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УЧЕБНО 

ПОМАГАЛО 

ТЕМА 2: 

 

Маркетинг  
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Growing Social, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от МИГ „Златоград – Неделино” и при никакви 

обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

Гърция – България 2014-2020 г. 
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I. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА МАРКЕТИНГА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 

 

Маркетингът представлява начина на мислене, според който без потребител няма 

стопанска дейност. Когато работи за формиране на своите клиенти, фирмата работи за 

своите печалби. 

Поради всички промени – развитието на научно техническия прогрес, нарастващите 

изисквания на купувачите, изостряне на конкуренцията – пазарът се поставя в центъра на 

вниманието на организацията. Това означава, че проектирането, производството и 

предлагането се съобразяват изцяло с това което се търси. 

Маркетингът е концепция, система от възгледи и принципи за създаване, развитие и 

реализация на продукти, съобразени с пазарните условия и предпочитания на купувачите. 

Според Филип Котлър – маркетинга е социален и управленски процецс при който 

индивидите и групите получават това от което имат нужда и потребност, чрез обмен на 

продукти и стойност помежду си. 

Маркетинга е: 

 Управленска концепция – организацията, ръководенето, планирането, контрола 

и регулирането на стопанския живот трябва да се основават на пазарни оценки. 

 Начин на действие - осигурява конкретни организационни, методически, 

информационни и др. инструменти и техники с които се осъществяват 

маркетинговите дейности. 

 Процес на стратегическо и тактическо планиране и контрол. 

 Интегрирана система – маркетинга обединява всички останали звена от 

фирмата. Те трябва да се съобразяват с предписанията на маркетинга. 

 Търси се единство между ориентацията на бизнеса към потребителите и 

преследването на максимално високи печалби. 

 Маркетинга е едновременно процес на изучаване на пазара, приспособяване на 

продукта към пазара и формиране на пазара. 

 Маркетинга обединява в себе си дейности по: 
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o създаване на нови продукти; 

o реализация на съществуващите; 

o стимулиране на производители и потребители; 

o ценообразуване; 

o различни по вид комуникации. 

 Всички те са подчинени на една обща стратегия, цел. 

 Чрез маркетинга освен постигане на висока печалба може да се търси постигане 

на др. цели – увеличаване обема на продажбите, съответно увеличаване на 

пазарния дял, повишаване на имиджа на фирмата и продуктите, изместване на 

конкуренцията или свиване на нейния пазарен дял, постигане на лидерска 

позиция. 

 Маркетинга е творческа дейност. 

Разбирането на маркетинга като социален процес наляга последователното 

изясняване на няколко ключови понятия, които са свързани и произтичат едно от друго и 

обясняват корените на маркетинга. Това са понятията нужда, потребност, желание, 

търсене, продукт, обмен, сделка и пазар. 

Ролята на маркетинга е да проучи, какво за отсрещната страна е стойностно и 

какво е готова тя да даде, за да бъде осигурено желаното активно поведение. 

Пазарът е съвкупност от всички настоящи и потенциални потребители на даден продукт 

Продавачите, който го предлагат и посредниците, който създават допълнителни 

предпоставки за сключване на сделката. 

Маркетинга се интересува от крайния потребител, бизнес организации 

търсещи печалба от своята дейност. 
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II. КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ В МАРКЕТИНГА 

 

Нуждата произтича от самата природа на човека – чувството за необходимост за 

нещо, недостиг на нещо. 

Потребността е състояние на неосъзната липса. Потребността е конкретно 

проявление на нуждата, съобразно условията на средата, развитието на обществото и 

конкретната личност. Нуждата се превръща в потребност, когато бъде осмислена чрез 

собствения опит, заобикалящата ни информация, опита на другите и реалното предлагане. 

Желанието е стремеж за специфично удовлетворяване на потребността. Правото и 

възможността за избиране на начин на задоволяване. 

Търсене – желание за закупуване на определен продукт подплатена с финансово 

средство. Оценява се в количествено и качествено отношение. Когато се отчита търсенето 

се оценява не само паричната, но и времевата и пространствената възможност на 

купувача. Характера на търсенето зависи от оценката на потребителя за полезността на 

продукта. 

Продукт – всичко което може да се предложи за удовлетворяване на потребности и 

желания. Важно е отношението на потребителя, не толкова към притежанието на 

продукта, колкото към полезността от услугите, който продукта предоставя. Продуктът 

може да бъде физически, идеи, дори хора. 

Полезност – съвкупността от ползи, който купувача вижда в предлагания му 

продукт от гледна точка на форма, гаранции, предназначение, време, място, престиж. За 

да има полезност е необходимо: 

 да има потребност; 

 продукта да има тези свойства и характеристики, който да удовлетворяват 

потребността; 

 потребителят да приема, че продукта удовлетворява полезността. 
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Ценност – приемано равнище на удовлетворяване на потребността. 

 

Обмен (размяна) е всяка форма на предоставяне на блага от един субект на друг 

срещу насрещно предоставяне на други блага. Условията необходими да има размяна: 

 да има поне две страни: 

 всяка страна да притежава нещо, което е стойностно за другата; 

 всяка страна да е готова да предостави това което има и съответно да получи 

това което иска; 

 всяка страна де е свободна да приеме или отхвърли предложението; 

 всяка страна трябва да вярва, че е уместно и желателно да се занимава с 

другата. 

В маркетинга говорим за размяна, когато двете страни преговарят и вървят към 

споразумение. 

            Сделка – търговия на стойности между две договарящи се страни. Основни 

измерения на сделката: поне две стойностни неща; договорни условия; време на 

сключване и място на сключване. 

Маркетинг микс – съвкупност от елементи, средства и методи, прилагани за 

реализиране маркетинговите цели на избраните целеви пазари с помощта на съответните 

стратегии. Елементите му са: 

 Продукт  - х-ки, форма, търговска марка, опаковка, гаранция; 

 Цена – цена, отстъпки, условия за плащане; 

 Дистрибуция – канали за реализация (физически и дигитални), складова 

наличност, транспорт, асортимент; 

 Комуникация – реклама, лична продажба, промоции, връзки с обществеността. 

Фирмите съчетават собствените си възможности с потребителите на клиентите 

като се стремят печелейки да го удовлетворят по – добре от конкурентите с помощта на 

маркетинга микса. 
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III. МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА 

 

1. Маркетингова макро обкръжаваща среда 

Макросредата се формира от частта на елементите на маркетинговата среда, които 

представят силите на по-широк социален план, които оказват пряко или косвено влияние 

върху възможностите на фирмата да обслужва клиентите си. Такива сили са природната 

среда, научно –техническата, политическата, икономическата, демографската и 

културната среда. Фирмата трябва да отчита влиянието на средата, която предоставя както 

възможности, така и заплахи и ограничения. 

