
5. КОМУНИКАЦИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

5.1. Определение на директния маркетинг

За известната специалистка в областта на маркетинга на книгата Ел. 
Бейвърсток: „Директният маркетинг означава продажба или промоция на стоката 
непосредствено на потребителя, без намесата на посредници, например търговията 
на дребно. Обикновено такива продажби се осъществяват по пощата (преки 
продажби по пощата), но днес съществуват и такива форми на директни продажби, 
като продажба с помощта на телекомуникациите (главно по телефона), с помощта 
на директна ( т. е. насочена непосредствено към купувача) реклама в пресата, по 
телевизията и радиото, чрез електронните мрежи (например Internet) или по факса 
и т. н.“ [3, с. 113].

Не са много областите на маркетинга, които са били изложени на толкова 
драматични промени, колкото директният маркетинг. Ф. Котлър подчертава, че 
„терминът директен маркетинг непрекъснато приема нови значения“. 
Първоначално той е просто форма на пряка дистрибуция, при която продуктите 
или услугите се придвижват от производителя към потребителя без използването 
на посредник. В този смисъл издателства, които продават директно на крайния 
потребител, разполагат със собствени книжарници, извършват търговия по пощата, 
имат организиран клуб на книгата или търговия „от врата на врата“, осъществяват 
директен маркетинг. По-късно „терминът описва маркетингова дейност, 
извършвана чрез пощата, независимо дали е каталожен маркетинг или маркетинг 
чрез директна поща. С увеличаването на използването на телефона и другите 
медии за промоция на оферти директно на клиентите“ същността на директния 
маркетинг се променя.

Определението на Асоциацията за директен маркетинг (DMA) гласи: 
„Директният маркетинг е интерактивна система на маркетинга, която използва една 
или повече рекламни медии, за да осигури измерима реакция и/или транзакция на 
всяко едно място“. 

Или по думите на Ф. Котлър в това определение „ударението е поставено 
върху маркетинга, предприет с цел получаване на измерима реакция, обикновено 
поръчка от клиент. Това може да бъде наречено маркетинг на директната 
поръчка“ [22, с. 282].

Аналогично е и определението на Дж. Бърнет и С. Мориарти: „Директният 
маркетинг е интерактивно средство за маркетингови комуникации, което използва 
едно или повече средства за разпространение на реклама с цел получаване на 
поддаващ се на измерване отговор и/или сключване на сделка, независимо от 
мястото. Освен това директният маркетинг използва база данни - потребителска 
картотека“ [4, с. 484].

Тези определения са основани на пет ключови момента, т. е. на пет 
същностни характеристики на директния маркетинг (direct marketing):

1. Първо, той е интерактивна система. Т. е. перспективните клиенти и 
продавачът могат да встъпят в двустранна връзка.



2. Второ, като част от двустранните комуникации той винаги 
предлага на потребителя средства (медии) за ответна реакция. Тъй 
като отговорът е възможен, то броят и характеристиките на тези, които 
не отговарят, също имат голямо значение за планирането.
3. Трето, той може да се използва по всяко време и на всяко място. 
Ответната реакция не изисква наличие на магазин за търговия на дребно 
или продавач. Поръчката може да бъде направена във всяко удобно 
време на денонощието и може да бъде доставена на купувача, без да му 
се налага да излиза от дома си.
4. Четвърто, той трябва да има поддаваща се на измерване реакция - 
компанията, която използва директен маркетинг, трябва точно да 
пресметне разходите по прилагането на стратегията и окончателния 
доход. Полученият количествен резултат демонстрира най-важната 
изгода от директния маркетинг и несъмнено е причина за нарастването 
на неговата популярност.
5. Пето, той изисква наличието на база данни с информация за 
клиентите. С помощта на тази информация продавачът, използващ 
директен маркетинг, може да конструира комуникации, насочени към 
перспективни индивидуални или корпоративни клиенти. Освен това 
информацията позволява на продавача да предлага на своите купувачи 
определени изгоди: удобство, ефективност и икономия на време.

Според Ел. Бейвърсток използването на директния маркетинг в издателския 
отрасъл е най-подходящо за:

• скъпи издания;
• продукти, предназначени за специфични пазари, за които съществува 
списък с имената и адресите на потенциалните купувачи;
• книги, за които купувачът едва ли ще посети книжарницата;
• книги, не представляващи общ интерес [3, с. 121-122].

5.2. Силни и слаби страни на директния маркетинг

Директният маркетинг притежава следните силни страни:
1. Той е по-целенасочен от останалите видове маркетингови 
комуникации, тъй като се опира на списък или база данни с имена на 
перспективните клиенти, обединявани по няколко характеристики - 
например купувачи на стоки по пощата, които имат видеомагнетофони, 
обичат класическата музика и т. н. Това позволява да се разкриват нови 
пазарни сегменти с потенциална печалба;
2. Притежава способност за персонифициран подход. Като разполага с 
разнообразни сведения за купувачите (мъже, жени, любители на стари 
филми, ловци на патици, играчи на тенис и т. н.), директният маркетинг 
може да се обърне към тях по много индивидуален начин;
3. Неговите резултати се поддават на измерване. Всички разходи 
(телефонен разговор, пощенска пратка, рекламна обява и т. н.) и всички 



резултати (поръчка, запитване и др.) могат да се отчетат и на тази основа 
да се определи ефективността на директния маркетинг;
4. Всички негови елементи могат да се тестват - предложения, 
формати, цени, условия на плащане, творчески подход и др.
5. Всички елементи са изключително гъвкави. Това особено се отнася за 
директната реклама по пощата, където съществуват малко ограничения 
за размера, цвета, избора на време и формата на съобщението.

Въпреки това директният маркетинг притежава и слаби страни:
1. Той е неефективен, ако се използва като краткосрочна стратегия;
2. Лошо проведеният директен маркетинг създава недоверие към 
компанията и уронва нейния имидж. Естествено е хората да са 
заинтересувани, ако продавачите им се обадят и ги назоват по име, те са 
поласкани, ако някой от търговските агенти знае нещо за техните 
потребности, вкусове и предпочитания. Но започват да се тревожат, ако 
им се струва, че маркетолозите знаят за тях прекалено много или 
злоупотребяват с информация от личен характер. Спонсор на подобен 
натрапчив директен маркетинг си създава лош имидж сред целевата 
аудитория;
3. Неумението да се координира директният маркетинг с дейността 
на фирмата, дистрибуцията на стоките или корпоративната 
стратегия може да доведе до намаляване на лоялността на 
купувачите. Ако фирма, търгуваща по каталог, не вземе под внимание 
недостига на стоката на склад, добре организираната кампания за 
директен маркетинг ще бъде неуспешна. Това ще се отрази не толкова на 
нейните краткосрочни продажби, колкото на дългосрочното 
доброжелателно отношение на купувачите към нея;
4. Съобщенията на директния маркетинг могат да влязат в 
противоречие с другите маркетингови комуникационни съобщения на 
компанията. Противоречиви съобщения възникват, когато няма 
координация между отделните маркетингови специалисти.

5.3. Директният маркетинг и комуникационният микс

Директният маркетинг се отличава от другите инструменти за маркетингови 
комуникации. Ф. Котлър например акцентира върху следните различия: „Повечето 
компании разчитат предимно на рекламата, насърчаването на продажбите и 
персоналните продажби, за да лансират своите продукти и услуги. Те използват 
рекламата, за да създадат информираност и интерес, насърчаването на продажбите 
за стимулиране на подбуда за покупка и персоналните продажби за окончателна 
продажба. Директният маркетинг се опитва да компресира тези елементи с цел 
директна продажба без използването на посредник“ [21, с. 281].

Таблица 3.13 обобщава различията между директния маркетинг и другите 
инструменти за маркетингови комуникации, които се опират на непрекия 
маркетинг.



Таблица 3.13. Основни различия между директния и непрекия маркетинг

Непряк маркетинг Директен маркетинг

Достига до масова аудитория чрез СМИ Свързва пряко с потребителя или 
перспективния клиент чрез по-
целенасочени средства
за предаване на информация

Комуникациите са нелични Може да индивидуализира 
комуникациите:
• По време/длъжност
• Чрез различни послания

Комуникационните програми са твърде 
очевидни за конкурентите, тъй като се 
използват СМИ

Комуникационните програми (особено 
тяхното предварително тестване) са 
относително незабележими за 
конкурентите

Усилията по промоцията се контролират 

от размера на бюджета

Размерът на бюджета може да се 
определя 
от успеха на промоцията на стоката

Желаното действие или не е явно, 
или е отсрочено

Винаги се изисква специфично действие
• Запитване
• Покупка

Частични данни за приемане на 
решение:
• Отчети за търговски поръчки
• Маркетингови изследвания

Подробни бази данни насочват 
маркетинговата програма

Анализът се провежда на равнище 
сегменти

Анализът се провежда персонално 
на индивидуално/фирмено равнище

Използват се ограничени параметри
 за оценка на ефективността:
• Осведоменост за рекламата
• Намерение за покупка

Поддава се на измерване, следователно
добре се контролира

5.4. Състояние на отрасъла

Макар началото на директния маркетинг да се търси в средата на ХІХ в., 
едва след Втората световна война националните списания в САЩ се обръщат към 
пощата като бойно поле за своите войни за масови тиражи и директната продажба 
по пощата навлиза в период на бърз растеж и развитие.

