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За мен 

• Висше Училище по 
Застраховане и 
Финанси 

• http://www.vuzf.bg/ 
 

 
 
        

    Member of the  

• Личен сайт  
• http://stanimir.bg 
 

• Neuromarketing 
Bulgaria 

• https://www.neuromarketing.bg 

 
 

http://www.vuzf.bg/
http://stanimir.bg/
https://www.facebook.com/neuromarketingbulgaria
https://www.neuromarketing.bg/


В бизнеса няма панацея  

 



Какво е маркетинг? 



П Е Ч А Л Б А Т А  

Основната цел на маркетинга е ....  



Pet Rock 

http://www.petrock.com/ 



 
 
 
 
 
 

„Хората не купуват свредла 
с диаметър 10 мм, а отвори 

с диаметър 10 мм” 
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Теодор Левит 



“В заводите произвеждаме козметика, 
а в магазините продаваме надежда” 

  

Чарлз Ревсън, Президент на REVLON  

 

http://www.revlon.com/index.asp


Ние не сме в бизнеса с 

кафе, което сервираме на 

хора … 

 

Ние сме в бизнеса с хора, 

на които сервираме 

кафе. 
 

 -Howard Behar,  

 Director of Retail Operations 
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      Peter Drucker 

 
 

  

 “Има само една валидна 
дефиниция на целта на 
бизнеса: да създава и да 
запазва клиенти”. 



 
Peter Drucker 

 

 

 

 

 “Купувачите рядко купуват това, което фирмите мислят, 

че им продават.” 

 За да успеят с иновациите компаниите трябва да 

приемат гледната точка на потребителите на първо 

място.  
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Процес на планиране на маркетинговата стратегия 

Клиенти 
Нужди и други 
измерения на 
сегментирането 

Компания 

Мисия, Цели, 

& Средства 

Конкуренти 
съществуващи  & 

потенциални 

S. 

W. 

O. 

T. 

   Обкръжаваща пазарна среда 
Технологична   Политическа & Правна    
 
Социална & Културна    Икономическа 

Сегментиране & 

Избор на целеви 

пазар 

 

Диференциране & 

Позициониране 
 

Използване на количествените и качествените данни в разработването на стратегията 
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Две главни задачи 

 

 Удовлетворяване на 
потребителските 
потребности 

 Постигането на 
конкурентни предимства  

 



Top Marketing Models 
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Анализ на петте конкурентни сили  

 Анализ на петте конкурентни сили е рамка за индустриален 

анализ и разработване на бизнес стратегия, създадена от Майкъл 

Портър в Harvard Business School през 1979 г. Тя базирана на 

икономика на индустриалната организация. Моделът анализира 

петте основни сили, които определят конкурентната интензивност и 

оттам атрактивност на пазара. Атрактивност в този контекст се 

отнася до общата печалившост на индустрията. "Неатрактивна" 

индустрия е такава, при която комбинацията от тези пет сили 

действа към сваляне на общата доходност.  
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Петте сили - модел на конкурентността  

 Според този модел конкуренцията на печалившите 

пазари е функция от пет конкурентни сили: 

1.Интензитет на конкурентните сили, възникващи от 

стратегическите действия на организацията 

2. Сила при преговори от страната на клиента 

3. Сила при преговори от страната на доставчика 

4. Опасност от продукти-заместители 

5. Опасност от навлизане на нови конкуренти 
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Анализ на петте конкурентни сили 

 http://www.wikiwealth.com/five-forces-generator 
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1. Интензитетът на конкурентната борба е 
висок, когато: 

Характеристика Оценка 1-10 

съществуват голям брой конкуренти 8 

браншът расте 6 

постоянните разходи в бранша са високи (поради което фирмите се 

опитват да намалят разходите за единица изделие като увеличават 

производството) 

6 

диференциацията на продукта в бранша е ниска 7 

разходите на клиентите за прехвърляне от един доставчик на друг са 

ниски 

9 

бариерите за излизане от бранша са високи 8 

търсенето в бранша расте бавно 6 

Средна оценка 7.142857143 



2. Сила при преговори от страната на 
клиента 

Характеристика Оценка 1-

10 

концентрацията му е по-висока от тази на доставчика 8 

клиентът е ключов (прави много покупки) 9 

диференциацията на продуктите, предлагани в бранша, е малка 5 

цената на превключване към нов доставчик е ниска 7 

съществуват възможности за заместване на продукта 10 

има голям брой конкуренти 9 

опасността от навлизането му в един бранш е голяма 8 

делът на разходите на клиента за даден продукт са значителни 8 

Средна оценка 8 



3. Доставчикът има силна позиция, когато: 