Природна среда. Тя е фактор с глобално значение за икономиката. Включва 

природните дадености, от които зависи производствената дейност на фирмата – вода, 

земя, климат, енергия, наличие и достъп до ресурси и суровини. Основен проблем за всяка 

фирма е снабдяването с дефицитни за страната суровини и материали. Повишаването на 

цената на енергия, газ, нефт, вода и др. води до увеличаване на производствените разходи. 

Това води до търсене на алтернативни енергоносители, като едновременно с това се следи 

за съобразяване с изискванията за опазване на околната среда. 

Научно – техническа среда. Важно условие за ефективно развитие на маркетинга 

е използването на съвременни достижения на научно – техническия прогрес. Развитието 

на технологиите променя стандарта на живот на обществото и начина на задоволяване на 

потребностите. Променят се изискванията към качеството на продуктите, условията и 

удобството при тяхното закупуване. Тези изисквания засягат маркетинговия микс. 

Всяка нова вълна на технически въведения променя съществуващите продукти и начина 

за тяхната реализация. Маркетинга насочва усилията си към разработване на нови 

продукти, което предполага да се следят научно- техническите изменения. Това обаче е 

свързано с разходи за научно- изследователска дейност и разходи за нови технологии и 

оборудване. 

Политическа среда. Тя включва политическата обстановка и политическите 

промени в страната, правното регламентиране, държавното регулиране на дейността на 

фирмите. Политическата обстановка има отношение към условията за нормално 
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функциониране на фирмите, както и вътрешните и международни гаранции за сигурност. 

Правното регламентиране на дейността чрез закони влияе върху всички маркетингови 

решения. Част от законите са насочени към защита на фирмите една от друга, а друга част 

– за защита на потребителите и обществото като цяло. 

Регулирането и контрола от страна на държавата върху фирмената дейност обхваща 

производството, пазара, потреблението, вноса и износа и др. области на стопанския живот. 

Има за цел да осигури спазването на законите, на данъчната и митническата политика.  

Икономическа среда. Тя включва общите икономически условия в страната, които 

влияят върху възможностите на фирмата. Тези условия в различните периоди имат 

различни характеристики. Когато икономиката е в период на растеж, то инфлацията, 

лихвените проценти и безработицата са ниски, а доходите, покупателната способност и 

търсенето на стоки са високи. При рецесия инфлацията и безработицата се увеличават, а 

доходите и търсенето намаляват. При депресия тези показатели се влошават в най-голяма 

степен. Всички условия изискват различни маркетингови стратегии.  

Предлагането на повече стоки на пазара зависи от номиналните доходи и покупателните 

възможности на потребителите. Покупателната способност се изразява в количеството 

стоки, които потребителите могат за закупят и зависи от нивото на цените на тези стоки. 

Общото количество доходи на едно лице или домакинство за една година се използва за 

три цели – плащане на данъци, осигуровки и др.; купуване на стоки и услуги; спестяване. 

За вземане на маркетингово решение е важно да се знае колко е средния доход на 

потребителите и как е разпределен той. Потребителите се квалифицират според дохода на 

такива с висок, среден и нисък доход.  

Демографска среда. Към нея се отнасят численост на населението, пол, възрастова 

структура, брой домакинства и членове, жизнен период. Числеността дава представа за 

потенциалните клиенти. За маркетинга е важно, че различните възрастови групи имат 

различни потребности, както и жените и мъжете по отделно също. Това важи основно за 

конфекция, обувки, техника, козметика и др. Броят на домакинствата има отношение към 

потребление на стоки с дълготраен характер, напр. мебели. Жизненият цикъл е важен, 

защото на всеки етап от него ценностите и потребностите се променят. 
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Културна среда. Тя е съвкупност от качества, идеи, отношения, вярвания, начин 

на действие и др. При изучаването на културната среда се търси как потребителите вземат 

решение за покупка и тяхното поведение във връзка с това. Върху поведението влияят 

образованието, професията, традициите, бита, религията, етноса. Изследването на 

различните групи има значение за характера на търсенето. Всяка група има различно 

поведение и потребности. 

2. Маркетингова Микро обкръжаваща среда. Вътрешна среда на фирмата 

Микросредата се формира от частта на елементите на маркетинга, която има 

непосредствено отношение към възможностите на фирмата да облужва клиентите си. 

Възможността за обслужване се определя от действията на потребителите, доставчиците, 

маркетинговите посредници и конкурентите. 

Потребители. Маркетинга започва винаги от потребителите, които са отделни 

лица и домакинства или цели фирми и организации. В зависимост от характера на своята 

дейност – производство, търговия, услуги и т.н. различните фирми се ориентират към 

различни пазари- потребителски или индустриални. Приоритетен за предприятията за 

търговия на едро е т.нар. пазар на посредниците продавачи, където се купуват стоки за 

препродажба. Клиентите на различните пазара се различават. На индустриалните пазари 

потребителите са експерти и там търсенето е целево. На потребителските пазари 

търсенето е с ценова еластичност. 

Доставчици. Те са организации или отделни лица, които осигуряват  

необходимите за производствения процес материални ресурси и услуги. Те осигуряват 

производствения процес по график и поддържат високо ниво на техническо обслужване, 

както и качество, количество и асортимент на предлаганите стоки и услуги. 

Всяка фирма се стреми да подбере доставчици, които осигуряват конкурентно предимство 

пред другите фирми и с които може да поддържа делови връзки при взаимна изгода за по-

дълъг период от време. Фирмата възприема като главни критерии за оценка: 

 цената, на която се предлагат суровините, материалите и услугите; 

 качеството им; 
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 оперативност и непрекъснатост на доставките; 

 равнището на техническо обслужване. 

 Производствените предмети за потребление постъпват в сферата на обръщение и се 

реализират. При канал на разпределение, който включва само производителя и един 

търговец е налице пряка реализация на стоките. Доставчици в случая са производствените 

предприятия.  

 При канал на разпределение, в който наред с търговията на дребно участва и 

търговия на едро, е налице посредничество. Такива доставчици са изкупвателните 

предприятия и търговците на едро. Това е най-разпространената форма на връзка между 

производителя и потребителя. По този начин чрез големите количества се снижават 

разходите по доставката; осигурява се база за съхранение; подпомага се финансово чрез 

заплащане при доставката, а не при продажбата; възможен е кредит – консигнация; 

осигурява се маркетингова и техническа помощ; рисковете при съхранение на стоките се 

поемат от доставчика. 

 Доставчиците осъществяват дейността си от свое име и сами сключват договорите 

си. Те изкупуват стоки и придобиват право на собственост върху тях. Определят на каква 

цена купуват и продават, както и от кого и на кого. Те провеждат мащабни рекламни 

кампании. Разполагат с развита складова и транспортна мрежа.  