Технологията още повече ускорява увеличаването на директния маркетинг. 
Усилващата се мощ и намаляващата стойност на компютрите позволяват на 
бизнеса да създава и управлява бази данни с информация за потребителите. Тази 
информация помага на компаниите ефективно и евтино да определят най-
перспективните купувачи, да ги сегментират и пряко да се насочат към тях. 
Съвременните пазарни участници са в състояние да разработят или купят 



квалифицирана база данни със сведения, отнасящи се до покупателското поведение 
на потребителите, начина им на живот, имената, адресите и т. н. С помощта на тези 
списъци продавачите могат да индивидуализират и разнообразят комуникациите 
си.

Днес директният маркетинг е наистина колосален бизнес, за което говорят 
следните факти:

• приходите за 1994 г. на водещи компании в него като “Ogilvy & 
Mather Direct”, “Rapp Collins Worlwide”, “Wunderman Cato Johnson” 
надвишават 900 млн. за всяка от компаниите;
• през 1995 г. в САЩ само в резултат на 8000 рекламни обяви с 
очаквана реакция (в списания, вестници, по телевизията, радиото) и над 
1000 директни реклами по пощата според изследване на Асоциацията за 
директен маркетинг (DMA) са реализирани продажби на стойност $ 600 
млрд.;
• едно от 13 работни места в САЩ е резултат от дейността в областта 
на продажбите, свързани с директния маркетинг [4, с. 490-493].

5.5. Видове директен маркетинг

Директният маркетинг може да приема три форми: едноетапен процес, 
двуетапен процес и негативен избор.

1. Едноетапен процес. Потребителят отговаря на рекламна обява в 
СМИ и получава стоката по пощата. Към стоката може да бъде 
приложена брошура, рекламираща съпътстващи стоки, с бланка за още 
една поръчка.
2. Двуетапен процес. Потенциалният купувач трябва да бъде проверен 
до поръчката на стоката. Проверката може да бъде: физическа 
(застрахователните компании я изискват до влизане в сила на 
застрахователната полица); проверка на кредитоспособността 
(прилагат я компании, продаваща скъпи стоки - земя, мебели и т. н.); 
предварителна вноска за покупката (компанията взема възнаграждение 
за каталог за директна търговия по пощата).
3. Негативен избор (отказ). Същността на тази форма обикновено се 
изяснява с дейността на клубовете на книгата. Потребителят 
автоматично се присъединява към програма, при която без 
предварителна поръчка на редовни интервали получава стоката. Първата 
продажба често се съпровожда с безплатен подарък или отстъпка от 
цената. За да прекрати доставката, получателят е длъжен да уведоми 
фирмата, че се отказва от настоящата и следващите пратки.

5.6. Процес на директен маркетинг

Според Ел. Бейвърсток: „Планирането, предшестващо провеждането на 
кампания за директен маркетинг, има жизнено важно значение“ [3, с. 130].



Директният маркетинг използва планиране, което не излиза извън рамките 
на планирането на ИМК. В същото време то притежава някои особености, 
продиктувани от факта, че неговата основна цел е свързана с продажбите и се 
опира предимно на висококачествени бази данни. Той използва и специални медии 
за предаване на съобщенията, както и уникален творчески подход. 

Ел. Бейвърсток предлага полезен списък с въпроси, които трябва да си 
зададе специалистът при планиране на кампания за директен маркетинг в 
издателството [3, с. 130-132]:
Цели

1. Каква е моята цел? Искам да получа непосредствена реакция и 
поръчки или да разпространя информация за моя продукт? Ако е 
второто, ще последват ли поръчки от други източници?
2. Какъв е тиражът на рекламираното издание?
3. Колко поръчки вече имаме?
4. Откъде?
5. Колко се опитвам да продам?
6. Към каква дата?

Пазар
1. Кой получава печалба от продукта?
2. Кой го купува?
3. Няма ли втори такъв?
4. Има ли вероятност, че ще купят повече?
5. Достъпни ли са списъци за пазара?
6. Откъде?
7. Към каква дата?
8. Има ли вторични (по-маловажни) пазари, на които въпреки това си 

струва да се излезе?
9. Съществуват ли за тези пазари списъци?
10. Кое е най-подходящото време за разпращане на материалите?
11. Нужно ли е купувачът да види стоката, преди да приеме решение за 

покупката (т. е. да се предложи ли покупката едва след запознаване или 
да се премине към незабавна покупка с твърда гаранция)?

Продукт
1. Какво представлява продуктът?
2. Какви са ползите от покупката му?
3. Какви са неговите заслужаващи вниманието качества?
4. Какъв е предишният опит на моята компания при продажбата на 

аналогичен продукт: съществуват ли успешно работещи списъци, които 
могат да се използват отново; имало ли е грешки, които трябва да се 
избягнат?

5. Къде може да се купи продуктът и кога?
Търговско предложение

1. Какви предложения мога да направя?
2. Колко ще струват опаковката и разпращането?
3. Какъв вид заплащане е приемлив?
4. Каква гаранция мога да дам?



5. В какъв формат ще бъде създаден рекламният материал?
6. Какъв обем материал искам да разпространя?
7. Кога той трябва да пристигне до потребителя?

За да се разбере полезността на този въпросник, трябва добре да се познават 
основните елементи на процеса на планиране на директния маркетинг, показани на 
фиг. 3.7.

Постановка на целите

Определяне на целевата 
аудитория

Купувачи; база 
данни за 
перспективните 
купувачи

Разработване на стратегия

Творческа стратегия Стратегия 
за използване на средства

за предаване на 
информация

Реализация

Реакция; сключване на 
сделки

Оценка на резултатите



Фиг. 3.7. Процес на директен маркетинг

5.6.1. Базите данни - ключ към успех

Според Ф. Котлър: „...маркетингът чрез база данни “отива отвъд 
обикновения директен маркетинг“, тъй като „списъкът на клиентите е просто набор 
от имена, адреси и телефонни номера, докато маркетинговата база данни съдържа 
демографията, психографията, медиаграфията, минали продажби по периоди, 
честота, парични суми и други описания на индивида.

Маркетинговата база данни е организиран набор от данни за отделни 
текущи, потенциални или очаквани клиенти, който е актуален, достъпен и лесен за 
работа за такива маркетингови цели като генериране на дейности, определяне на 
характеристиките им, продажба на продукт или услуга или поддържане на 
взаимоотношения с клиентите“ [21, с. 289].

Базата данни (database) е същността на директния маркетинг. Тя съдържа 
информация за купувачите и перспективните клиенти, която се събира 
продължително време.

Маркетингът на бази данни (database marketing) е процес на създаване, 
поддържане и използване на бази данни за купувачите с цел контактуване с 
клиентите и ръководене на бизнеса. Изграждането на маркетингова база данни 
включва инвестиране в централизиран хардуер, софтуер за обработка на данните, 
разходи за обучение на потребителите, създаване на програми за анализ и т. н. 

В повечето случаи базите данни се разработват не само за маркетинга, те 
изпълняват няколко функции в рамките на организацията. Макар компютърът да не 
е задължително условие, практиката показва, че без него е невъзможно ефективно 
да се работи с база данни с подходящ размер. Изграждането на маркетингова база 
данни отнема време и средства, но когато бъде направено правилно, носи много 
предимства на собствениците си.

До 1990 г. маркетингът на бази данни е разпространен преди всичко в САЩ. 
Днес новите технологии и растящата глобализация на маркетинговите операции 
водят до ускоряване на нарастването на маркетинга на бази данни в Европа, Азия и 
Южна Америка.

5.6.1.1. Разработване на база данни

Получаването или разработването на списък за разпращане по пощата е 
първата крачка при създаването на бази данни. Списъкът съдържа имената на 
купувачите или перспективните клиенти с техните адреси, телефони и факсове, 
електронни пощи (ако има такива). Този списък не съдържа информация, отнасяща 
се до поведението на потребителя, т. нар. история на покупката. 

Списъкът може да бъде създаден чрез външни или вътрешни източници за 
издателството или тяхната комбинация. 



Външен списък. Тъй като много издателства не притежават нито опит, нито 
ресурси за развитие на система за вътрешни бази данни, те могат да придобият 
списък по един от следните начини:

• да го купят от специализирани фирми;
• да го наемат - непосредствено от собственика или чрез брокер;
• да го обменят - собствен списък срещу списък на друг издател или 
продавач на аналогични продукти;
• да го „придобият“ - от асоциации, профилът на които съответства на 
продукцията на издателството; да използват списък на участници в 
професионални конференции или списък на автора за неговите 
професионални партньори, да съставят списък на основата на 
информация, публикувана в справочници, и др.

Ел. Бейвърсток съветва преди покупка на списъка на брокера да бъдат 
зададени следните въпроси [3, с. 124-125]:

1. Кога за последен път са разпращани рекламни материали по него?
2. За какъв продукт?
3. С какъв успех?
4. Какви други продукти са разпространявани добре по този списък?
5. Кой го е съставил и как?
6. Включва ли имена на хора, купували по пощата, или имена на 
абонати?
7. Колко често се обновява?
8. В какъв формат се поддържа?
9. Има ли възможност да се съпостави със списъка на издателството 
(ако съществува такъв) с цел да се изключат повтарящите се имена?
10. Ако списъкът се предлага под формата на етикети с адреси, какви са 
те (самозалепващи се, други)?
11. Какъв е процентът на чуждестранните адреси в него?
12. Каква е следпродажбената отстъпка, която се предоставя за писма, 
върнати от пощата поради неправилен адрес (обикновено това се прави, 
ако от пощата са върнати над 5 % от писмата)?
13. Какъв е срокът за такова връщане (обикновено три месеца след 
датата на поръчката)?
14. Какъв е процентът на „горещите имена“, т. е. на хората, които току-
що са извършили покупка?

