
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. 

http://www.free-power-point-templates.com/


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. 



Маркетинга е: 

• Управленска концепция. 

• Начин на действие. 

• Процес на стратегическо и тактическо 
планиране и контрол. 

• Като търговски документ.  

• Интегрирана система. 

• 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: 

 създаване на нови продукти; 

 реализация на съществуващите; 

 стимулиране на производители и потребители; 

 ценообразуване; 

 различни по вид комуникации 



КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ 
В МАРКЕТИНГА 

• Нужда 

• Потребност 

• Желание 

• Търсене 

• Продукт 

• Полезност 

• Ценност 

• Обмен (размяна) 

• Сделка 

• Маркетинг микс  



МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА 
СРЕДА 
 
1. Маркетингова макро обкръжаваща среда: 

• Макросреда 

• Природна среда 

• Научно – техническа среда 

• Политическа среда 

• Икономическа среда 

• Демографска среда 

• Културна среда 



2. Маркетингова Микро обкръжаваща среда. 
Вътрешна среда на фирмата: 

  
• Микросреда 

• Потребители 

• Доставчици 

• Маркетингови посредници 

• Конкуренти 

• Контактни аудитории 

• Вътрешна среда за функциониране на фирмата 



 
ПАЗАР И КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, 
ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ 
 • 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? 

Колко да се купи? 

Къде да се купи? 

Кога да се купи? 

Как да се купи? 



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

 
• Рутинен подход  

• Подход на ограниченото решение  

• Подход на обстойното решение  



ПРОДУКТЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ 
МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС 
 
• Маркетинг микс 

• Четирите компонента в маркетинговия 
микс са: 

Продукт (Product) 

Място (Placement)  

Цена (Price) 

Промоция (Promotion)  



Ценови стратегии 

• Стратегия „Разход плюс“  

• Стратегия „Възприятие за стойност“ 

• Стратегия „Конкурентна“  

• Стратегия „Отстъпка“ 

•  Стратегия „Психологична цена“ 

 



ДИСТРИБУЦИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ 
МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС 

• 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. 



Дистрибуционни стратегии 

• Директни продажби – има повече от един 
начини  

• Продажби чрез посредник 

 



Стратегии за популяризация 

• Реклама  
Печатна реклама 

Радио 

Местна телевизия 

Уеб реклама 

• Изложения и панаири  

• Предаване от уста на уста 

• Пъблик рилейшънс (ПР) 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Европейски експерти за развитие 

 

Тел.: 0878 59 00 16 

E-mail: office@kavangard.eu  
 