 Маркетингови посредници. Те имат права на обобщен посредник, независимо, че 

не притежават право на собственост върху стоките, с които търгуват. Това са всички 

обособени междинни и независими от производителя фирми и лица, които са звена по 

канала за разпределение – агенти, брокери, консултанти, вносители, дилъри, търговски 

представители и др. Маркетингови посредници са и звената по подпомагане на 

реализацията на стоките – организации по стокопридвижването, агенции по оказване на 

маркетингови услуги, финансово –кредитиращи институции. Избора на определен 

посредник се решава в процеса на избора на определен канал за реализация. Той зависи от 

специализацията при осъществяване на необходимите функции. 

- Агентите не придобиват право на собственост върху стоките и работят срещу 

комисионна за извършена услуга. Обикновено работят за няколко производителя с 
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изключително право за реализация на техните стоки на определена територия. В тези 

случаи обект на дейността на агентите са взаимодопълващи се и не конкуриращи се стоки, 

за да се избегнат конфликти на интереси. Когато работят само за един производител 

агентите имат функциите на  търговците на едро. Трети вариант за дейност на агентите е 

получаване на стоки от производителя на принципа на консигнацията. 

 Брокерите осъществяват дейността си на борсите, свързвайки купувачите с 

продавачите. Докато агентите се ползват постоянно за много сделки, то 

брокерите се ползват само за отделни сделки. Предимството им е, че имат добра 

информираност за състоянието на пазара, условията за продажба, източниците 

за кредитиране, формирането на цените и др. Брокерът се регистрира на борсата 

като длъжностно лице и следователно е контра- агент и на двете страни. Той 

получава възнаграждение по отделно и от двете страни, което го задължава да 

пази тайната на сделката. 

 Консултантите получават за своята дейност установен процент от сделката. Те 

нямат право да участват в доходите на фирмата. Комисионерите откриват нови 

партньори, сключват договори от свое име, но за сметка на фирмата. 

 Дилърите са независими дребни предприемачи, които закупуват стоки от 

генерални агенти, запазвайки марката на фирмата. Всеки дилър има малък пазар 

за реализация на стоката, затова броят на дилърите към отделно предприятие е 

голям. 

 Търговските представители извършват сделките от името и по поръчение на 

своето предприятие, на основата на договор, в който се регламентират 

основните им пълномощия. 

 Предприятията, специализирани в организацията на стокопридвижването 

натрупват стокови запаси в собствени складове и осигуряват тяхното 

съхранение до момента на изпращането им. 

 Транспортни предприятие осигуряват транспорта. 
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 Финансово-кредитиращи институции са банки, кредитни компании, 

застрахователни компании и др. 

 Конкуренти. За да се разчита на успех на пазара трябва да се познава потенциала 

на конкурентите, както и техните способи за реагиране и стратегии на действие. Оценяват 

се пазарните позиции на конкурентите, конкурентно способността на техните стоки, 

практиката им на реклама и стимул за продажби, отличителните им страни, ключовите им 

фактори за успех. Ключовите фактори се разкриват чрез сравнение със стоките на 

конкурентите, като те са различни за всеки конкурент. 

 Контактни аудитории. Те имат непосредствено отношение към възможностите на 

фирмата да обслужва клиентите си. Такива са финансовите кръгове, средствата за масова 

информация – пресата, държавните учреждения – законодателните органи, организации за 

защита на потребителите, еколозите, широката публика –населението, вътрешна 

аудитория – служителите на фирмата. 

 Вътрешна среда за функциониране на фирмата. Развитието и оцеляването на 

фирмата зависи от провежданата политика за  въздействие на пазара чрез средствата на 

маркетинга и чрез правилно планиране на променливия маркетингов микс. Възможността 

за контрол върху маркетинговия микс произтича от това, че фирмата може сама да 

определя вида и количеството на стоките, които ще реализира, съобразно изискванията на 

пазара. Тя сама формира ценовата си стратегия, създава своя организация и избира 

дистрибуторски канали. 

 Функционирането на ефективен маркетингов комплекс е възможно само в 

условията на идеален целеви пазар, където има неудовлетвореност на потребности, които 

фирмата може да задоволи. Контролът върху маркетинг микс се осъществява в рамките на 

вътрешната фирмена среда. Тя определя възможностите на фирмата да реализира 

поставените си цели. Тя разкрива както силните, така и слабите страни на фирмата. 

Вътрешната среда включва всички отдели, от които зависи успехът на маркетинговата 

стратегия. С тези отдели маркетингът е в тясно сътрудничество: общо управление - 

определя целите, стратегиите, политиката на фирмата, приема или отхвърля маркетингови 

проекти; производствен отдел – носи отговорност за организацията и качеството на 
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производството; финансов отдел; счетоводен отдел; отдел за материално и техническо 

снабдяване; снабдяване със суровини; отдел „научноизследователска и развойна дейност”;  

разработва нови и усъвършенства стари продукти. 

 Вътрешната среда се определя както от състава и качеството на 

взаимосътрудничеството, така и от ресурсите на фирмата. Разполагаемите ресурси са 

основен фактор, който определя какво реално може да постигне фирмата. Първостепенно 

значение имат финансовите ресурси и тяхното ефективно използване.  

        Материалните ресурси включват всички производствени мощности, резервите и 

разположението. От решаващо значение са и човешките ресурси – брой, квалификация, 

възраст, опит. Технологичните ресурси включват технологични открития, нови продукти, 

патенти, лицензи, търговски фирмени марки и др. Те имат пряко отношение към 

продукцията. Системните ресурси се отнасят към осигуряването и поддържането на 

основните функции. Такива са системите за планиране, контрол, стимулиране, управление 

на паричните потоци и наличности, планиране на продуктите, сервизното обслужване и 

др. 

 

IV. ПАЗАР И КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ 

 

Маркетингът има за цел да разкрие и удовлетвори целевите потребителски нужди 

и желания, като за целта трябва да се изследват и анализират потребителите и тяхното 

поведение. Познаването на потребителите е труден процес, защото често те сами не са 

наясно със своите потребности и въпреки, че заявяват определени нужди извършват 

противоположни действия. Потребителите не винаги са наясно със своите мотиви за 

покупка защото една част от тях са скрити, неясни, подсъзнателни и трудно се поддават на 

анализ и оценка. 

Ключът към успешната маркетингова дейност и стратегия е познаването и 

правилното разбиране на потребителското поведение. Това разбиране е основа за 

създаването на нови продукти и техните характеристики, цени, канали за реализация, 

промоция и други. 
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Разбирането на потребителското поведение включва поведение, което може да се 

наблюдава и такова, което не може да се наблюдава. Поведението, което може да се 

наблюдава, включва променливи от рода на купено количество, предпочитани търговски 

марки, кога и от кого се купува, как се осъществява покупката и т.н. Променливи, които 

не може да се наблюдават пряко са потребителските ценности, възприятия и емоции, 

каква информация имат потребителите, как те набират и анализират информацията, как 

оценяват и сравняват алтернативите и др. 