Според нея за издателството е по-добре да използва външен списък поради 
следните причини: 

• Списъците остаряват много бързо. 20 % от хората ежегодно променят 
мястото на своята основна работа (в някои професионални и възрастови 
групи този процент е по-висок); за една година един от всеки десет дома 
преминава в други ръце, а обновяването на списъка трябва да става 
постоянно и е доста скъпо;
• Ако пазарът, на който иска да излезе издателството, вече е обхванат в 
добре разработени и съществуващи списъци за него, по-евтино е да се 
вземат имената и адресите под наем, отколкото да се започва от нулата. 
Списъците, които могат да се съставят с неголеми разходи, могат срещу 



същите неголеми разходи да се наемат, например списъци на училища и 
библиотеки;
• Често е по-лесно да се контролира качеството на работата на 
доставчика на списъка, отколкото на отделите в издателството. Фирмите, 
които „се прехранват“ с продажбата на списъци, имат добър стимул да 
предоставят качествени списъци;
• Най-добрите списъци са тези, които се използват често, а наетият 
списък се използва по-често, отколкото собственият. Специализираните 
компании могат да си позволят сложни процедури за сверяване и 
изчистване на списъци (от повтарящите се имена), което позволява да не 
се безпокоят потенциалните клиенти по няколко пъти с едни и същи 
предложения. Тези компании могат също да предоставят адреси, 
оформени в съответствие с изискванията на пощата, което позволява да 
се икономисат пощенски разходи.

Компромисен вариант е използването на постоянен външен партньор, който 
би поддържал списъка на издателството. Цената на външните списъци зависи от 
броя на имената, съдържащ се в тях. Но при закупуване на списъци възникват 
проблеми, включващи дублиране на имената, непълни данни, погрешни адреси и т. 
н.

Създаване на собствен списък (база данни). В случая, когато издателството 
решава да създаде собствен списък, то може да започне с регистрация на своите 
клиенти и последни купувачи. Вътрешният списък е ефективен от гледна точка на 
разходите дотогава, докато издателството използва само своя опит или ресурси. 
Той може да бъде съставен самостоятелно или с помощта на консултант чрез 
вътрешни източници - анкети, купони, разписки от купувачите, информация от 
кредитни карти или от лични информационни карти и др. 

Като пример за анкета, провеждана с цел създаване на бази данни, може да 
се посочи анкетата във връзка с проекта „Национална разпространителска мрежа на 
печатни издания за изкуства и култура“на „Артефакт“ ООД.

Вашите три имена

Образовани
е

Професия ЕГН

Месторабота Длъжност

Адрес

Тел. Факс Електр. 
поща

Семейно положение В домакинство от ... 
човека

Кои са любимите Ви издания сред изброените в тази листовка? 
(приложен е списък на периодични издания в областта на изкуствата 
и културата)

А за кои издания (дори извън публикуваните тук) бихте искали да 
научите повече?



Колко време на ден отделяте средно за четене? ... часа ...мин.

Какво четете обикновено?

Ползвате ли чужди езици и какви?

Как бихте предпочели да получавате печатните издания, които Ви 
интересуват - по абонамент или от ръчна продажба? (моля 
подчертайте избраното)

Каква е представата Ви за непосилно висока цена?

За годишен абонамент ... лв. За отделна бройка ... лв.

Каква е представата Ви за приемлива цена?

За годишен абонамент ... лв. За отделна бройка ... лв.

Когато желаещите да използват директния маркетинг издателства 
разполагат със списък, управлението на системата база данни изисква 
осъществяването на следващите пет етапа.

Първи етап: Получаване, организиране и поддържане на съществуващите 
маркетингови данни. Компаниите купуват или създават списък за пощенско 
разпращане и постоянно попълват основните сведения, за да съответстват на 
текущата ситуация. Трябва да се обмислят редица аспекти: система за отчитане на 
имената; кой ще обновява списъка; колко често ще се разпращат по него 
материали; как списъкът ще съдейства на редакционните планове за бъдещата 
издателска програма и др. Обемът на съхраняваната информация ще зависи също 
от възможностите на избраната система за управление на бази данни и от това, 
какво се цели от използването ù в бъдеще.

Втори етап: Преобразуване на данните в полезна информация, която 
може да се използва при осъществяване на стратегията на компанията.

Трети етап: Използване на базата данни при реализацията на специални 
стратегии. Например списъкът на доволните клиенти по-нататък може да бъде 
преобразуван в списък на клиенти, на които книгите да се предлагат с отстъпка.

Четвърти етап: Резултати от тестване. Издателството има възможност 
да тества всички елементи на директния маркетинг.

Пети етап: Събиране на нови данни и включването им в съществуващата 
база данни. Купувачите могат да бъдат анкетирани допълнително, за да се оцени 
тяхното равнище на удовлетвореност и да се получи информация за изискванията 
към продукта.

Издателствата, които редовно работят с купувачите директно, искат да знаят 
повече за своите клиенти. Две са основните причини за това: първо, нужно е по-
добре да се изучат потребностите на клиентите, за да им се продава повече в 
настоящия момент; второ, да се разработят нови стоки за продажба в бъдеще.

За тази цел те трябва да познават възможностите за поддържане на бази 
данни с помощта на RFM и изграждането на отношения на основата на метода 
CLV.



5.6.1.2. Поддържане на бази данни с помощта на определяне на рейтинга 
на ценностите на потребителя (RFM)

Специалистите по директен маркетинг постоянно усъвършенстват своите 
бази данни с помощта на натрупване на информация за ценностите на 
потребителя - давност, честота и стойност на направените от тях покупки (по 
метода RFM: Recency, Frequency and Monetary Value of Purchases). Друга 
подходяща информация, която е нужна за поддържане на бази данни, включва 
начин на заплащане на покупката, къде живеят купувачите, какво купуват, откога 
са клиенти на компанията и датата на тяхната последна покупка. Всяка компания 
трябва да отчита собствените си нужди при създаване на бази данни, като вземе 
под внимание задачата да разкрие най-доходоносните купувачи и перспективни 
клиенти.

Един примерен вариант за подходящата за базата данни на издателството 
информация е следният:

1. Г-н/Г-жа;
2. Телефонен номер;
3. Служебен телефон;
4. Факс;
5. E-mail;
6. Пощенски индекс;
7. Какво е купил клиентът;
8. Как е поръчал;
9. Как е платил;
10. Ако не е платил или е върнал поръчката - да се посочи;
11. Общ брой поръчки към определена дата;
12. Дата на последната поръчка;
13. Как е получил информация;
14. Специалност;
15. Длъжност;
16. Размер на предприятието (брой сътрудници);
17. Вид на предприятието - според приетата стандартна класификация;
18. Оборот на предприятието;
19. Съгласие/несъгласие на купувача да се използва името му не по 
предназначение (предоставяне на списъка на трета страна).

5.6.1.3. Изграждане на отношения на основата на жизнените ценности
на потребителите (метод CLV)

Маркетингът на бази данни ще се окаже най-ефективен, ако е съсредоточен 
върху изграждане на взаимоотношения. В маркетинга на бази данни подходът от 
позиция на ценностите на потребителя или пожизнената стойност на клиента 
(Customer Lifetime Value, CLV) е еквивалент на маркетинга на взаимоотношенията. 
При подхода CLV се смята, че новият купувач означава не само незабавна 



продажба, но и допълнителни покупки в продължение на периода, в който остава 
ползвател на стоката на компанията.

За да се изградят взаимоотношения, специалистите по директен маркетинг 
трябва внимателно да подберат най-подходящите клиенти, способни да 
внесат съществен принос в продажбите и получаваната печалба. 
Професионалистите в директния маркетинг често разработват 
потребителски профили, за да подберат подобни купувачи. Например нека 
компанията да продава своите стоки на продавачи на дребно. Тази компания 
е длъжна, първо, да знае как да удовлетворява потребностите на купувачите 
и техните желания по-добре, отколкото правят това другите доставчици на 
пазара. Провеждайки изследване, компанията може да оцени кой най-
вероятно ще купува нейната продукция и да поддържа отношения с 
клиентите.
Според Ф. Котлър: „Цялостната стойност на един клиент не се определя от 

покупките му след рекламна кампания. По-скоро тази стойност е печалбата, 
реализирана от всички покупки, направени от клиента във времето минус 
разходите по привличането и поддържането му. За един среден клиент би трябвало 
да се изчислява средната продължителност на статуса му на клиент, средните 
годишни покупки и средната брутна печалба за единица, правилно дисконтирани с 
цената на алтернативните възможности за влагане на парите, минус средните 
разходи за привличането му. Формулата трябва да се коригира с данните за 
клиентите, които се различават от средните и чиято очаквана пожизнена стойност 
компанията желае да оцени“ [21, с. 294].

