
ІІ. СЪЩНОСТ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ 
КОМУНИКАЦИИ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО

„Днес компаниите, за да обезпечат успешната продажба на стоката,  
трябва да направят много повече, отколкото просто да следят за нейното 
отлично качество, да ù определят най-ниската цена или просто да я разпределят 
по най-добрия начин върху рафтовете на магазините. Компанията трябва да  
продава своите стоки, като ги придружава с оригинални, информативни и  
привлекателни обръщения, които да убедят, че тези стоки съответстват на 
потребностите и желанията на потребителите. Ключов фактор в маркетинга 
на стоките са комуникациите...“

Джон Бърнет и Сандра Мориарти

1. МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО

1.1. Определение на маркетинговите комуникации

Според Джон Бърнет и Сандра Мориарти: „Маркетинговите комуникации 
представляват процес на предаване на информация за стоката на целевата 
аудитория“ [3, с. 29]. 

Целевата аудитория (target audience) е група от хора, които получават 
маркетингови обръщения и притежават значителен потенциал, за да реагират на 
тях. За най-ефективното предаване на маркетинговото обръщение могат да се 
използват разнообразни средства: самата стока, нейната цена, начинът ù на 
разпространение и подходящи комуникации. 

Както се убедихме от първата глава, издателствата винаги е трябвало да се 
борят, за да завладеят и задържат вниманието на потребителите и купувачите чрез 
подходящи издания, цени, дистрибуция и комуникации. Всеки от тези четири 
елемента носи на потребителите важна пазарна информация. Според съвременните 
разбирания в своето единство те образуват маркетинг-микса (marketing-mix) на 
издателството. Както сполучливо отбелязват П. Форсайт и Р. Бърн: 
„Маркетинговият микс е начинът, по който компанията се предлага на пазара“ 
[10, с. 23].

Комуникациите се използват за разкриване на важни характеристики на 
другите три елемента на маркетинг-микса на издателството с цел повишаване на 
заинтересуваността на потребителя от покупката на книгата.

Маркетинговите комуникации (marketing communications) наред с 
останалите елементи на маркетинг-микса са ключов фактор за приемане на 
стратегически решения на основата на маркетинговия план на издателството. 



Маркетинговият план (marketing plan) представлява документ, в който се 
отразява анализът на текущата маркетингова ситуация, идентифицират се 
пазарните възможности и свързаните с тях опасности, определят се цели за 
развитие и се набелязва план за действия, насочени към тяхното постигане. 

Всяка от областите на маркетинг-микса на издателството има собствени 
цели и стратегии. Например целта и стратегията на ценообразуването могат да се 
състоят в увеличаването на продажбите на определена територия чрез установяване 
на по-ниска цена на изданието, отколкото при основните конкуренти. 
Маркетинговите комуникации са призвани да дадат на целевите аудитории 
представа за общата маркетингова стратегия на издателството чрез изпращане на 
специални съобщения за книгата, нейната цена и начините ù на продажба до тях с 
цел да предизвикат техния интерес или да ги убедят да приемат определена гледна 
точка. На фиг. 2.1 е показана връзката между маркетинговия план и маркетинг-
микса на издателството.
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Фиг. 2.1. Връзка между маркетинговия план и маркетинг-микса на издателството

1.2. Основни елементи на маркетинговите комуникации

Пет са основните елементи, които присъстват във всички маркетингови 
комуникации, те са валидни и за маркетинговите комуникации на издателството:

• убеждение и информиране на потребителите - всички маркетингови 
комуникации имат за цел да предоставят на целевата аудитория 
определена информация или да я убедят да измени своето отношение 
или поведение;



• цели - всички маркетингови комуникации са ориентирани към 
решаването на определени задачи, които на свой ред трябва да 
съответстват на целите на комуникационната програма на компанията 
(производител, търговец, организация). Такива са: създаване у 
купувачите на осведоменост за търговската марка, разпространение на 
информация, повишаване на културата на пазара, формиране на 
положителен образ на компанията или на нейната търговска марка. 
Крайната цел на всяка стратегия за маркетингови комуникации е да 
помогне на компанията да продаде своята стока и по такъв начин да 
запази своя бизнес;

• място на контактите - за успешна работа на пазара компанията е 
длъжна да доставя своите маркетингови обръщения във всички места, 
където е възможен контакт на целевата аудитория с нейната търговска 
марка: от магазина, в който непосредствено се продава стоката, до 
стаята, в която купувачът може да види по телевизора рекламни филми 
или да се обади на „гореща“ телефонна линия и да получи 
интересуващата го информация;