За целите на научнообоснования анализ на потребителското поведение и 

изграждане на профила на потребителите е необходимо да се уточни спецификата на 

поведението им. Потребителското поведение има своеобразна специфика, която може да 

бъде определена по следния начин - “личност-продукт-ситуация”. Следователно 

потребителското поведение е сложна триизмерна система, която включва три елемента – 

личностна специфика на потребителското поведение, продуктова специфика и 

ситуационна специфика. Потребителското поведение на даден сегмент се различава от 

това на друг сегмент.  

Като потребители ние взимаме множество и разнообразни решения, които могат да 

бъдат обособени в 5 групи според това, каква задача решават: 

 Какво да се купи е сред най-важните потребителски решения. То е толкова 

важно, тъй като обикновено купуването на нещо означава некупуване на друго 

нещо. Задоволяването на една потребност или желание следователно означава 

отлагане задоволяването на други такива. Важността на това решение се 

определя и от обстоятелството, че има множество начини за удовлетворяване на 

една потребност: да купиш марков или немарков компютър; да избереш между 

Dell, HP, IBM, Acer, Apple; да решиш настолен или преносим да бъде и пр. 

 Колко да се купи. Отговорът на този въпрос е свързан с това доколко удобно 

ще е препускането с огромните колички из хипермаркетите (някои от тези 

колички с размерите на лек автомобил Рено 5), как ще бъде пренесено купеното 

(у нас този въпрос в някои вериги магазини има и финансово изражение – 
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торбичките се плащат отделно), колко място ще иска за съхранение, колко 

прясно искаме да бъде и т.н. 

 Къде да се купи е задача, свързана с надеждността на магазина (марковите 

неща трудно можеш да се надяваш да са в евтини магазини), удобството на 

достъпа и паркирането, леснотата на пазаруването (дали магазинът е подреден, 

или разхвърлян, дали е обширен, или не), разнообразието от продукти и марки и 

др. 

 Кога да се купи е следващата основна потребителска задача. Нейното решение 

е свързано със спешността на нуждата, която трябва да бъде удовлетворена, 

наличието на запаси от съответния продукт, удобството на работното време на 

магазините, очакваните намаления или увеличения на цените, наличието или 

отсъствието на свободно време за пазаруване, състава на домакинството (дали 

има пенсионери, които разполагат с много време за извършване на покупките) и 

пр. 

 Как да се купи е също сложно решение. Липсата на свободно време или нерви 

за влачене по магазините подтиква към бързи решения при ограничен избор. 

Обратно, при много свободно време за пазаруване изборът се извършва чрез 

бавно и внимателно разучаване и сравняване на алтернативите. Към този род 

решения спадат и тези дали да се купи с кредитна карта, или чрез налични пари; 

дали да се купи, или да се вземе под наем и др. 

Налице са най-общо три подхода на изработване на потребителско решение: 

 Рутинен подход (рутинен процес на купуване), при който потребителите 

купуват обичайно марката или продукта, който са купували и преди, без или 

почти без да се замислят или да вземат предвид други марки и продукти. 

Потребителите са предани към марката и постъпват по навик (например 

купуват кисело мляко Елена от 2 %). 

 Подход на ограниченото решение (лимитиран процес на купуване), при който 

потребителите се насочват към нова марка в рамките на позната продуктова 
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категория (купуват нова за тях марка кисело мляко – например Родопчанка). 

Търсенето на информация е ограничено и решението се взема, общо взето, не 

след голямо обмисляне и съобразяване. 

 Подход на обстойното решение (разширен процес на купуване), при който 

потребителите купуват от непозната продуктова категория (например кисело 

мляко с късчета плодове), което изисква повече информация, създаване на 

понятие за тази продуктова категория и избор измежду марките, представени в 

категорията. 

Всеки потребител се ражда, възпитава и действа в определена социална среда. Той 

изпитва нейното влияние, но и от своя страна повлиява върху нея в една или друга степен. 

Тези влияния е прието да се наричат влияния на социалната среда. Силите, които 

оказват тези влияния, са: културата, социалната класа, референтните групи, семейството. 

Пазарът на една фирма от позициите на маркетинга е съвкупност от потребители 

със сходни потребности и различни покупателни възможности и предпочитания. 

Пазарното сегментиране е една от най-важните концепции в маркетинговата 

теория. Нейното прилагане в практиката помага на мениджърите при избора на продукти, 

пазари и потребители. Следователно на продуктовите пазари могат да се различат групи 

потребители, чиито потребности са сходни и до голяма степен могат да бъдат задоволени 

от даден продукт. Ако обслужването на дадена група би донесло желаната печалба за 

фирмата и съответства на нейното кредо, тази група потребители се превръща в целеви 

пазар. 

Сегментиране на пазара означава разбиване на хетерогенния продуктов пазар на 

хомогенни групи потребители, наречени пазарни сегменти. Във всеки получен в резултат 

на този процес сегмент съществува вътрешно сходство между потребителите п отношение 

на техните пазарни изисквания или маркетинговата им реакция, т.е. по подходящо 

подбрани критерии. 

Процесът на сегментиране включва следните стъпки: 

1.Съставяне пълен списък с критериите за сегментиране. 
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2.Избор на водещи критерии и водещо променливи. 

3.Формиране на сегменти. 

4.Изследване на поглъщаемост. 

5.Оценка на платежоспособност. 

6.Избор на целеви пазар. 

 

V. ПРОДУКТЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС 

 

1. Маркетинг микс 

Терминът "Маркетингов микс" е общ израз, използван за описване на различните 

видове решения, които ще трябва да вземете, за да доставите вашия продукт или услуга на 

пазара. Теорията за „Четирите компонента“ (в англоезичната литература се обозначава 

като „4Р“) е вероятно най-известният начин за характеризиране на маркетинговия микс. 

Четирите компонента в маркетинговия микс са: 

 Продукт (Product) – тук се има предвид КАКВО предлагате като материални 

продукти и услуги. Дейността, която вие извършвате тук е създаване и 

производство. 

 Място (Placement) – тук се има предвид КЪДЕ се предлага – място на продажба, 

канали за дистрибуция, на кои територии се разпространява; Дейността, която 

вие извършвате тук е дистрибуция и разпространение. 

 Цена (Price) – тук се има предвид КОЛКО вашия клиент трябва да плати при 

покупката и КАК – т.е. всичко, свързано с остойностяването при продажбите на 

продукта – цена за крайния потребител, отстъпки, намаления, кредитиране и 

други. Дейността, която вие извършвате тук е ценообразуване. 