След оценката на пожизнената стойност на клиента издателството може да 
насочи комуникационните си усилия към по-привлекателни клиенти. Тези усилия 
включват изпращането на комуникационни материали, които е възможно да не 
продадат на клиента нищо, но да поддържат интереса към издателството и неговата 
продукция. Тези комуникации включват безплатни уведомителни писма, подаръци 
и поздрави за рождени дни и др., които служат за изграждането на силни връзки с 
клиентите.

В общия случай подходът CLV в директния маркетинг работи най-добре, 
когато целевият пазар има възможност да отговори и компанията, за да оцени 
готовността на купувачите за обратна връзка, му предлага съществени ползи. 
Реакциите по-нататък могат да бъдат измерени. Подходът CLV изисква 
изследвания на стоката, допитвания за степента на удовлетвореност на купувачите 
и персонална информация, необходима за сигурното убеждаване в това, че 
целевият пазар притежава както средства, така и мотивация за отговор.

5.6.2. Разработване на стратегия за директен маркетинг

Стратегията за директен маркетинг описва подробно мероприятията и 
методите, необходими за постигане на поставената цел. Тя включва приемане на 
решения от издателството в пет основни направления:

1. оферта;
2. средство за предаване на информация;



3. съобщение;
4. избор на време и начин за действие;
5. обслужване на клиентите.

5.6.2.1. Оферта

Предложението, направено на клиента, често се нарича оферта. Това е 
ключ към успех или неуспех и начинът, по който е представена офертата, може да 
има драматични последствия за издателството. Съдържанието и дизайнът на 
обръщението трябва да се основават на квалифицирани изследвания. При 
създаване на офертата следва да се отчитат голям брой фактори:

1. Цена. Правилната цена трябва да включва не само достатъчна 
надбавка, но и да отчита както цените, предлагани от конкурентите, така 
и цените, които са готови да заплатят купувачите. Незакръглените цени 
(да кажем 7,95), установяването на цена за комплект от няколко 
единици от стоката (например 29,95 за три единици продукция) и 
безплатните приложения са най-широко използваните методи на 
ценообразуване в директния маркетинг. Компонентите на цената трябва 
да бъдат съобщени точно и сбито.
2. Стойност на транспортирането и обработването може да 
представлява важна част от офертата. Кой трябва да заплати тези 
разходи? Могат ли те да бъдат добавени към базовата цена на стоката без 
неблагоприятни изменения в обемите на продажбите? В някои случаи 
повишенията на пощенските тарифи също могат да преместят границата 
на разходите в посока към потребителя.
3. Отличителните особености на изданието са част от базовата 
оферта.
4. Много оферти съдържат бъдещи задължения. Клубовете на книгата 
например като правило предлагат сключване на споразумение за една 
или две години. Достъпността на кредит може да се окаже важен 
елемент на офертата. Изследванията показват, че ако е достъпен 
комерсиален кредит (използване на кредитни карти) или кредит от 
страна на продавача (например схема за разсрочено плащане или по 
дисконтова разчетна карта), средният размер на поръчката се увеличава с 
15 %.
5. Допълнителните стимули, такива като безплатни подаръци, 
отстъпки, лотарии и привилегии за безплатна поръчка, могат да 
увеличат привлекателността на офертата, макар да съществува риск, че 
купувачът ще бъде слабо заинтересуван от подобен стимул или, което е 
по-важно, разходите за допълнителния стимул неоправдано ще увеличат 
цената.
6. Ограниченията за време и количество създават у купувача чувство за 
безпокойство. Предположението, че офертата ще бъде прекратена в 
определен ден или че от изданието има ограничен обем екземпляри, 
подтиква потенциалните клиенти към действия. Но ограниченията за 



време и количество трябва да са обосновани. Границите, които 
нееднократно се разширяват, бързо губят своето въздействие.
7. Гаранцията е задължителен елемент на всяка оферта в сферата на 
директния маркетинг. Когато хората поръчват стока по телефона или по 
пощата, те винаги рискуват. Затова те трябва да бъдат уверени, че могат 
да поправят грешката - да могат да върнат стоката. Понякога се използва 
оферта с „гарантирано обратно изкупуване“. Според някои гаранции 
фирмите дори плащат „два пъти повече“, ако клиентът поиска обратно 
своите пари.

5.6.2.2. Средство за доставяне на информацията и съобщение

Изборът на средства (медии) за доставяне на информацията и на самото 
съобщение са две взаимосвързани решения за издателството. Стратегиите на 
съобщението трябва да отчитат потребностите на целевата аудитория и целите на 
компанията. Текстът трябва да привлича вниманието със своето съдържание и 
дизайн. Средствата, използвани в директния маркетинг, са разработвани специално 
за да отчетат изключителните предимства на този вид маркетинг. 

Пред издателството съществуват няколко възможности за съчетаване на 
съобщението и медиите:

• Едно съобщение, предложено чрез един-единствен рекламоносител - 
например реклама за незабавна реакция във вестник;
• Няколко съобщения, предадени чрез един рекламоносител - 
например изпращане на няколко последователни писма по пощата на 
един потенциален клиент. Издателите на списания в редица страни 
например изпращат около четири известия на едно домакинство, за да 
накарат колебаещите се абонати да подновят абонамента;
• Няколко съобщения, предадени чрез различни носители.

Последният подход е много по-успешен от останалите, тъй като при него е 
налице „компресия на реакцията“ благодарение на използването на няколко 
средства в рамките на точно определена времева рамка, увеличаване на 
въздействието и осъзнаването на съобщението от адресата. Той е наречен от Ернан 
Роман интегриран директен маркетинг.

Той се провежда в следната последователност (фиг. 3.8).
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Фиг. 3.8. Процес на интегриран директен маркетинг



5.6.2.3. Избор на време за доставка и последователност на действията 

Една от отличителните особености на директния маркетинг е изборът на 
време и последователността на действията. Например кога перспективният клиент 
трябва да получи коледен каталог или директна реклама по пощата? Трябва ли 
директното пощенско разпращане да следва телевизионната маркетингова 
програма? Директният маркетинг е длъжен да достигне нужния човек в нужното 
време. Експертите смятат, че 70 % от успеха в директния маркетинг зависи от 
избора на правилното време и последователността на действията. По-голямата част 
от този успех зависи също от качеството на базата данни и изследванията, 
основаващи се на нея.

5.6.2.4. Обслужване на клиентите

Едва ли може да се оцени важността на обслужването в директния 
маркетинг. Видовете услуги, предлагани на клиентите - номера на безплатни 
телефони, безплатно изпробване за определен период, приемане на няколко 
кредитни карти и наличие на сайт в Интернет - всичко това са важни техники, 
призвани да мотивират купувачите да купуват, като използват медии с възможност 
за обратен отговор. Равнището на обслужване също е много важно. Скоростта и 
точността на изпълнение на поръчките, грижливата работа с жалбите на клиентите 
и гаранционните мерки по връщане на продукцията са изключително важни.

5.6.3. Оценка на директния маркетинг

Директният маркетинг е най-поддаващият се на измерване елемент от 
всички инструменти на маркетинговите комуникации. Базовата философия на 
директния маркетинг е пределно проста: няма никаква причина да се инвестират 
ресурси в програма, ако не съществува висока вероятност за успех. Тъй като 
компаниите контролират както изходящите комуникации, насочени към техните 
купувачи и перспективни клиенти, така и входящите комуникации, идващи от 
същите купувачи и клиенти (реакции), те са в състояние с висока степен на точност 
да оценят вероятността за успех. В общия случай компаниите дават оценка на 
доходността, на купувачите и на тяхната ответна реакция.

5.6.3.1. Анализ на доходността

Отправна точка за директния маркетинг е доходността. Всяко решение 
отчита каква печалба ще донесе на фирмата кампанията за директен маркетинг. 
Ако печалбата е достатъчна, фирмата ще осъществява кампанията. В резултат за 
всяко действие се пресмятат разходите и потенциалните приходи, изчислява се и 
получаваната печалба от инвестициите.



5.6.3.2. Характеристики на купувачите и ответна реакция

Компаниите не само искат да знаят достигат ли техните обръщения до 
нужните потребители в нужното време, но също така реагират ли на тях 
потребителите. В директния маркетинг се използват три метода, за да се извърши 
такава оценка: допитвания отговорили/неотговорили, проследяващи изследвания и 
геодемография.

Допитвания отговорили/неотговорили (respondent/nonrespondent surveys). 
При тях се прави опит да се установят различията между потребителите, които са 
реагирали и които не са реагирали на програмата на директния маркетинг. Тъй 
като компанията разполага със списък и на едните, и на другите, този метод 
използва последващо допитване по телефона или по пощата, за да се установят 
демографските и психографските характеристики и на двете групи, както и 
причините за реакциите им. Тази информация служи като ръководство при 
предлагане на бъдещи стоки, използва се за модифициране на езика в съобщенията 
или за изменение на базата данни.

Проследяващи изследвания (tracking study). Те имат за цел да оценят 
изменила ли се е с течение на времето структурата на покупките и/или купувачите.