• участници в маркетинговия процес - целевата аудитория включва не 
само потенциалните потребители. Участник в маркетинговия процес 
се нарича всяко лице, което съдейства за успеха на компанията или за 
промоцията на нейните стоки. По такъв начин към участниците в 
маркетинговия процес могат да бъдат отнесени сътрудниците на 
фирмата, продавачите на нейната продукция, доставчиците ù, 
жителите на територията, на която се произвеждат и продават 
стоките ù, СМИ, органите за държавно регулиране на търговската 
дейност и, разбира се, купувачите. Конкурентите на фирмата също 
могат да бъдат причислени към участниците в нейния маркетингов 
процес. Все по-често партньорството между конкуренти се превръща в 
често срещано явление - компаниите си сътрудничат с цел да съхранят 
своя пазарен дял;

• маркетингови комуникационни обръщения. За разпространение на 
маркетинговите обръщения могат да се използват стотици видове 
комуникации. Този процес може да се осъществява както с помощта на 
предварително разработена програма за маркетингови комуникации, 
така и чрез непланирано използване на елементите на маркетинг-микса и 
други способи за установяване на контакт с потребителите. По такъв 
начин, както е показано на фиг. 2.2, за постигане на маркетингов контакт 
могат да се използват планирани и непланирани маркетингови 
обръщения.
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Фиг. 2.2. Маркетингови комуникационни обръщения

Основни сред планираните обръщения са рекламата, пъблик рилейшънс 
(ПР), мероприятията за насърчаване на продажбите, личните продажби, директният 
маркетинг, а към непланираните се отнасят поведението на обслужващия персонал, 
реакцията на фирмата на обръщения на клиентите, кризисният мениджмънт, 
разследванията, провеждани от журналисти и държавни органи, и др.

Очевидно е, че двата типа комуникации - планирани и непланирани - могат 
да бъдат еднакво важни. Те съвместно влияят върху решението на потребителите за 
покупката на една или друга стока.

Маркетинговите комуникации могат да създадат положителни впечатления, 
които да повишат удовлетвореността на купувачите от купуваните стоки и да 
придадат на продукцията на компанията допълнителна ценност в очите на 
потребителите. Но никакви усилия в сферата на маркетинговите комуникации 
никога не ще помогнат на компания, която предлага некачествена продукция. 
Както показва опитът, най-простият начин „да се погребе“ всяка некачествена 
стока е да се създаде и реализира за нея добра комуникационна програма, която 
бързо ще разкрие на аудиторията всички нейни недостатъци. Това правило с пълна 
сила важи и за издателския отрасъл.



1.3. Концепция за интегрирани маркетингови комуникации (ИМК)

1.3.1. Същност на интегрираните маркетингови комуникации

Една от основните комуникационни тенденции през последното десетилетие 
на ХХ в. се състои във все по-активното използване на интегрираните 
маркетингови комуникации (ИМК) (integrated marketing communications - IMC). 

Според определението на Американската асоциация на рекламните агенции 
интегрираната маркетингова комуникация е „концепция за планиране на 
маркетингови комуникации, която изхожда от необходимостта за оценка на 
стратегическата роля на техните отделни направления (реклама, насърчаване на 
продажбите и т. н.) и търсене на оптимално съчетаване за осигуряване на точност, 
последователност, и максимизиране на въздействието на комуникационните 
програми чрез непротиворечива интеграция на всички отделни съобщения“ [3, с. 
692-693].

Понятието ИМК обединява всички инструменти за маркетингови 
комуникации. Известните специалисти в областта на маркетинга Дон Шулц, 
Стенли Таненбаум и Робърт Лаутерборн определят ИМК като „нов начин за 
разбиране на цялото, което на нас ни се вижда, че е съставено от такива отделни 
части като реклама, ПР, насърчаване на продажбите, материално-техническо 
снабдяване, организиране на взаимоотношения със сътрудниците и т. н.“. 
Интегрираните маркетингови комуникации реорганизират маркетинговите 
комуникации, „за да се видят те такива, каквито ги вижда потребителят - като 
поток от информация от единен източник“ [9, с. 42].

Цитираните вече известни специалисти в областта на ИМК - Джон Бърнет и 
Сандра Мориарти - обръщат внимание и върху друг аспект на концепцията. Според 
тях: „Реклама, пъблик рилейшънс, мероприятия за насърчаване на продажбите, 
лични продажби, директен маркетинг и др. Специалистите по маркетинг 
интуитивно разбират, че координирането на комуникациите е разумно и полезно, 
но не винаги знаят как може това да се осъществи на практика. ИМК представляват 
революционна концепция в сферата на маркетинговите комуникации в този 
смисъл, че те водят до разрушаване на изкуствените прегради между различните 
отдели на компанията. От друга страна обаче, тази концепция е еволюционна, 
доколкото ИМК позволяват да се постигнат маркетинговите цели, които водят до 
установяване на дългосрочни отношения с клиентите. Защо е възможно това? 
Защото постигането на маркетинговите цели е немислимо без установяване на 
трайни контакти с потребителите и другите участници в маркетинговия процес. 
Независимо доколко революционна или еволюционна е ИМК, следва да се признае, 
че нейното създаване става важна стъпка в развитието на маркетинговите 
комуникации, оказали влияние както върху теорията, така и върху маркетинговата 
практика“ [3, с. 28].