 Промоция (Promotion) – тук се има предвид ЗАЩО клиента трябва да купи 

вашия продукт или услуга – канали и начини за популяризация на 
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характеристиките и предимствата му. Дейността, която вие извършвате тук е 

комуникация – реклама, връзки с обществеността, изграждане на контакти и 

мрежи. 

 

Фигура 1: Маркетинг микс 

 

От съображения за улеснение  ще използваме думата "продукт", независимо дали 

става въпрос за материални елементи, например художествени предмети или книги или 

нематериални услуги, т.е. обмяна на информация, обиколки с екскурзовод, концерти или 

други подобни. 

По принцип, маркетинговият микс ще ви помогне да разберете какво може да 

предложи вашият продукт и как да планирате внимателно неговата пазарна реализация. Тя 
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може да бъде изпълнена перфектно чрез четири елемента, които са цена, място, промоция 

и самия продукт.  

Следващите параграфи съдържат кратка информация за четирите компонента. 

1 ‐ Продукт 

В бизнеса "продуктът" може да бъде нематериална услуга или осезаема стока. По 

принцип всеки продукт трябва да отговаря на конкретни очаквания или нужди на 

потребителите. Продуктите обикновено следват естествен жизнен цикъл и затова трябва 

да се стремите да разбирате и планирате за всеки етап от него. В началото е необходимо 

да определите какво се очаква вашият продукт да "реши", да характеристиките на самия 

продукт и разберете ползите му за вашите клиенти. 

2 ‐ Цена  

Ценообразуването може да има положително или отрицателно въздействие върху 

вашите продажби. Цената зависи повече от начина, по който вашите клиенти възприемат 

стойността на вашия предлаган продукт, отколкото от действителната му стойност. 

Следователно, ако даден продукт има цена, която не съответства на неговата ценност в 

очите на клиента, то той не може да бъде продаден според вашите очаквания. 

 Ето защо е важно да разберете как вашият клиент възприема продукта и какво 

цени у него, преди да вземете решение за неговата цена. Колкото е по-високо търсенето на 

продукта, толкова по-висока може да е неговата цена. Ако търсенето на вашия продукт не 

е достатъчно високо, това може да се дължи на много причини, като една от тях е липсата 

на достатъчно ползи, които той предоставя на клиентите. При този случай, цената ще е 

под фактическата себестойност на продукта и вие ще сте на загуба от неговата реализация. 

3 ‐ Промоция  

Тук под промоция разбираме популяризация на вашия продукт чрез различни 

комуникационни техники като реклама, връзки с обществеността, промоции за продажби. 

Комуникацията се извършва чрез специални комуникационни канали, които 

предварително се планират. Те трябва винаги да са подходящи за вашите  продукти или 
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услуги. Това означава, че чрез комуникационните канали, които ползвате, трябва лесно да 

достигате до вашите целеви групи. Комуникацията е важен елемент на вашия маркетинг, 

защото чрез нея вие предавате различни послания, които информират за ползите на вашия 

продукт. Недостатъчната комуникация може да е една от причините за недостатъчно 

търсене на вашите продукти и услуги, което пък води до незадоволителна пазарна 

реализация. 

4‐ Пласиране  

Под пласиране имаме предвид дистрибуция на вашия продукт или услуга. Отнася 

се до начина, по който продуктът или услугата ще бъдат предоставени на Вашия клиент. 

Тук трябва да намерите отговори на следните въпроси: Как ще разпространите 

продуктите? Кои са дистрибуционните канали, които ще ползвате? На кои места ще 

продавате? Как ще продавате? и много други. Отговорите на тези въпроси ще оформят 

вашата стратегия за разпространение. 

Каква е целта на маркетинговия микс? 

През годините гореописаните четири компонента на маркетинговия микс са 

разработени и формализирани от маркетингови експерти по целия свят, за да създават и 

изпълняват успешни пазарни стратегии. Маркетинговият микс е инструмент, който се 

създава благоприятна среда за успешна пазарна реализация на продуктите чрез 

удовлетворяване на целите доставчика и задоволяване на нуждите на клиентите във всеки 

един момент. 

 Някои от основните характеристики на маркетинговия микс включват: 

 Състои се от взаимозависими променливи, които са уникални сами по себе си. 

Четирите компонента на маркетинговия микс трябва да бъдат планирани 

заедно, за да се гарантира успех на всяка маркетингова стратегия.  

 Като използвате тези компоненти, можете да постигнете маркетинговите си 

цели като удовлетворение на посетителите, ниво на продажбите, ниво на 

печалбите.  
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 Маркетинговият микс е много гъвкав инструмент. Лесно е да се съсредоточите 

повече или по-малко върху някой от компонентите в зависимост от текущата 

пазарна ситуация. 

За да могат вашите стратегии, свързани с компонентите на маркетинговия микс, да 

бъдат винаги актуални, е необходимо да наблюдавате всички тенденции и промени, които 

настъпват на вашия пазар. Това е жизненоважно за успеха на вашата дейност. За тази цел 

се нуждаете от квалифициран маркетинг мениджър, който да ръководи целия процес . 

Този човек трябва да може да оперира с всички променливи на компонентите, за да 

постигне желания от вас резултат. 

Все пак, ако не можете да си позволите  да наемате или финансирате квалифициран 

маркетинг мениджър, този  наръчник ще ви дава достатъчно информация, за да разберете 

основните положения и как да ги използвате правилно. 

Винаги помнете, че клиента и неговите потребности трябва да са винаги в центъра 

на вашия маркетингов микс, защото стойността на вашия продукт или услуга се определя 

от неговите възприятия за полезност. 

 

 

 

Маркетингов микс 

Маркетинговият микс се отнася до определянето на елементите от продукта, които 

са необходими за реализиране на успешна продажба.  

Трябва да направите подробни проучвания на клиентите си и техните потребности, 

за да изградите добър маркетингов микс. 

  Познанията относно вашите конкуренти и целевият ви пазар ще ви дадат представа 

за това, какъв трябва да е вашия продукт, за да се хареса на клиентите многократно.  

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
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Трябва да изградите продуктова стратегия, ценова стратегия, дистрибуционна 

стратегия, както и стратегия за популяризиране, за да се развие пълно разбиране и 

приемане на вашия продукт и да се гарантира максимален пазарен успех. 

 

2.Продуктови стратегии 

Както вече обяснихме, продукт може да бъде материален (книга, статуя, ликьор и 

т.н.) или нематериален (концерт, музей, екскурзия и т.н.). Производството на този продукт 

струва пари и се продава на посетителя на определена цена. Също така  много продукти 

следват определен жизнен цикъл и ако са планирани правилно, чрез интелигентни 

прогнози, ще можете да се адаптирате към предизвикателствата, които всеки етап на 

цикълът предоставя.  