Геодемография (geodemography). Методът получава развитие през 
последното десетилетие на ХХ в. Геодемографията анализира съществуващата база 
данни на принципа „птиците от един полет“ се събират заедно. Т. е. хората, които 
живеят заедно в неголемите географски райони, такива като квартал или район с 
еднакъв пощенски код, притежават по-близки демографски характеристики, 
отколкото живеещите извън тези райони. Една от системите PRIZM е нарекла 
клъстърите с колоритни имена като „Представители на небесносините крави“ и 
„Съседи на миньора“. Геодемографските системи могат да наблюдават 
демографското качество на респондентите или да провеждат автоматични 
изследвания на отговорилите/неотговорилите, като използват адреса като 
единствен ресурс. Геодемографията е идеален метод за сегментиране на масовия 
пазар.

Ако издателството обаче не може да си позволи подобни задълбочени 
анализи, то трябва да си зададе въпроса: На кого е необходимо нашето издание, как 
той или тя ще го купува? Именно разсъждаването върху този въпрос може да 
доведе до оригинални решения за кампания за директен маркетинг - какво пречи на 
редакция на солидно списание за новини да изпрати рекламен материал на 
купувачите на скъпи ризи и аксесоари - резултатите могат да се окажат прекрасни.

5.6.4. Медии на директния маркетинг

При директния маркетинг издателството може да използва различни медии 
за предаване на информация:

1. директна реклама по пощата;
2. каталози;
3. СМИ за директен маркетинг;



4. информационни предавания;
5. интерактивни средства за информация
6. и телефонен маркетинг.

5.6.4.1. Директна реклама по пощата

Директната реклама по пощата (direct mail), известна у нас още като 
адресна директна реклама (АДР) или директна поща, доставя съобщението или 
стоките чрез пощенската служба или частни фирми за куриерски услуги. Тя се 
използва за получаване на поръчки, за подготовка на клиента до посещението на 
търговския агент, за определяне на перспективите в развитието на стоката, за 
съпровождане на сделката, за обявявяне на специални разпродажби в отделни 
райони, за събиране на средства от некомерсиални организации. Разнообразните 
цели, които постига, са в основата на нейното постоянно разрастване. Така според 
някои данни продажбите чрез поръчки по пощата са с обем $ 252 млрд. през 1994 
г., като в сравнение с 1993 г. са се увеличили с $ 32 млрд. Специалистите по 
маркетинг задължително подчертават, че „директната поща се доказа като много 
успешна при промоцията на книги, абонаменти за списания“ [21, с. 285]. 

Средствата (медиите) за доставяне на информация, свързани с директна 
реклама по пощата, имат редица предимства в сравнение с традиционните СМИ:

1. Този посредник предлага разнообразни формати и предоставя 
достатъчно място, за да се разкаже подробно за предлаганата сделка. 

2. Днес е възможно директната реклама по пощата да се 
индивидуализира по набор от характеристики, такива като име, начин на 
използване на стоката и доход. 

3. Директната реклама по пощата позволява на продавачите да 
достигнат аудитории, които са недостъпни за другите СМИ.

Директната реклама по пощата има и недостатъци:
1. Основният недостатък на използването на директна реклама по 
пощата се състои в широко разпространеното мнение, че това е 
своеобразна „макулатура“. 
2. Вторият недостатък на директната реклама по пощата са високите 
разходи за един перспективен клиент. Кампанията за директна реклама 
по пощата обаче може да се окаже все пак по-евтина, отколкото опитът 
да се достигне конкретна целева група с помощта на другите средства за 
информация. 
3. Последният недостатък - това е заплахата от страна на новите 
технологии, които са способни да правят същото, което и директната 
реклама по пощата. Повсеместно появилите се през 80-те г. на ХХ в. 
факсове са една от тези технологии. Електронната поща и гласовата 
поща също се представят като заменители на директната реклама по 
пощата. Електронната поща, или E-mail, представлява ново разрастващо 
се средство за информация на директния маркетинг - според някои данни 
към средата на 90-те г. на ХХ в. над 50 млн. души в цял свят притежават 
собствени адреси за електронна поща, а броят на ежегодно появяващите 



се адреси расте неимоверно бързо. Електронната поща е съобщение или 
файл, който се предава от един компютър към друг. Пазарните 
участници днес разпращат търговски обяви, оферти и други съобщения 
на електронни адреси, като това се прави както за малобройни, така и за 
доста големи групи. Гласовата поща е система за получаване и 
съхраняване на гласови съобщения на телефонен адрес. Някои компании 
разполагат с програми, които набират голям брой телефонни номера и 
оставят там търговски предложения на гласовата поща. 

Ф. Котлър обобщава по следния начин нейните силни и слаби страни: 
„Директната поща става все по-популярна, защото позволява висока степен на 
пазарна селективност, може да бъде персонализирана, гъвкава е и позволява 
предварително тестване и измерване на резултатите. Въпреки че цената за 
достигане на хиляда души е по-висока, отколкото чрез масмедиите, хората, на 
които е изпратена такава реклама, са по-вероятни потенциални клиенти“ [21, с. 
285].

Ефективността от средствата на директна реклама по пощата зависи от 
качеството на списъка за разпращане, елементите на опаковката и текста.

5.6.4.1.1. Списъци

За да получат успешно поръчки от купувачите, мениджърите се нуждаят от 
точни списъци, съставени с отчитане на последните изменения. В идеалния случай 
списъците трябва да включват само клиенти, които потенциално са готови да 
извършат покупката. Затова при използване на външни списъци специалистите по 
директен маркетинг обикновено купуват част от имената в списъка и извършват 
тестово разпращане на рекламни материали, за да проверят дали нивото на 
реакция е достатъчно високо.

5.6.4.1.2. Опаковка на директната реклама по пощата

Всичко, което съставя оформлението на директната реклама по пощата, 
трябва да бъде хармонично. Опаковката трябва да се отличава от останалата поща, 
да подбужда получателя да я отвори и да отразява обща дизайнерска концепция. 
Класическото оформление на пакета за директна реклама по пощата, наричан 
често „крилат продавач“, се състои от пощенски плик, писмо, рекламен проспект, 
средство за отговор и средство за връщане.

1. Пощенски плик. Процесът на продажба с помощта на директната 
реклама по пощата започва с пощенския плик. Увлекателният текст 
(например „Важно, не отлагайте!“) се използва често, за да се възбуди 
интерес у потребителя и да го застави да отвори плика.
2. Писмо. Самото писмо трябва да бъде персонално, да призовава към 
личната заинтересуваност на потребителя и да предизвиква интерес.
3. Проспект. Проспектът дава подробни сведения за стоката: 
спецификация, цвят, цена, фотографии, гаранция и подпис. Той 



представлява първично търговско съобщение и може да има формата на 
диплянка, голямоформатни листове с текст (приложение с голям обем 
или голяма папка), брошура, листовка или отделен лист.
4. Средство за отговор. Средство за отговор е бланката за поръчка, 
която често съдържа телефонен номер за безплатен разговор. Тук трябва 
да бъдат сумирани основните моменти на предложението за продажба в 
проста за четене и попълване форма.
5. Средство за връщане. То позволява на купувача да изпрати обратно 
необходимата информация. Може да представлява бланка за 
допълнителна информация, бланка за поръчка или плащане.

Когато стоката е книга, в единичната пощенска пратка могат да бъдат 
вложени и допълнителни материали. Като задава въпроса: „Помислете, трябва ли 
да вложите в посланието следните допълнителни материали? “, Ел. Бейвърсток 
изброява [3, с. 146-147]:

1. Допълнителна бланка за поръчка, тъй като ако клиентът е направил една 
поръчка, то при наличието на такава бланка той ще има възможност да 
направи още една покупка. Бланките могат да се кодират, за да се 
проследи ще предизвикат ли допълнителни реакции.

2. Списък на изданията на близки теми.
3. „Препоръки по покупката“, които могат да се вложат в послание, 

предназначено за сътрудници на учреждения (научни и комерсиални), с 
молба да бъдат изпратени към завеждащия библиотеката. В повечето 
научни или учебни заведения и в комерсиалните компании значителна 
част от покупките за библиотеките се извършва в резултат на препоръки, 
получени от сътрудниците на тези учреждения.

4. Още едно писмо - например писмото-отзив от доволен купувач или от 
известен почитател на изданието, „писмо на издателя“ (от 
изпълнителния директор, от редактора на книгата). Не е задължително 
писмото да бъде от някаква знаменитост, достатъчно е неговият автор да 
бъде човек, мнението на когото внушава доверие - в училищата това е 
преподавателят по даден предмет или методистът. 

5. Лист с цитати от публикувани в пресата отзиви за рекламираната 
книга.

6. Бюлетин, отнасящ се до дадения продукт. Тъй като на пазара омръзват 
дори бестселърите, ако се предложат новини за измененията, направени 
от редакторския екип, за използването на книгата от вече купилите я 
читатели и др., може да се получи добър материал, който да помогне за 
формиране на благоприятно отношение на клиентите към продукцията 
на издателството и по такъв начин да се завоюва тяхната лоялност.

7. Купон за отстъпка (money-off coupon) вместо посочване на отстъпката 
върху бланката за поръчка. Той ще предизвика активността на купувача 
и ще повиши в неговите очи ценността на получения материал. Надпис 
от рода на „Предложението е валидно само за едно семейство“ върху 
купона още повече ще повиши неговата ценност.

8. Плик за отговор, предназначен за изпращане на поръчката.
9. Лист с въпроси за викторина или конкурс, свързан с продукта.