1.3.2. Стратегия на интегрирани маркетингови комуникации

Компаниите, които активно използват ИМК, чрез основните елементи на 
маркетинг-микса изпращат планирани и непланирани обръщения към целевата 
аудитория. Самото приложение на инструментите за маркетинговите комуникации 
се осъществява координирано, което позволява да се създаде синергетичен ефект. 
Неговият смисъл се състои в това, че съгласуваното използване на различните 
инструменти за комуникация позволява да се постигне по-висок общ резултат, 
отколкото отделното. С други думи, синергетичният ефект илюстрира известната 
мисъл, че цялото представлява нещо повече, отколкото сумата от отделните 
съставящи го.

Както правилно отбелязва Евгений Ромат: „Свойствата, методите и 
функциите на различните видове маркетингови комуникации са така тясно 
свързани помежду си и с другите съставни елементи на маркетинг-микса, че е 
трудно в маркетинговата практика те да бъдат разграничени, обособени в чист вид. 
Още повече, че няма остра практическа необходимост от това. Маркетинговата 
концепция е емпирична. Тя възниква на основата на систематизирането на опита на 
пазарната практика. В същото време реалната пазарна действителност представлява 
и сферата за прилагане на постиженията на маркетинговата теория. Затова 
маркетинговата наука напълно се определя от практическите потребности и 
съществува заради тяхното удовлетворяване“ [9, с. 119]. По-нататък той развива 
своята мисъл, като подчертава, че често в практиката е трудно да се отличи 
институционната реклама от някои инструменти на ПР; също така не е лесно да се 
„разчленят“ мероприятията по ПР и спонсорството и т. н. Е. Ромат посочва, че не е 
лесно да се прокара точен „вододел“ не само между различните видове 
маркетингови комуникации, но и между тях и елементите на маркетинг-микса:

• някои методи за насърчаване на продажбите (предоставяне на гаранции 
на купувача, допълнителни удобства и безплатни услуги) могат да се 
разглеждат като елементи на разширения маркетингов модел на 
продукта, като негово „подкрепление“;

• насърчаването на продажбите и „психологическите цени“ като елемент 
на ценообразуването;

• директния маркетинг, който, от една страна, е един от видовете 
реализация (пряка), а от друга - ефективен комуникационен инструмент.

Следва логичното заключение, че всички без изключение елементи на 
маркетинг-микса „носят мощен информационен и емоционален сигнал, който 
фирмата-производител изпраща на потенциалните потребители и другите целеви 
аудитории“, и „изпълняват определена „комуникативна роля“ [9, с. 120].

За създаване на синергетичен ефект специалистите по маркетингови 
комуникации в издателството трябва да знаят:

1. При какви условия всеки от комуникационните инструменти работи 
най-добре и как може да се организира тяхното съвместно използване?

Различните комуникации осигуряват установяването на контакт с целевата 
аудитория по различен начин, като взаимно се допълват и засилват своето 
въздействие. 



2. Какво може да се постигне с помощта на всеки комуникационен 
инструмент и в какво се състоят неговите силни и слаби страни? 

Например рекламата е способна мигновено и многократно да достигне 
своята целева аудитория, тя добре информира потребителите за новите стоки и им 
напомня за положителния опит от покупката на продукцията на фирмата в 
миналото.

ПР са способни да създадат маркетингови обръщения, които се ползват с 
високо доверие от страна на купувачите.

Насърчаването на продажбите може да се окаже най-ефективно при 
незабавна ответна реакция на потребителите, когато компанията създава реални 
стимули за изпробване на новата стока, и т. н.

С други думи, използването на инструментите за маркетингови 
комуникации има своите плюсове и минуси (табл. 2.1), затова всеки от тях ще бъде 
най-ефективен при решаването на определени маркетингови задачи. 