Характеристика Оценка 1-

10 

има голяма концентрация на един пазар 9 

липсват заместители на неговия продукт или услуга 4 

клиентът не е от значение 2 

разходите за прехвърляне към нов доставчик са високи 7 

има заплаха от навлизане на доставчика в бранша на клиента 10 

опасност от продукти-заместители 9 

Средна оценка 6.83333333
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4. Опасността от продукти-заместители е 
висока, когато: 

Характеристика Оценка 1-10 

ефективността на фирмите, които произвеждат заместители е висока 

(следователно цената на заместителите пада) 

9 

е възможно сравнение на продуктите и то е в полза на заместителя 7 

разходите за превключване към продукт-заместител са ниски 7 

качеството на продукта-заместител е по-високо 7 

продуктът-заместител е по-евтин 7 

разходите при използването на заместителя са по-ниски 8 

има тенденция на пазара да се използва заместителя 7 

има тенденция сред потребителите да използват заместителя 7 

при условие, че дистрибуцията или достъпността до заместителя е по-

висока 

6 

Средна оценка 7.222222222 



5. Опасност от навлизане на нови 
конкуренти 

Характеристика Оценка 1-10 

икономиите от мащаба са малки 7 

диференциацията на продукта е ниска и не може да се очаква, че клиентът ще 

бъде лоялен 

7 

потребността от начален капитал е ниска 7 

разходите за прехвърляне към друг продукт са ниски 7 

няма фирма, която да контролира каналите за дистрибуция и да възпира ново 

навлизане 

8 

необходимите знания и умения не са съществена пречка за навлизане на нова 

организация 

5 

достъпът до суровини и материали е лесен 7 

има държавни субсидии 1 

достъпът до технологии и ноу-хау е лесен 6 

липсва значим ефект от кривата на опита 5 

липсва държавна регулация и други административни бариери за навлизане 4 

Средна оценка 5.818181818 



Обща средна оценка от осъществения анализ 

Петте сили - модел на конкурентостта Средна Оценка 

1-10 

1. Интензитет на конкурентните сили 7.142857143 

2. Сила при преговори от страната на 

клиента 

8 

3. Сила при преговори от страната на 

доставчика 

6.833333333 

4. Опасност от продукти-заместители 7.222222222 

5. Опасност от навлизане на нови 

конкуренти 

5.818181818 

Средна оценка 7.003318903 



Анализ на контролната точка 



Критичната точка се изчислява по формулата  
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Жизнен цикъл на продукта 



Product life cycle for the 

stand-alone fax machine for business use: 

1970–2008 
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Country-of-origin effect 

30 https://hbr.org/2010/12/why-you-arent-buying-venezuelan-chocolate 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

ВЕРИГА НА СТОЙНОСТТА - ДЕФИНИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ФУНКЦИИ 

 

ФИРМЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ 

 СНАБДЯВАНЕ 

   

  

ЛОГИСТИКА НА 

ВХОДЯЩИТЕ 

ПРОЦЕСИ 

 

  

  

  

  

ОПЕРАЦИИ 

 

  

  

ЛОГИСТИКА НА 

ИЗХОДЯЩИТЕ 

ПРОЦЕСИ 

  

 

  

  

  

МАРКЕТИНГ И 

ПРОДАЖБИ 

  

 

СЕРВИЗ 

 

Поддържащи 

дейности 

 

Основни 

дейности 

 

  

  

МАРКЕ-

ТИНГОВ 

МЕНИД-

ЖМЪНТ 

 

  

УПРАВ-

ЛЕНИЕ  

НА  

ПЕРСО-

НАЛА ПО 

ПРОДАЖ-

БИ 

 

  

  

  

  

РЕКЛАМА 

 

  

ОПЕРА-

ЦИИ  

НА  

ПЕРСО-

НАЛА ПО 

ПРОДАЖ-

БИ 

  

 

  

  

ТЕХНИ-

ЧЕСКО 

РАЗ- 

ВИТИЕ 

 

  

  

  

ПРО- 

МО- 

ЦИЯ 
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Казусът Nordstrom 

36 



Казусът Nordstrom  

През 1984 година мъж влязъл в новооткрития 
универсален магазин  Nordstrom в  Феърбанкс, 
Аляска. Той носел две зимни автомобилни гуми. 
Приближил се до най-близкия касиер и поискал да 
върне гумите и да си получи парите обратно. Така и 
станало. Касиерът, който работел в открития преди 
две седмици  Nordstrom погледнал цената на 
етикетите на двете гуми и веднага му изплатил $145. 
Интересното в случая е, че магазините Nordstrom не 
продават и никога не са продавали автомобилни гуми. 
Просто новият магазин Nordstrom се намирал на 
мястото на магазина, от който мъжът бил купил 
автомобилните гуми преди няколко седмици. 

 





Благодаря ви за вниманието 

 д-р Станимир Андонов 

 sandonov@vuzf.bg 

 www.stanimir.bg 
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