ критериите на които да отговарят мето-
дите за ЛС и оценката им посредством бални оценки, е лесен и твърде практичен. 
Той заема една празнина, която все още съществува по отношение на предлаганите 
решение относно решаването на проблемите, произтичащи от ЛС. В него лесно мо-
же да се включат и нови критерии по личните виждания на изследователите, както 
и та се дадат тегла на тези критерии, които в дадената ситуация изглеждат по-важни 
от други. Не трябва да се забравя, обаче, че всеки метод за анализ на ЛС трябва да 
се базира на адекватна оценка механизма на тяхната поява. В много случаи това 
дали механизма е липсващи напълно случайно (ЛНС), случайно липсващи (СЛ) или 
не случайно липсващи (НеСЛ) [Лазаров, Д. 2012а,в] се приема по-скоро за мало-
важна подробност [Alisson, 2002], която лесно може да се подмине. Последните из-
следвания на автора показват точно обратното. Колкото по-добре се познава меха-
низма на поява на ЛС толкова по-лесно се подбира и метод за въвеждане на самите 
ЛС. Нещо повече непознаването на самия механизъм може да обезсмисли използва-
нето на който и да е метод. 
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