Таблица 2.1. Сравнителна оценка на въздействието на инструментите за маркетингови комуникации 
върху потребителя (в балове)

№ Показател Реклам
а в 
пресат
а

Личн
и про-
дажби

Пъбли
-сити

Насър-
чаване 
на про-
дажбит
е

1 Способност да влезе в съзнанието 
на купувача и да се съхранява в неговата 
памет

4 5 3 4

2 Размер на аудиторията, която може да 
обхване една кампания

4 1 5 2

3 Стойност на един контакт с купувача 4 1 5 2
4 Степен на контрол върху обратната 

реакция 
На купувача

4 5 1 4

5 Способност бързо да реагира на въпроси 
на купувачите и съответно гъвкаво да 
коригира политиката на продажбите

2 5 1 2

6 Избор на нужния момент за съобщение 4 5 2 3
7 Повторен контакт с купувача 5 2 4 4
8 Време, необходимо за изясняване на 

ответната реакция на купувача
3 5 1 3

9 Убедителност на съобщението 3 4 5 4
10 Получаване на поръчка, сключване на 

сделка
2 5 1 4

Общо 35 38 28 32



В основата на таблицата са залегнали резултатите от изследвания на 
американски специалисти на над 5000 промишлени стоки. Показателите, 
поместени в таблицата, са оценявани по петобална система. Оценката „5“ е 
максимална [6, с. 80].

Данните в таблицата могат да се използват чисто оценъчно с редица 
уговорки. Така, независимо от големия обем на извадката (5000), балната оценка 
страда от субективност на получаваните резултати. Някои показатели (например 
четвърти и осми) са тясно свързани помежду си и се корелират. Очевидна е 
различната зависимост на показателите (например осми и десети). При това 
изследователите чисто аритметично сумират количествените оценки и получават 
обобщаващи показатели, което не е съвсем коректно. В същото време данните от 
таблицата позволяват нагледно да се покажат достойнствата и недостатъците на 
всеки един от инструментите за маркетингови комуникации по отношение един на 
друг. Явни са предимствата на личните продажби в способността им бързо да 
реагират на изискванията на купувачите за получаване на поръчки и сключване на 
сделки, както и в редица други моменти. По показателя стойност на един контакт 
обаче личните продажби имате има най-ниска оценка. И действително според 
данни от изследвания, проведени още в края на 80-те години на ХХ в., средната 
стойност на едно посещение на търговски агент в САЩ съставлява 225 долара [11, 
с. 75]. Еднозначен лидер по дадения показател е ПР, но най-лошите оценъчни 
показатели на този инструмент са получаване на поръчка и сключване на сделки, 
степен на контрол върху реакциите на купувача и др.

1.3.3. Причини за създаване на интегрирани маркетингови комуникации

Макар според някои специалисти ИМК да не са нещо повече от временно 
увлечение, все по-голям брой компании ги използват с успех в своята маркетингова 
дейност.

Според изследване на Американската промоционна асоциация (Promotion 
Assosiation of America) 60 от 100 ръководители на маркетингови отдели разглеждат 
ИМК като нов важен инструмент за разработване на маркетингова стратегия.

Някои резултати от това изследване са представени в табл. 2.2 [3, с. 45].

Таблица 2.2. Фактори, които влияят върху маркетинговите стратегии

Фактор Коефициент 
на важност (в %)

Интегрирани маркетингови комуникации 60
Изменение на начина на живот на потребителите 55
Икономически изменения 45
Ежедневни стратегии на установяване на ниски цени 32
Нови форми на търговията на дребно 29
Интегриране на мерки по насърчаване на потребителите и 
търговията

27

Глобализация 26



Кое обуславя възникването на концепцията за ИМК? Едновременно с 
нарастването на международната конкуренция, развитието на техническия прогрес 
и появата на по-информирани купувачи компаниите започват да се нуждаят от по-
устойчива привързаност на потребителите към своята продукция и от имидж, който 
да се разпространява в цял свят и да оказва все по-силно въздействие върху 
покупателската аудитория. От гледна точка на маркетинга това означава, че 
компаниите биха искали да постигнат по-високи резултати чрез повишаване на 
ефективността на маркетинговия план и на бюджета за маркетингови комуникации. 
Прилагането на интегрирания подход позволява да се намали равнището на 
разходи на компанията, тъй като ИМК старателно координират и взаимно 
съгласуват използването на всички елементи на маркетинг-микса. Това е особено 
справедливо за неголемите, чувствителни към крупни разходи фирми, които не 
могат да си позволят да рискуват всички средства от своя маркетингов бюджет за 
провеждане на една-единствена рекламна кампания.

Четири са основните причини за използването на ИМК:
1. по-висока ефективност;
2. положително влияние върху укрепването на верността на потребителите;
3. важна роля в развитието на международния маркетинг;
4. способности да оказват допълнително въздействие върху 

комуникационните процеси.
Ефективност
Появилите се през последното десетилетие нови технически средства за 

събиране на данни позволяват на компаниите по-точно да оценяват и предсказват 
покупателската активност на потребителите. В резултат фирмите получават 
възможност по-ефективно да осъществяват сегментирането на целевите аудитории 
с помощта на нови технологии за разпространение на маркетингови обръщения, 
вместо да изразходват огромни суми за провеждане на масови рекламни кампании. 
Към тези технологии се отнасят в частност интерактивните средства за 
разпространение на информацията, цифровата телевизия и Интернет.