Както вече многократно споменахме, за да бъде продукта успешно реализиран на 

пазара, той трябва да посрещне и задоволи конкретни нужди на клиента и трябва да може 

да функционира, както е обещано. Характеристиките и ползите от продукта трябва да 

бъдат ясно съобщени на вашите настоящи и бъдещи клиенти. 

 Друга жизнена характеристика на  продукта е брандът (марката). Брандът ще 

отличи вашия продукт от други подобни продукти на пазара. Добрият бранд лесно се 

запомня и може да създаде лоялност към продукта. 

Всички гореспоменати фактори в крайна сметка засягат продуктовата ви стратегия. 

 Съществуват три основни категории продукти:  

 Материални продукти: могат да бъдат физически докоснати и придобити като 

храна, сувенирни изделия, дрехи, книги и др.  

 Нематериални продукти: може да не съществуват физически, но все още могат 

да се използват или да се чувстват. Примери за това са музикални или 

театрални представления, посещения на изложби или музеи, екскурзии с 

екскурзовод и др.  
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 Услуги: Въпреки че повечето услуги могат да се считат за нематериални, те са 

резултат от дейност, която не е собственост на клиента. 

Продуктов микс  

Продуктовият микс е вашето портфолио от продукти и услуги в областта на 

вашият бизнес  предлагани/продавани на клиенти. В рамките на това портфолио са 

продукти, които могат да бъдат свързани тясно заедно, за да образуват продуктови линии. 

Продуктите в продуктовата линия споделят характеристиките или предлагат подобни 

предимства, въпреки че са отделни елементи, които са с различни изяви и функции. Всеки 

елемент има три основни фактора, върху които трябва да се съсредоточите – бранд, 

опаковка и съпътстващи услуги. Но като първа стъпка, трябва да дефинирате ползите, 

които продукта предлага. 

Разбиране на ползите 

Разбирането на ползите е основна част от продуктовата стратегия. Ползата от 

продукта може да бъде категоризирана в три нива: 

1. Базови ползи - това е основното предимство на продукта и трябва да бъде 

определено първо. Например, сувенирите, предлагани в магазин на музеи, 

запазват спомените от вашето посещение и преживяване за цял живот.  

2. Специални ползи - това са предимства, които отличават продукта от 

конкуренцията. За сувенирите от предходния пример специалната полза може 

да е свързана с естеството на самия музей или важна характеристика на 

преживяването, или по-високо качество на материалите.  

3. Добавени ползи - това са предимствата, които можете да предложите на вашите 

посетители, за да спечелите тяхната лоялност. Пример за това са съпътстващи 

допълнителни услуги или дейности пряко свързани с продукта. 

Решения за продукта 

Решенията за определяне на вашия продукт идват след определяне на неговите 

ползи. 
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1. Дизайн: Трябва да решите какъв ще е дизайна на вашия продукт и как той ще се 

отрази на продажбите. Трябва ли да допълва или изявява характеристиките на 

продукта ви? Или обратно – функциите на продукта трябва да бъдат 

проектирани около дизайна? 

2. Качество: Разбирането на вашите целеви (желани) клиенти е от жизненоважно 

значение за определяне на нивото на качество, което вашия продукт ще има. По 

принцип, но не винаги, качеството е правопропорционално свързано с цената. 

Можете да зададете висока цена към висококачествен продукт, но не всеки 

желан от вас посетител може да си го позволи. В този случай решението за 

качество трябва да съответства с покупателните възможности на вашите целеви 

групи. 

3. Характеристики: Трябва да излезете с решение за окончателния комплект от 

функции на продукта. Ако те допринасят към специалните и допълнителни 

ползи, можете да оцените продукта по-високо.  

4. Бранд: Брандът (марката) на вашия продукт може да го превърне търсена стока. 

Брандът създава спомен и връзка за евентуални следващи посещения или 

покупки, тъй като създава асоциации, например за качество и безопасност. 

 

 

 

Проектирайте вашия продуктов микс: 

Проектирайте портфолио на вашите продукти и услуги, които в момента предлагате. 

Опитайте се да свържете продуктите (и / или услугите) внимателно така че те да 

образуват продуктови линии или групи. Съсредоточете се върху ползите от цялостната 

продуктова линия или група. Вземете съответните решения, описани в наръчникът. 

Проверете колко близко е описанието ви до реалността и го обсъдете с приятели или 

сътрудници!  

  УЧЕБНА ЗАДАЧА 
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3. Ценови стратегии 

Цената е сумата, която клиентите трябва да платят, за да закупят вашия продукт 

или услуга. Определянето на подходящата цена за вашия продукт може да бъде малко 

трудно. Примамлива стратегия за започване малък бизнес, би могла да бъде стартиране с 

цени по-ниски от тези на конкурента ви. Въпреки че това може да повиши 

първоначалните ви продажби, обикновено това е спорна стратегия и трябва много добре 

да се преценят плюсовете и минусите. Ако цената е ниска се предполага ниско качество на 

продукта, а това може да е причина вашите целеви клиенти да не желаят да опитат или да 

закупят продукта ви. Следователно, вашата ценова стратегия трябва да отразява 

позиционирането на вашия продукт на пазара и да съответства на очакванията на целевите 

групи. 

Правило е, че пазарната цена трябва да покрие разходите за създаване на продукта 

и печалбата от неговата продажба. Цената не трябва да направи бизнеса ви да изглежда 

като плах или алчен. Имайте предвид, че ниските цени затрудняват растежа на бизнеса ви, 

а твърде високите – ще ви изхвърлят от пазара.  

Има няколко ценови стратегии, които можете да следвате. Някои стратегии могат 

да изискват сложна методика на изчисление, а други са интуитивни решения. Изберете 

такава ценова стратегия, която се основава на самия продукт или услуга, които 

предлагате, на конкурентната среда, на търсенето и предлагането. 
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Стратегия „Разход плюс“  

При тази стратегия се вземат производствените разходи и се добавя определен 

процент на печалба. Получената сума ще бъде цената на продукта. Трябва да имате 

предвид променливите и фиксираните производствени разходи за това ценообразуване.  

Стратегия „Възприятие за стойност“ 

Вместо да използвате производствените разходи като отправна точка, можете да 

използвате възприятието на купувача за стойността на продукта. Възприемането на 

купувача зависи от качеството на продукта, от репутацията ви  и други. 

Стратегия „Конкурентна“  

Проучвате ценообразуването на вашите конкуренти и след това решавате дали 

цената на продукта да бъде по-ниска, същата или по-висока. Вие също трябва да следите 

цените си и да може да реагира на промените. Този метод обикновено често се прилага, 

защото изглежда лесен.  

Уверете се обаче, че всичките ви разходи по създаването на продукта са покрити и 

имате процент печалба. 