10. Информация от друга компания, която не се конкурира с издателството, 
но работи на същия пазар и субсидира неговите разходи за реклама. 

5.6.4.1.3. Съставяне на текст за директна реклама по пощата

За да напише добър текст, авторът на текстове за директна реклама по 
пощата се нуждае от достоверна информация за производителя, купувача и 
конкурентите. Той трябва да знае защо купуват потребителите. Добрият текст 
превежда търговските предложения в термини за ползи, акцентира върху 
удовлетворението на купувача и използва точен, ясен език. Предложението трябва 
да бъде изказано незабавно и привлекателно. Нещо повече, авторът трябва да убеди 
потребителя, че обещаното непременно ще бъде изпълнено. Накрая, добрият текст 
облекчава извършването на желаното действие. Исканото действие трябва да бъде 
просто, определено и незабавно.

Голямото количество текстово пространство, достъпно в директната 
реклама по пощата в сравнение с печатните СМИ, представлява в еднаква степен 
изкушение и възможност за автора. Често в пратката се включват излишни 
материали и се използват прекалено творчески форми. Но задачата на директната 
реклама по пощата се състои в това да продава, а не да впечатлява. Всяка дума и 
картинка трябва да способстват за изпълнението на тази задача. Програмата за 
директна реклама по пощата често следва да се изменя съобразно целите на 
ефективна комуникация в зависимост от различните целеви аудитории.

Ел. Бейвърсток предлага изчерпателен списък с препоръки към автора на 
„ефективно писмо с комерсиално предложение“ [3, с. 137-139].



Как да се напише ефективно писмо с комерсиално предложение
1. „Вашият текст ще работи най-добре, ако бъде лично послание: 
можете ли да си представите образа на индивидуалния получател? Как 
изглежда той, какво облича, /чете/гледа по телевизията/прави през 
свободното си време?
2. Говорете с обикновен и приятелски тон, не бъдете високомерни. 
Бъдете разумни и логични. Не се престаравайте в своите твърдения: 
звучи смешно и подкопава доверието към вашето предложение. Ако 
можете, направете вашето предложение актуално и любопитно, така че 
четенето му да завладява. Проверете чете ли се леко и естествено; за тази 
цел го прочетете на глас.
3. За да се чете леко текстът, използвайте кратки изречения. С тази цел 
не правете дълги параграфи (нормалната дължина е около шест реда). Не 
използвайте прекалено много прилагателни или глаголи - те забавят 
скоростта на четенето.
4. Започнете със заглавие, в което се формулира основната полза от 
вашето предложение: какво ще даде вашият продукт на получателя; 
колко време/усилия/пари ще спести читателят, ако купи вашия продукт.
5. Постарайте се да започнете основния текст на писмото (този, който 
следва зад думите „Скъпи читателю!“) с кратко предложение, за да 
грабнете веднага вниманието.
6. Запознайте читателя с предложението и обяснете неговите изгоди. 
Вашият текст трябва да изобилства с описание на ползите, а не 
характеристики на продукта; той трябва да разказва какво продуктът 
може да донесе на потенциалния собственик, а не да преразказва 
съдържанието на книгата. Повторете вашето съобщение (с други думи), 
за да гарантирате, че получателят непременно ще се запознае с неговите 
основни моменти - не всички четат подред от началото до край.
7. За отделяне на своите главни комерсиални аргументи използвайте 
маркиране; тези аргументи  могат да се повторят и развият и в главната 
брошура. Понякога е ефектно те да се дадат във вид на номериран 
списък, но не го правете прекалено дълъг (четири пункта са повече от 
достатъчни).
8. Може да се подчертаят основните моменти с цел по-голямо 
разграничаване, подчертаването със син цвят още повече ще увеличи 
реакцията (но не е необходимо да се прекалява с тази техника). Вторият 
цвят може да се използва и за подпис в края на писмото.
9. Дайте на купувача достатъчно информация, за да се реши незабавно 
към покупка. Ясно и подробно обяснете какво се изисква от него по-
нататък, т. е. как да направи поръчката.
10. Споменете в писмото всички останали аспекти. Облекчете задачата 
на тези купувачи, които вече са взели решение да купят книгата и затова 
не им е нужно да четат брошурата.
11. Последният параграф също трябва да прави силно впечатление, за да 
предизвика позитивна реакция към вашия продукт и вашето 
предложение и да предостави стимул да се попълни бланката за поръчка 



Като подчертава, че брошурата изпълнява същите задачи, както и писмото в 
директната реклама по пощата, а именно „в нея на читателя се разяснява ползата 
от покупката“, Ел. Бейвърсток изтъква, че основните комерсиални аргументи 
трябва да бъдат същите, както и съдържащите се в писмото, но те трябва да се 
предадат с други думи и по начин, който да позволява информацията да изглежда 
нова и интересна [3, с. 140-141].

Брошура

1. Каква е основната полза, която вашият продукт носи на пазара?

2. За кого е предназначен продуктът? (Може да се приведе съответен 
списък на професиите и специалистите.)

3. Как може да се използва даденият продукт? (Приведете списък на 
проблемите, решени при използването на продукта; покажете как 
получателят ще може да го използва в своята всекидневна дейност.)

4. Кой е автор на книгата? (Неговата или нейната квалификация; 
практически опит; служебна кариера; предишни публикации - във 
вашата страна и в чужбина.)

5. Какви интересни факти са отразени в книгата? (Интересната обща 
информация винаги се чете с удоволствие.)

6. Какъв е диапазонът на обхвата на разгледаната тема или проблем?

7. Какво е основното съдържание на книгата?

8. Какво може да замени книгата?

9. Кой е рецензирал книгата и как?

10. Давал ли е някой от тези, които вашите купувачи знаят и уважават, 
отзив за дадената книга? (Приведете отзивите.) Ако ли не, могат ли да се 
намерят хора, готови да дадат подобни отзиви?

11. Как изглежда вашето издание? Полезно е да се даде снимка на 
корицата. Ако не е готова, нека вашият дизайнер да направи макет. 
Купувачите в книжарниците почти винаги искат да знаят как изглежда 
книгата, която се готвят да купят; предоставете на своите купувачи по 
пощата такава възможност. Ако книгата е скъпа, издадена е с твърди 
корици, а форматът ù прави впечатление, фотографирайте я изправена 
под ъгъл, обемно, с цел да демонстрирате цялата ù очевидна ценност, 
изразена във високата ù цена.

Присъствието на снимка е особено важно, когато продавате многотомни 
издания, например речници и енциклопедии, а във вашия текст трябва да се 
подразбира, че покупката на даденото издание е престижна за всяко семейство: 
постарайте се да покажете книгата по най-печелившия начин, в сполучливо 
подбран красив интериор. Ако книгата е поредно издание от голяма серия, 
покажете другите „книги-компаньони“.

12. А ако се разтвори книгата? Все пак в магазина читателят иска да 
прелисти книгата, която възнамерява да купи. В посланието по пощата 



вие сами можете да изберете какви страници да покажете, за да 
представите книгата в най-благоприятна светлина. Използвайте 
посочващи стрелки с надписи, в които приведете основните комерсиални 
аргументи. Същото се отнася и за илюстрациите от книгата: всички те 
трябва да бъдат снабдени с надписи. (Надписите се четат по-често, 
отколкото самият текст.)

13. Кога книгата трябва да излезе от печат? Какви са издателските 
данни? (Нужно е да се посочат обемът на книгата, броят на 
илюстрациите, броят на разделите, известните издателски данни и т. н.)

14. Кой още, освен получателя, следва да се запознае с вашето послание? 
При разпращане на материала в учреждения се опитайте в горната част 
на брошурата да напечатате „указание на маршрута“ - кой още би 
следвало да прочете вашето послание: например завеждащият 
библиотеката, началникът на отдела и т. н.

Наред с писмото и брошурата важен е и текстът на бланката за поръчка. Тя 
е средството за продажба на издателството и по тази причина трябва:

1. Да бъде предложена в пакета отделно.
2. Да бъде удобна за ползване.
3. Да предразполага към незабавен отговор.

Общото количество реакции е обратно пропорционално на степента на 
сложност на написване и изпращане на отговора. Това означава, че изискваните 
действия при изпращането на отговора трябва да бъдат възможно най-прости за 
адресата. 

Бланката за поръчка е и важно средство за събиране на информация за 
потребителите. Тя ще работи по-добре, ако при разработването ù се отчита, че:

1. Специалните подаръци увеличават реакцията на купувачите. 
2. Броят на реакциите се увеличава и при предлагане на лотария за 
тези, които първи са изпратили поръчки. При провеждане на лотария 
сред адресати, с които е в постоянен контакт, издателството е длъжно да 
съобщи кой е спечелил в предишното теглене. Това повишава доверието 
към компанията и създава усещането за принадлежност към дадена 
общност. Понякога се експериментира със специално предложение за 
поръчка на книга, която още не е излязла от печат, или дори за проекти, 
които са далеч от завършване: като издателството предлага цена за 
„спонсора-пионер“ - най-често при скъпи многотомни издания. 
Предлаганият стимул помага на издателството да покрие част от 
разходите за разработване на изданието. Той обаче трябва да съответства 
не толкова на продукта, колкото на аудиторията, за която е 
предназначен.
3. Читателят трябва да бъде привлечен към попълването ù. 
Американските издатели използват следния способ: молят получателя да 
залепи върху бланка марки с изображения на кориците на нужните, най-
често вече излезли книги, които са добре известни. Аналогичен метод 
предлагат и издателите на каталози във Великобритания: те молят 
адресатите да залепят марки с думите „Да“ или „Не“.