В същото време компаниите изпитват потребност да повишават 
действеността на своите маркетингови комуникационни програми. Интегрираните 
маркетингови комуникации са „най-нискоразходният метод за постигане на 
маркетинговите цели“, доколкото те внимателно оценяват ролята на всеки елемент 
на маркетинг-микса. Чрез стратегически обмислените, акуратно планираните и 
умело реализираните обръщения компаниите могат да постигнат по-голяма 
ефективност на маркетинговите комуникационни програми.

Едновременно обаче със съкращаването на рекламните бюджети много 
фирми увеличават разходите за използване на други инструменти на маркетингови 
комуникации, главно директния маркетинг и мерки за насърчаване на продажбите.

Положително влияние върху укрепването на верността на потребителите
Днес компаниите са обезпокоени от намаляването на верността на 

потребителите към търговската марка в резултат на увеличаването на броя на 
достъпните стоки и активизирането на мерките за насърчаване на продажбите. 
Известният специалист по маркетинг Уилям Вейлбахер твърди, че рязкото 
увеличаване на броя на новите търговски марки води до това, че потребителите 



буквално потъват в море от „необясними и в по-голямата си част незначителни 
различия между стоките“ [3, с. 47]. Освен това става още по-сложно, ако изобщо е 
възможно, да се води реклама, ориентирана към създаване на психологически 
ценности, намерила своето въплъщение във великите търговски марки от 
миналото, такива като Kodak, Coca-Cola и Green Giant.

Неограниченото използване на разнообразни техники за насърчаване на 
продажбите води до това, че дори най-лоялните потребители започват да очакват 
от фирмата специални предложения и намаляване на цените. От няколко стоки с 
приблизително еднакво качество купувачите често избират само тази, която се 
разпродава при привилегировани условия. Подобно прекомерно насърчаване на 
продажбите създава големи трудности за компаниите по отношение на запазване на 
верността на купувачите към техните търговски марки, тъй като факторът цена 
става по-важен, отколкото името на производителя на стоката.

Наред с това много компании постепенно се учат да използват различни 
инструменти за маркетингови комуникации, включително и насърчаване на 
продажбите, именно за да укрепят верността на потребителите към определена 
търговска марка. Разработваните с тази цел по-сложни маркетингови програми се 
основават главно не на рекламата, както това е ставало до неотдавна, а в по-голяма 
степен използват ПР, директен маркетинг, организиране на специални 
маркетингови мероприятия, както и на мерки за насърчаване на продажбите.

Безпокойството по повод на намаляването на верността на потребителите 
към търговските марки е оправдано. Развитието на технологиите, основани на 
използването на бази данни, позволява да се разкрият активните потребители, 
които се стремят да удовлетворят своите нужди, като търсят допълнителни 
стимули за извършване на покупките. Повече от тях се стремят да установят 
непосредствен контакт с фирмата и нейната търговска марка, тъй като не могат да 
издържат натрапчивата реклама като форма за установяване на комуникации.

Новите технологии създават невиждани по-рано възможности за 
осъществяване на двустранен контакт между компанията и нейната целева 
аудитория, при това инициатор за установяване на контакта може да бъде 
потребителят. Новите типове комуникации започват да допълват или дори да 
заменят масовите комуникации, използвани в близкото минало.

За да ограничат намаляването на лоялността на потребителите към своята 
търговска марка, много фирми започват да отделят все по-голямо внимание на т. 
нар. маркетинг на взаимоотношенията (relationship marketing), който е насочен 
към формиране на дългосрочни положителни връзки с купувачите и другите 
участници в маркетинговия процес. Използването на маркетинга на 
взаимоотношенията позволява да се разкрият текущите и потенциалните купувачи 
с „повишена ценност“ и да се „привържат“ към търговската марка чрез оказване на 
особени знаци на внимание към всекиго от тях. Редица компании фокусират 
маркетинговите комуникации върху удовлетворяването на персоналните нужди и 
желания на своите клиенти. Най-добрият начин за управляване на такъв 
маркетингов процес се състои в използването на бази данни, в които се събира 
информация за отделните купувачи и закупените от тях стоки на фирмата.

По такъв начин компаниите реализират на практика съвета на един от 
специалистите в областта на ИМК: „Отнасяйте се към своите купувачи и клиенти 



така, както бихте искали да се отнасят към вас представителите на другите 
компании. Много фирми разглеждат отделните продажби на стоките като 
изолирани събития, а не като етапи от единния процес на взаимоотношения с 
потребителите в течение на целия им живот. Освен това, доколкото много фирми 
не разчитат на толкова положителни отношения със своите клиенти, те възприемат 
неуспешния опит за контакт с отделния потребител като пропусната полза от 
единичната продажба“ [12]. Правилният подход към взаимоотношения с 
купувачите и клиентите е способен да укрепи тяхната вярност към продукцията на 
фирмата. Защото според изследвания всеки неудовлетворен купувач съобщава за 
своя неуспешен опит средно на още 9-10 лица; при това 13 % от неудовлетворените 
купувачи разказват за това на над 20 свои познати, така че общата вреда за 
компанията в този случай ще бъде много по-голяма от една неосъществила се 
продажба.