Стратегия „Отстъпка“ 

Най-често се прилага за ценообразуване на запаси от стари продукти или когато 

изчиствате стокови запаси. При тази стратегия вие намалявате регулярната цена на вашия 

продукт с определен процент. Освен да продавате остарели или старомодни продукти, ние 

не препоръчваме да прилагате това метод на ценообразуване, особено когато 

изчислението Ви обикновено следва метода, базиран на „Възприятие за стойност“. 

 Стратегия „Психологична цена“ 

 Може би сте забелязали, че рядко виждате цената да е закръглена до най-близкото 

цяло число. Това е психологична ценова стратегия. Например: 9.99 лв. изглежда по-

привлекателно от  10.00 лв., въпреки че спестявате само една стотинка. Препоръчваме 
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тази ценова стратегия само за масови предмети, при които купувачът може да избира 

между различни оферти. 

 

 

 

           Базирайте ценовата си стратегия на посочените по-горе методи, за да 

определите подходящата цена за  вашият  продукт или услуга. 

          Запомнете! Цената е единственият компонент от маркетинговия микс, който 

всъщност директно генерира печалба за вашата дейност! 

 

 

Развий своята ценова стратегия 

Опишете кои ценови стратегии са прилагани (или са планирани) от вашата организация. 

Сортирайте ги в различните категории по-долу и опишете защо!  

1) Стратегия „Разходи плюс“ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

2) Стратегия „Възприятие за стойност“ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 3) Стратегия „Конкурентна“ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 4) Стратегия „Отстъпка“ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

  УЧЕБНА ЗАДАЧА 
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5) Стратегия „Психологична цена“ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ДИСТРИБУЦИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС 

 

1. Същност на дистрибуцията 

Дистрибуцията е основен междинен етап между производителя и потребителите, 

при който продуктите се предоставят при условия и място, удобни за потребителите. 

Изисква се високо ниво на обслужване и точност. Едновременно се задоволяват 

потребителските потребности и се постигат изгоди за дистрибуторите. 

 

Каналите за реализация са взаимосвързани маркетингови институции, 

съвкупност от фирми или отделни звена и лица, които допринасят прехвърлянето на 

собствеността върху продуктите по пътя на придвижването им от производителя до 

потребителите. Използването на посредници по канала осигурява по-висока ефективност 

на разпространението. В каналите за реализация се изпълняват редица функции – 

събиране на информация, промоция и стимул на реализацията, установяване на контакти, 

приспособяване на стоката, вземане и даване на поръчки, транспортиране и съхранение на 
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стоките, поемане на риск и др. Работата на канала се оценява главно от обема на 

продажбите, времето за доставка, средния размер на запасите, похабената стока и ретурна, 

промоцията, качеството на обслужване.  

Изборът на канал се прави от производителя. Каналът може да бъде пряк или 

непряк – с участие на посредници. Каналът още е дълъг или къс в зависимост от броя на 

посредниците, като производителя и потребителите също са част от канала. По пътя до 

потребителя стоката може да премине през няколко разнородни канала, като някои от тях 

се контролират от производителя, а други не. 

2. Дистрибуционни стратегии 

 

Пласирането (дистрибуцията) се отнася за местоположението и методите на 

продажба на вашия продукт или услуга, така че те да станат лесно достъпни за целевите 

ви клиенти. Видът на вашия продукт или услугата диктува как тя може да бъде продадена. 

Директни продажби – има повече от един начини  

Директната продажба със сигурност е най-често използваният метод. Едно от 

предимствата на продажбата на продуктите и услугите директно е, че придобивате по-

персонално усещане за пазара, защото взаимодействате директно с клиентите и лесно 

можете да се адаптирате към промените. Друго предимството е, че контролирате 

ценообразуването на продукта си и това как трябва да се продава. 

Най-важният метод на разпространение при директните продажби е продажба на 

място, но трябва сериозно мислите да включите и електронната търговия. 

Продажби чрез посредник 

Ако искате да имате по-широк периметър на разпространение на продукта си, 

можете да го продавате чрез трета страна.  

3. Стратегии за популяризация 

Популяризацията е част от маркетинга, където чрез реклама и друг 

комуникационни техники насърчавате своите продажби като запознавате своите 
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потенциални клиенти с вашето предлагане и ползите, които доставяте. Трябва да убедите 

своите целеви клиенти в качествата и полезността на вашия продукт или услуга. Трябва да 

ги накарате да чувстват, че те техните нужди мога да бъдат удовлетворени от това, което 

предлагате.  

Трябва да изработите ясно послание, което е насочено към определена аудитория и 

е изпратено до нея чрез подходящи канали. Целевата аудитория са хората, които желаете 

да използват продукта или услугата ви. Идентифицирането на тези хора е важна част от 

вашето пазарно проучване. 

Рекламното ви послание трябва да съответства на имиджа, който се опитвате да 

създадете. То трябва да улови вниманието на целевата аудитория и да ги води към 

продажба. Методът за комуникация, който избирате, за да предадете посланието си на 

целевата аудитория, може да включва повече от един маркетингов канала: 

Реклама  

Рекламата е ключова комуникационна стратегия и може да бъде направена по 

следния начин:  

 Печатна реклама 

Печатната реклама може да се разпространи чрез директна поща или печатни 

медии, които включват вестници, листовки, търговски и потребителски списания. Можете 

също така да изпращате специални писма, брошури и купони на настоящи или 

потенциални посетители в цялата страна. Отпечатването на реклами позволява на хората 

да знаят какво, къде, кога и защо трябва да купуват вашия продукт. 

 Радио 

Ако искате да достигнете до туристи от региона, радио рекламата, която е 

относително евтина, но много ефективна, е чудесен начин да го направите. 

Радиорекламата ще информира за вашия бизнес и предлагани продукти. С рекламния 

отдел на всяко радио можете да уговорите различните възможности за реклама и бонуси 

вид на репортажи, игри и други. 
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 Местна телевизия 

Ако искате вашата реклама да достига до туристите от региона, местният 

телевизионен канал е добър начин да го направите, въпреки че може да бъде по-скъп от 

другите опции. С рекламния отдел на всяка местна телевизия можете да договорите 

различни варианти за реклама, както и бонуси във вид на репортажи, игри и други. 

 Уеб реклама 

Със сигурност ще рекламирате по електронен път чрез уебсайта си и ще дадете 

важна и подходяща информация на посетителите и клиентите.  Трябва да обърнете 

внимание и на рекламата в социалните медии предвид това, че е относително евтина и 

достъпна до изключително голям кръг от хора. 

Изложения и панаири  

Въпреки че е доста скъпо, този метод ще ви помогне да достигнете до целевите си 

групи - възможни дистрибутори и потенциални клиенти, за кратко време и в голямо 

количество.  