4. Повтаря предложението, названието и адреса на издателството, 
така че ако бъде отделена от основния пакет, у читателя да остане 
информация, необходима, за да направи поръчка.
5. Посочва, че предлага възможност за редовни поръчки за книги. За 
библиотеките това може да се окаже добра възможност редовно да 
получават надеждна и актуална информация. Необходимо е да се 
подчертае, че сметката ще се изпраща преди изпращането на книгата, 
така че получателят ще има възможност да отклони покупката при 
желание. Ако книгата се предлага с отстъпка, до нея може да се посочи и 
цената без отстъпка, задраскана с тънка черта, за да се привлече 
вниманието.
6. Кратко и ясно излагане на разходите за разпращане. Те могат да 
бъдат във вид на цифра или като процент от стойността на покупката. 
Някои фирми с цел насърчаване на продажбите използват безплатно 
изпращане на книгите или предлагат да изпратят поръчка на стойност 
над определена сума безплатно. Използването на подобни тактики 
трябва задължително да бъде посочено върху бланката за поръчка.

Експертът по директна реклама по пощата Мюрей Рефел посочва най-
разпространените грешки, извършвани в директния маркетинг.

• В офертата забравят да поставят писмото.
• Недостатък на последователността при идентифицирането - надписът 
изглежда по различен начин върху плика и в пощенската пратка.
• Няма отличителни особености върху външната страна на пощенската 
пратка.
• Не се предлагат гаранции.
• Отсъстват препоръки.
• Няма лично писмо от собственика в бюлетина с новини или каталога.
• Твърде много съобщения.
• Неправилно са подбрани цветовете или графиките.
• Основното предложение не бие на очи.
• Твърде много рекламни заглавия.

5.6.4.2. Каталози

В специалната литература непрекъснато се предлагат данни за състоянието 
на директния маркетинг, осъществяван чрез каталози. 

Така според по-нови изследвания продавачите на стоки по каталози в САЩ 
ежегодно разпращат по пощата над 12,7 млрд. екземпляра от над 8600 различни 
каталога. Едно средно семейство получава най-малко по 50 каталога годишно. 
През 1996 г. продажбите по каталози са съставили $ 75 млрд. Средният купувач на 
стоки по каталог е работещ, семеен, с деца на възраст от 13 до 18 години или до 3 
години, получил образование в колеж, притежаващ собствен дом. В течение на ХХ 
в. каталогът значително се е изменил. Възникнал от потребността да осигурява със 
стоки хората, живеещи в изолирани местности, днес той се е превърнал в средство 
за преглеждане на стоки и извършване на покупки, използвано на практика от 



всички потребители, особено от работещите жени. Съвременният потребител, 
ограничен откъм време, разглежда каталога като приемлива и заслужаваща 
доверие алтернатива при покупката на всички видове стоки, от изтривалки до 
компютри и околосветски пътешествия.

Съставителите на каталога използват сложни маркетингови инструменти. 
Благодарение на наличието на точни списъци за разпращане по пощите каталозите 
са станали по-специализирани както по състав на предлаганите стоки, така и по 
целеви групи потребители.

Съществуват четири основни типа каталози:
• Каталози със стоки за продажба на дребно (retail catalogs) - 
съдържат стоки, еквивалентни на тези, които се намират в магазините на 
комуникатора-спонсор. Тяхната задача се състои в това да обезпечат 
както посещаемост на магазините, така и поръчки за търговия по 
пощата;
• Пълни търговски каталози (full-line merchandise catalogs) - съдържат 
сведения за всички стоки, които могат да се намерят в пълноценен 
универсален магазин, плюс други стоки, такива като битова техника, 
материали за ремонт на дома и допълнителни предмети за инсталиране в 
домашни условия;
• Каталози „бизнес за бизнеса“ (business-to-business catalogs) - 
съдържат списъци на стоки, които едни фирми продават на други, за да 
намалят разходите, свързани с личните продажби;
• И накрая, специализираните потребителски каталози (consumer 
specialty catalogs) съдържат съответните стоки, които се изпращат само 
на тези потребители, които се разглеждат като потенциални купувачи.

От гледна точка на тази обща класификация издателските каталози 
съвместяват функциите за продажба на дребно и за продажба на равнище „бизнес 
за бизнес“. Каталозите на клубовете на книгата изпълняват преди всичко 
функцията на специализирани потребителски каталози. Непрекъснатото 
разширяване на местата за дистрибуция на книгите позволява включването им в 
пълни търговски каталози. 

Всичко в каталога трябва да допринася за създаване на цялостно 
впечатление за компанията. Корицата трябва незабавно да привлича вниманието на 
потенциалните купувачи, снимките - да предизвикват интерес. Текстът - да се чете 
лесно, да съдържа добро описание, да бъде кратък, но съдържателен. Подбраните 
за продажба стоки трябва да създават оптимална комбинация от гледна точка на 
качество и пълнота на обхвата. Талонът за поръчка трябва да бъде лесен за 
разбиране и попълване. Накрая, комисионните за доставка трябва да бъдат 
съпоставими със стойността на стоката.

Според Ф. Котлър успехът на бизнеса за поръчки по пощата зависи не само 
от способността на компанията да поддържа списъците на своите клиенти, да 
контролира запасите, да предлага качествени стоки, но и да притежава 
„отличителен имидж, носещ изгоди за клиентите“. За тази цел „някои каталожни 
компании се диференцират от другите, като добавят обяснения и информация към 
своите каталози, откриват гореща линия за отговори на въпроси, изпращат 
подаръци на най-добрите си клиенти и отделят процент от печалбата за 



благотворителни цели“ [21, с. 284]. Освен това те отварят магазини за продажба на 
дребно, за да привличат постоянните и нови клиенти в друг канал за бизнес, или 
експериментират с видеокаталози, които изпращат на най-добрите си постоянни и 
потенциални клиенти. Аналогични процеси протичат и в издателския отрасъл.

Несъмнено най-важното предизвикателство за индустрията на търговията по 
каталог се състои в опасността от развитие на услуги в режим он-лайн чрез 
използването на Интернет, както и на други интерактивни средства за 
информация, включващи услуги с използването на CD-ROM и факсове. Редица 
компании вече имат свои уеб-страници, експериментира се със създаването на 
индивидуални каталози за всеки обслужван клиент. Макар внедряването на 
подобни технологии в търговията по каталог все още да е в етап на зародиш, тази 
практика бързо ще се развие в близко бъдеще.

5.6.4.3. Директен маркетинг с използване на СМИ

Телевизията, радиото, списанията и вестниците предлагат друга форма за 
директен маркетинг, която разчита на ответна реакция. Фактът, че средствата за 
масова информация вече са класифицирани по демографски и географски 
характеристики, означава, че посланията, отнасящи се към директния маркетинг, 
могат да бъдат фокусирани върху конкретни географски региони, пазарни сегменти 
или части от пазара, исторически показващи по-високо равнище на ответна 
реакция. Издателството трябва да претегли изгодите от специалното насочване в 
сравнение с недостатъците на СМИ:

• за разлика от директната реклама по пощата, СМИ притежават 
пространствени и времеви ограничения за рекламодателя;

• съобщенията, появяващи се в тях, се конкурират с 
редакторските и програмните ориентации и другите рекламни обяви;

• в допълнение към това са налице високи разходи.
Кои са особеностите на СМИ, които трябва да отчете издателството при 

осъществяване на директен маркетинг?

5.6.4.3.1. Използване на периодични издания

Печатните рекламни обяви в рамките на директния маркетинг носят 
послания с информация за стоката, талон за поръчка или безплатен телефонен 
номер за поръчка непосредствено от производителя. Текстът като правило е 
директен и лаконичен с незначителен емоционален оттенък и малко на брой 
изявления. Той трябва да бъде „звънец за действие“. Ако читателят не е помолен 
незабавно да поръча стоката, то текстът трябва да призовава към други действия - 
попълване на купона, обаждане на предоставения телефонен номер. Текстът 
следва да ориентира за ползите от покупката, а неговият дизайн трябва да помага 
на читателя да прочете обявата в логична последователност. На талона за поръчка 
следва да се отдели достатъчно място за информация за адреса и подписа. 
Условията на предложението, включително цената, също трябва да бъдат ясно 



отразени. Талонът за поръчка се снабдява с ключ или е закодиран така, че 
компаниите да могат да определят източника на входящите поръчки или 
запитвания, направени от потребителите. Ключът или кодът са най-важната му 
част, тъй като те показват източника на продажбите.

Освен стандартните формати (с размер на цяла страница или част от 
страницата) са достъпни и други формати на печатни рекламни обяви:

• вложката в списание например може да представлява брошура или 
карта за отговор, прикрепена към рекламна обява на цяла страница;
• лотарийната карта се помества в края на списанието и дава на 
потребителя възможност лесно да поиска информация за стоките или 
услугите.

Благодарение на новите технологии съвременните списания притежават 
някои предимства, аналогични на предлаганите от директната реклама по пощата:

• компютризиран метод за подвързване с използване на два, три, 
четири или по-голям брой варианти на рекламна обява за аудиториите на 
целевите сегменти; 
• компютризиран процес на подвързване, който може да пригоди 
индивидуалните съобщения към всеки абонат.