Редица специалисти са на мнение, че използването на маркетинга на 
взаимоотношенията вече е довело до сериозно изменение в общата философия на 
маркетинга и маркетинговите комуникации. Маркетингът на взаимоотношенията 
подхожда на ИМК, тъй като програмата за трайни взаимоотношения с клиентите 
изисква много повече, отколкото обикновеното рекламиране на стоката с помощта 
на СМИ. За нейното реализиране е необходимо използването на изцяло интегриран 
комуникационен процес, който отчита особеностите на всички видове 
маркетингови обръщения и всички аспекти на предаване на информация за 
фирмата и за нейната търговска марка, но при това е максимално ориентиран към 
установяване на контакт с всеки отделен клиент.

Международен маркетинг
Още един фактор, който обуславя необходимостта от развитие на ИМК, е 

непрекъснато растящата глобализация на пазарната дейност. Съвременните 
компании трябва да управляват подразделения, разположени в много страни по 
света. Решаването на тази управленска задача съществено усложнява процеса на 
формиране на имидж на компанията и разпространение на нейните маркетингови 
обръщения.

При използване на международни комуникации е необходимо да се реши 
кои от тях ще се подчиняват на общите стандарти, а кои само на местните. 
Например при организиране на международна реклама общата стратегия на 
рекламната кампания се унифицира, т. е. фирмата използва еднакво позициониране 
на стоката и се ориентира към една и съща целева аудитория във всяка страна. В 
същото време локалната кампания може да бъде организирана, като се вземат под 
внимание езиковите, културните, историческите и други особености на всяка 
страна или на нейните области.

Оптималното съчетаване на общия и частния подход при формиране на 
маркетинговите комуникационни обръщения е важно условие за тяхната висока 
ефективност.
Въздействие

Под „въздействие“ на маркетинговите комуникации се подразбира не само 
съкращаване на стоковите запаси на компаниите. Маркетинговото обръщение, 
чийто автор знае какво, кога и на кого конкретно се готви да съобщи, може да се 
окаже по-ефективно, отколкото масовото рекламиране на общи идеи. Освен това 



една и съща мисъл, повторена от различни източници на информация, обикновено 
се усвоява по-бързо и по-трайно. 

Например макар Coca-Cola да произвежда продукция за масовия пазар на 
разхладителни напитки, нейните мениджъри подчертават, че компанията провежда 
различни рекламни кампании за отделните целеви аудитории - от юношите до 
възрастните. Те не получават информация във вид на еднакви обръщения, т. е. чрез 
използване на подхода, често наричан стратегия на „единствения глас“ или на 
„единственото мнение“. Рекламните обръщения използват различни стилове и се 
изпълняват от различни типове гласове, но всички те преминават под знака на 
общата тема на рекламната кампания - „Винаги „Coca-Cola“, използват общ 
логотип и образец на название, написано с почерка на Спенсър. Подобен 
експеримент по създаване на разнообразни обръщения, носещи отпечатъка на 
общата тема, се оказва изключително успешен. Според мениджърите на 
компанията Coca-Cola той оказва огромно въздействие върху пазара.

ИМК оказват по-силно влияние в сравнение с обичайните маркетингови 
програми, тъй като позволяват да се изключат противоречията между отделните 
видове обръщения. При това колкото по-висока е съвместимостта на използваните 
обръщения, толкова по-съществен е общият ефект на тяхното използване. Хората, 
които автоматично възприемат различните маркетингови обръщения, се опитват 
след това да ги интегрират в обща идея. Ако използваните обръщения се 
съгласуват добре помежду си и успешно работят за постигане на общите цели, то 
такава интеграция води до по-значителен резултат, отколкото при несъгласуваното 
използване на маркетинговите комуникации. Когато маркетинговите обръщения не 
работят съвместно за решаването на общата задача, те могат да затруднят 
установяването на контакт с потенциалния потребител. Така ефективната програма 
за ИМК помага да се облекчи естественият процес на възприемане на 
информацията.

Интегрираните маркетингови комуникации създават механизъм, който 
позволява да се разкрият противоречиви обръщения, което е особено важно, 
доколкото едни и същи участници в маркетинговия процес могат да принадлежат 
едновременно към групи с противоположни интереси (сътрудник на компанията 
може да бъде неин акционер, ръководителят на местния орган за самоуправление - 
собственик на фирмата-доставчик, и т. н.). Такова частично „препокриване“ на 
различните групи участници в маркетинговия процес създава вероятност хората, 
които принадлежат към една от групите, да получат обръщение, предназначено за 
друга група.