Предаване от уста на уста 

Разпространено е схващането, че доволните клиенти са най-добрата реклама. 

Обратното също е вярно. Когато един клиент е доволен или недоволен от даден продукт 

или услуга, то той непременно го споделя със своето обкръжение. 

Пъблик рилейшънс (ПР) 

Пъблик рилейшънс или т.нар. връзки с обществеността обикновено са насочени 

към изграждането на благоприятен имидж на вашата организация. Направете нещо добро 

за общността като например „Ден на отворените врати“, безплатно предоставяне на услуга 

с благотворителна цел и други дейности, с които можете да ангажирате вниманието на 

местните медии. Широкото разпространението на Интернет създаде други 

комуникационни канали, които не бяха налични преди 10 години например. Електронната 

търговия промени начина, по който фирмите правят бизнес. Социалните мрежи като 
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Facebook достигат до много широка аудитория и реклата чрез тях може да доведе до 

повече клиенти.  

 

 

 

 

Развий своята комуникационна стратегия  

Опишете кои комуникационни стратегии за популяризиране на продукти и услуги е 

ползвала (или планира да ползва) вашата организация. Сортирайте ги в различните 

категории дадени по-долу и опишете защо решихте така! Можете ли да анализирате 

кои стратегии допринасят за развитие на вашия бизнес и до каква степен? 

 1. Печатна реклама 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

2. Радио реклама 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

3. Телевизионна реклама 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

4. Уеб реклама 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

5. Изложения и панаири 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

  УЧЕБНА ЗАДАЧА 
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6. Връзки с обществеността 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

7. От уста на уста 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да продаваме продукт, който не харесваме?  

            Това определено е един въпрос, който вълнува страшно много хора. Отговор на 

него, разбира се има. Той не е само един, възможни са много сценарии в контекста на 

определен продукт или случка. Искам да посоча някои от най-разпространените методи 

за постигане на положителен резултат, чрез правилна нагласа при продажба. 

 

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
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            Най-лесният начин да се продаде подобен тип продукт, по-скоро най-

разпространеният, е да се затворят очите, да се изпее песента и ако клиента склони, да 

продадем. Но това, съвсем не е най-правилният начин, защото, търговецът, отново няма 

да е сигурен, че продуктът е подходящ и е направил най-добрата си продажба. Ще 

липсва личното удовлетворение. 

           Да започнем от начало. Когато не харесваме даден продукт, но ни се налага да го 

продаваме е желателно първо да се позаинтересуваме от целевата група, към която е 

насочен този продукт. Както знаем, всеки продукт, трябва да срещне дадени нужди и на 

производителя, те са абсолютно известни. Веднъж разбрали целевата група, търговците 

лесно могат да подбират, на кого да предлагат продукта. Това подобрява продажбата, не 

само като резултат, но и като качество. 

             Второ, хубаво е да намерим поне едно положително качество, разбира се, в наши 

очи и да наблягаме на него, защото ако наистина то ни харесва, няма да се налага да 

говорим неща, които се различават от нашата идеология и нагласа  

              Трето, ако можем да заложим на конкурентно предимство на продукта, като, 

например, цена, ще можем да акцентираме именно върху нея, а не толкова, върху 

качествата на самият продукт. В много от продажбите, цената оказва изключително 

голямо влияние, при вземането на решение за покупка, така, че не трябва да я 

подценяваме, като инструмент за продажба. 

              Четвърто, не рядко, когато се налага да повтаряме определено нещо, 

убеждавайки някого да го купи или пробва, ние самите започваме да се съгласяваме с 

това, което говорим. Може би, тук става въпрос и за само хипноза донякъде, но не 

трябва да подценяваме и този фактор, тъй като в крайна сметка, важен е резултатът, а 

той се измерва с продажба, така, че всички средства са позволени. 
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Въпроси, които ще ви помогнат да разберете вашите четири компонента: 

Продукт / услуги  

 Какви нужди на целевите ви клиенти удовлетворяват вашия продукт или услуга? Какви 

очаквания удовлетворява?  

 Какви елементи притежава, за да трябва да удовлетвори тези потребности?  

 Има ли някакви елементи, които сте пропуснали?  

 Как и къде клиентите ще ползват вашия продукт или услуга?  

 Как изглежда вашия продукт или услуга? По какъв начин клиентите ще го/я опитат?  

 Какъв размер, цвят (цветове) и т.н. има вашия продукти? Привлича ли клиентите?  

 Как се нарича вашия продукт? Името му привлича ли клиенти?  

 Имате ли марка, която да искате да популяризирате? Как се използва марката?  

 Как вашия продукт се различава от този на конкурентите ви?  

 Коя е най-високата цена, която можете да му поставите, като все пак да се продава 

адекватно и благоприятно? (Вижте също цена, по-долу). 

Пласиране  

 Къде търсят посетителите вашия продукт или услуга?  

 Ако го търсят в магазин, какъв тип е магазинът? Специализиран, бутик или общ 

магазин? Или го търсят онлайн? Или го търсят в каталог?  

 Кои са каналите за дистрибуция, които искате да ползвате и как бихте могли да стигнете 

до тях?  

  ВЪПРОСИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА 
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 Какво правят вашите конкуренти? 

Цена  

 Каква е стойността на продукта или услугата за купувача?  

 Има ли установени ценови равнища за тези продукти или услуги във вашия регион?  

 Дали клиентът е чувствителен към цените? Дали леко намаление в цените ще ви осигури 

повече продажби и по-висок пазарен дял? Или може да си позволите да направите малко 

увеличение, което да ви даде допълнителна печалба?  

 Имате ли система за отстъпки?  

 Как се съпоставят вашите цени с тези, на вашите конкуренти? 

Популяризиране 

  Къде и кога ще можете да комуникирате вашите маркетингови послания с целевия си 

пазар?  

 Ще достигнете ли до аудиторията си чрез рекламиране онлайн, в пресата, по телевизията 

или чрез радиото? Или чрез използване на директни рекламни материали по пощата?  

 Ползвате ли PR техники?  

 Кога е най-доброто време за демонстрация на вашия продукт или услуга? Има ли 

регулярност на пазара? Има ли екологични проблеми, които да влияят върху времето на 

пускането на пазара или времето на следващите рекламни кампании на вашия продукт?  

 Как вашите конкуренти правят своите реклами и промоции? Как те насърчават 

продажбите си? Как може това да повлияе на вашето решение за насърчаване на 

продажбите? 
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Маркетинг микс във вашата организация  

Използвайте въпросите от проверката по-горе и опишете за вашата организация какви 

маркетингови дейности са били (или ще бъдат планирани). Сортирайте ги в четирите 

компонента.  

1. Продукт / услуга 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

2. Цена  

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

3. Популяризация 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

4. Пласмент (дистрибуция) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