Вложките във вестниците включват листовки, диплянки, перфорирани 
купони или прилепени пликове за отговор.

5.6.4.3.2. Използване на телевизията и радиото

Телевизията отлично подхожда за демонстрация на стоките, 
разпространявани с помощта на директния маркетинг, и обикновено се използва в 
три основни направления: 

• продажба на стоки или услуги; 
• разкриване на потенциални потребители на стоката или услугата;
• подкрепа на реклама с незабавна реакция, поместена в други средства 
за информация. 

Компаниите предлагат на зрителите безплатни телефонни номера, за да 
получат незабавна ответна реакция. В телевизионната реклама, свързана с 
директния маркетинг, поне една четвърт от телевизионното време е посветено на 
информация за начина на поръчка.

Кабелната телевизия се превръща в главен информационен ефирен 
посредник за много компании, които използват директен маркетинг. Тя е по-
евтина, по-целенасочена и позволява да се дават по-дълги съобщения, отколкото 
обикновената телевизия. 

Кабелната телевизия е в основата на две особени системи за предаване на 
съобщенията на директния маркетинг:

• Първият от тях - домашните канали за пазаруване, при които цяла 
телевизионна програма - или цял канал - са посветени на продажби на 
стоки и услуги. Програмите предлагат изгодни цени на продукти, шоуто 
е шумно. Зрителите се обаждат на безплатен телефонен номер, за да 
поръчат стоките. 



• Информационните филми са вторият тип системи за разпространение 
на информация, отнасяща се към директния маркетинг. 
Информационният филм представлява изпълнен в „документален стил“ 
рекламен филм с продължителност 30 или 60 минути. Те съдържат 
доказателства от потребители, които са удовлетворени от продукта или 
услугата, като включват и безплатен телефонен номер за поръчка или по-
подробна информация. Този формат е подлаган на критика, тъй като 
рекламата често се пише по начин, който я прави подобна на 
документално предаване. Въпреки това само в САЩ през 1994 г. са 
излъчени 400 нови информационни филма, обемът на продажбите на 
информационния формат през 1995 г. е $ 1,2 млрд., като този формат е 
използван приблизително от 15 % общонационални рекламодатели [4, с. 
510].

Разходите за ефирно време по радиото и за производство в рамките на 
програма за директен маркетинг са значително по-малко от телевизионните. 
Директните радиопредавания могат да бъдат бързо планирани и ако това е т. нар. 
пряко предаване, те могат да бъдат преработени в последната минута. Освен това 
радиото е по-ефективно от телевизията за привличане на вниманието на отделни 
групи слушатели. То обаче има и своите ограничения, а именно: недостиг на 
визуализация и факта, че много слушатели могат да бъдат заети с нещо друго, 
докато слушат радио. Тъй като слушателите често нямат под ръка молив и хартия, 
информацията трябва да бъде лесна за запомняне.

5.6.4.3.3. Използване на видеотекст и интерактивна технология

Видеотекстът е двупосочна система, която свързва телевизионните 
приемници на потребителите с банките от данни на продавача чрез кабелни или 
телефонни линии. Услугата „видеотекст“ се състои от компютризиран каталог на 
продукти, предлагани от производители, търговци на дребно, банки, туристически 
фирми и други. Потребителите използват обикновен телевизионен приемник, който 
има специална клавиатура, свързана със системата чрез двупосочен кабел.

Другата форма включва използването на персонален компютър с модем, 
чрез който потребителите използват услуга, като например Prodigy или 
CompuServe. Срещу месечна или времева такса за използване тези услуги 
позволяват на потребителите да поръчват стоки от местни или национални 
търговци на дребно, да извършват банкови операции, да правят резервации за 
полети, хотели и автомобили под наем, да получават новини и прегледи на филми и 
да изпращат съобщения на другите. 

5.6.4.4. Телефонен маркетинг

Телефонният маркетинг (telemarketing) е един от основните инструменти на 
директния маркетинг. Той процъфтява в края на 60-те години на ХХ в., с 
въвеждането на вътрешнофирменото и външнофирменото „Широкомащабно 



телефонно обслужване“ - WATS (Wide Area Telephone Service). Чрез 
вътрешнофирменото WATS специалистите по маркетинг могат да предложат на 
текущите и на потенциалните клиенти безплатни телефонни номера, за да поръчат 
стоки или услуги, покупката на които е стимулирана от печатни или телевизионни 
реклами, директна поща или каталози, или да направят оплаквания или 
предложения. Чрез външните WATS те могат да използват телефона, за да 
продават директно на потребителите и фирмите, да формират или обучават лидери, 
да достигат до отдалечени купувачи или да обслужват текущите клиенти и 
контрагенти.

Ел. Бейвърсток подчертава, че: „Днес постоянно расте популярността на 
телефонния маркетинг при директна работа с клиентите като средство за 
увеличаване на продажбите и спомагателен метод за осъществяване на другите 
мероприятия по непосредствена работа с купувача, например при провеждането на 
кампании за продажби чрез пощата. Продажбата по телефона е естествено 
разширяване на личните контакти с купувача, установяването на които е целта на 
съобщението по пощата. Разговорът с клиента позволява да се установи по-
многостранна обратна връзка. Телефонният маркетинг все повече се използва за 
придвижване на стоките непосредствено до отделния потребител и за продажба на 
продукцията на търговските компании“ [3, с. 163].

Предимствата на телефонния маркетинг:
1. Високоефективен метод за реализация; води до поръчки.
2. Като правило ускорява продажбата в сравнение с другите методи за 

реализация; благотворно влияе върху притока на финансови средства.
3. Незабавна обратна връзка, реакция на всеки предложен материал 

относно продукта, издателството, търговското предложение и т. н. Издателството 
получава ценна и своевременна информация за пазара от „първа ръка“. Всеки 
разговор дава възможност за изследване на пазара.

4. Подобрява отношенията с клиентите. Като позволява да се разговаря 
с клиента, телефонният маркетинг води до това, че клиентите по-високо оценяват 
способността на издателството да предоставя услуги.

5. Ако при телефонния маркетинг се води отчет за реакцията на пазара 
на предлаганите издания, издателството не само получава нови поръчки, но и 
перспективни клиенти за по-нататъшна работа.

6. Много икономично и рентабилно. Действително, понякога 
себестойността на една поръчка се оказва по-висока, отколкото при директната 
реклама по пощата, но затова пък с тези средства може да се обхване голям пазар. 
При това: 

• всеки контакт води до обратна връзка от директната реклама по 
пощата;
• не се изразходват в бъдеще средства за клиенти, които не са 
заинтересувани от предлаганите продукти;
• процентът на реакциите става ясен в течение на няколко часа; на 
основата на пробното изследване по телефона може да се прецени струва 
ли си по-нататък да се разширява конкретната дейност или трябва да се 
прекрати;



• при използване на услуги на специализирани фирми за телефонен 
маркетинг може да се подбере нужният брой хора, работещи за 
издателството, без да се поемат големи разходи за наемане и обучение на 
нужния персонал.

Ефективният телефонен маркетинг зависи от избора на подходящи 
специалисти, доброто им обучение и стимулирането им. Специалистите по 
телефонен маркетинг трябва да притежават приятни гласове и да звучат 
ентусиазирано. Жените са по-ефективни от мъжете за много продукти. 
Специалистите по телефонен маркетинг трябва първоначално да тренират с готов 
сценарий и постепенно да преминават към повече импровизации. Първите фрази са 
най-важни. Те трябва да бъдат кратки и да започват с добър въпрос, който да 
ангажира вниманието на слушателя. Специалистът по телефонен маркетинг трябва 
да знае как да приключи разговора, ако се окаже, че потенциалният клиент е беден. 
Обаждането трябва да бъде направено в подходящо време, което означава късно 
сутрин и следобед за достигането на бизнесклиентите и във вечерните часове 
между 19 и 21 часа за домакинствата. Ръководителят на кампанията за телефонен 
маркетинг може да мотивира специалистите чрез предлагането на награди на 
първия, който получи поръчка, или на този с най-добри резултати. Имайки предвид 
високата цена на контакт при телефонния маркетинг, прецизният избор от списъка 
и целенасочеността са от особена важност.

Една от водещите агенции, занимаваща се с телефонен маркетинг, привежда 
следните сравнителни резултати от работата на директната реклама по пощата и 
телефонния маркетинг [3, с. 164-165]:

Обръщение 
по пощата

Телефоне
н 
маркетин
г

Количество на директните реакции

Срещи 48 23

Молба да се изпрати допълнителна информация 115 25

Брой на директните контакти 20 000 140

% на реакциите

Срещи 0,2 % 16,4 %

Молби за допълнителна информация 0,6 % 17,9 %

Благодарение на високия относителен процент на реакциите себестойността 

на всеки контакт или последващата среща се оказва съществено по-ниска, макар 

телефонният маркетинг, както и реализацията по пощата, да не е най-



икономичният метод за продажба на евтини стоки, освен ако не става дума за 

много големи количества. Но при работа с правилно избран списък, добра 

подготвителна работа преди обажданията и висока квалификация на персонала 

телефонният маркетинг може да се окаже икономически много ефективен метод.
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