ИМК е призвана да управлява всички обръщения, изпращани на 
участниците в маркетинговия процес или получавани от тях. Такова управление 
означава координиране на действията на всички подразделения на компанията, а не 
само на тези, които се занимават с маркетингови комуникации. При това колкото 
повече сътрудници усвоят използването на ИМК, толкова по-лесно ще стане 
нейното планиране в мащаба на всяка кампания.

Разбирането на основните причини, довели до появата и развитието на ИМК 
в общия бизнес, трябва да залегне в основата на аналогичния процес в издателския 
отрасъл.



1.3.4. Модел на ИМК

С модела, представен на фиг. 2.3, може да се отрази процесът на действие на 
ИМК в издателството. Той включва маркетинговите комуникационни обръщения, 
изобразени на фиг. 2.1, и показва тяхната връзка с маркетинговия план. Всеки 
елемент на маркетинговите комуникации се определя от общия маркетингов план 
на издателството и неговите цели. Маркетинг-миксът за традиционния маркетингов 
план се образува от четири основни елемента: продукт-книга, цена, дистрибуция и 
маркетингови комуникации. По отношение на плана за ИМК специалистите 
подчертават, че маркетинговите комуникации не са единственият елемент на 
маркетинг-микса, който е способен да предаде информация. Останалите три 
елемента на маркетинг-микса могат да предават обръщения, които често играят 
дори по-важна роля в приемането на решения от потребителите, отколкото 
планираните комуникационни обръщения. В модела комуникацията е показана 
като четвърти елемент на маркетинг-микса, който поддържа останалите три. С 
други думи, маркетинговите комуникации свързват всички елементи на маркетинг-
микса на издателството. Втората част на модела служи за подробно отразяване на 
плана за маркетингови комуникации. Този план се основава на подхода, приет за 
ИМК в настоящия учебник, т. е. включва основни и хибридни (наричани от някои 
автори още комплексни или синтетични, тъй като включват елементи на 
основните) маркетингови обръщения. Всъщност този модел може да служи като 
базов за маркетинговите комуникации, който определя основните елементи на 
динамичната маркетингова програма на издателството. Тази програма 
едновременно трябва да притежава както стратегическа устойчивост, така и 
тактическа гъвкавост, което ще ù позволи да се приспособява към изменящите се 
изисквания на пазара.
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Фиг. 2.3. Модел на ИМК на издателството

Един от най-старите инструменти за комерсиални комуникации - 
неформалните вербални маркетингови комуникации (слух, мълва), заема обособена 
позиция и не може да бъде включен в нито едната от двете групи маркетингови 
комуникации. Слуховете, мълвата не могат да бъдат отнесени към първата група, 
тъй като на тях не се отрежда определяща стратегическа роля в системата на 
съвременния маркетинг. Следва да се отбележи обаче, че в ограничени мащаби 
мълвата може да се използва за постигане на маркетингови цели. От друга страна, 
те не включват елементи на основните средства. Нещо повече, мълвата сама по 
себе си може да бъде един от елементите на основните видове комуникации - 
например комуникациите с широката общественост в рамките на ПР или 
комуникациите във фирмата-комуникатор.



2. МАРКЕТИНГ-МИКСЪТ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО И ИНТЕГРИРАНИТЕ 
МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

2.1. Маркетинг

Според Джон Бърнет и Сандра Мориарти: „Много компании, изпитващи 
потребност от подобряване на контактите си със своите купувачи и другите 
участници в маркетинговия процес, признават, че маркетингът не е тясно 
специализиран вид дейност, а обхваща бизнеса като цяло. От гледна точка на 
потребителите на стоките той отразява съвкупността от всички усилия, 
предприемани от фирмата. Всеки елемент на маркетинг-микса - стока, канали за 
нейното разпределение, цена и маркетингови комуникации - изменя реакцията на 
купувачите на продукцията, предлагана от фирмата“ [3, с. 64].

И в издателския отрасъл, както и във всички останали отрасли, 
маркетинговата концепция е философия на бизнеса, която определя маркетинга 
като процес, ориентиран към търсенето на купувачите, удовлетворяването на 
техните потребности и задържането им като постоянни клиенти при условие, че се 
осигурява доходност от работата на компанията. Централна роля в този процес 
заемат потребителят и неговите взаимоотношения с продукта.

Успехът на маркетинговите усилия обаче зависи и от това ще съумее ли 
издателството да убеди купувачите в наличието на конкурентни предимства 
(competitive advantage) в своята продукция в сравнение с продукцията на другите 
компании.

Потребителите вярват в наличието на конкурентни предимства на продукта, 
когато получат потвърждение, че той удовлетворява потребностите им по-добре, 
отколкото продуктът на конкурентите.

2.2. Маркетинг-микс

Маркетинг-миксът на издателството предполага приемане на решения, т. е. 
разработване на програма за книгата, нейната цена, дистрибуцията и използването 
на маркетинговите комуникации. При това основен елемент на всяка маркетингова 
програма са комуникациите.

Три са основните идеи, които помагат да се разбере защо маркетинговите 
комуникации трябва да се използват съвместно с останалите елементи на 
маркетинг-микса:

1. Маркетинг-миксът е насочен към удовлетворяването на потребностите 
(needs) и желанията на клиентите. Комуникациите помагат на 
купувачите да видят коя стока най-добре ще съответства на техните 
нужди.

2. Всички компании, големи и малки, се създават, за да постигнат конкретни 
цели. Тези цели, в съвкупност наричани програма за дейност, определят 
смисъла на съществуването им. След установяване на общите цели на 



компанията започва разработването на нейния бизнесплан (business plan). 
Той представлява дългосрочен план, който определя конкретните цели и 
действия на компанията, с помощта на които тя се готви да реши 
поставените пред нея задачи. Целите на бизнесплана обикновено имат 
количествено изражение. За да се превърне бизнеспланът в ефективен 
инструмент за планиране, той трябва да бъде съгласуван с общите задачи 
на компанията. След създаването на бизнесплана компанията преминава 
към разработването на маркетинговия план. Маркетинговият план 
трябва да бъде съвместим с мисията (mission) на фирмата и с нейния 
бизнесплан. Стратегиите за маркетингови комуникации трябва на свой 
ред да поддържат маркетинговия план, а не да затрудняват неговата 
реализация.

3. Съгласно теорията за ИМК всеки елемент на маркетинг-микса е в 
състояние да разпространява маркетингови обръщения. За да бъде 
постигнат най-добър резултат, всички те трябва да бъдат обединени по 
начин, който да осигури съгласуваност на разпространяваните от тях 
маркетингови комуникации. При това за координираното използване на 
всички маркетингови обръщения е необходимо да се провежда 
съответно управление на елементите на маркетинг-микса. Доколкото 
елементите на маркетинг-микса са носители на маркетингова 
информация, е необходимо всички те да разпространяват съгласувани 
маркетингови обръщения.

2.3. Продуктов микс

Добре известно е, че добрата стока е основа на всяка маркетингова 
политика. С понятието стока неразривно са свързани нейните свойства и 
характеристики - както материални, така и нематериални. Към първите се отнасят 
елементите, които определят физическите особености на продукцията на фирмата, 
а към вторите - елементите на нейната емоционална оценка (степен на вярност на 
потребителите, престижност и пр.).

За да управлява ефективно маркетинговите обръщения, чието 
разпространение е свързано с особеностите на продукта-книга, мениджърът по 
маркетингови комуникации на издателството трябва да бъде непосредствено 
въвлечен в процеса на всички видове издавана продукция. Взаимодействието 
трябва да започва на ранните етапи на създаване на книгата и да продължава в 
течение на целия период на нейното производство и реализация. Той трябва също 
да оценява как промоцираното от него издание влияе върху маркетинговите 
комуникационни стратегии на издателството. Освен това той трябва да анализира 
жизнения цикъл на изданията и да планира стратегическите елементи на 
продуктовия микс.

Стоката, предлагана от компанията на пазара, предполага наличие на 
определени свойства, както материални, така и нематериални. В маркетинговите 
комуникационни стратегии трябва да бъдат взети под внимание следните елементи 
на продуктовия микс:



1. Класификация на стоките.
2. Жизнен цикъл на продукта и неговите основни етапи.
3. Стратегически компоненти на продуктовия микс.

2.3.1. Класификация на стоките

За да разработят успешна програма за маркетингови комуникации, 
специалистите на фирмата трябва да знаят какъв тип продукция ще се въвежда на 
пазара, тъй като за различните стоки обикновено се използват различни 
комуникационни стратегии.

Съществуват два основни подхода за класификация на стоките: според 
вътрешната им природа и според типа на пазара, на който се продават. 

2.3.1.1. Класификация на стоките според вътрешната им природа

При разпространението на маркетинговите комуникации следва да се 
обърне особено внимание на следния проблем. Както е известно, всяка стока има 
както материални, така и нематериални характеристики. Според вътрешната им 
природа стоките се делят на изделия, услуги и идеи. Изделията и услугите се 
намират в центъра на внимание на повечето маркетингови програми. Стоките, 
които се отнасят към изделията, имат повече материални, отколкото нематериални 
характеристики. Това обаче съвсем не означава, че материалните характеристики 
са по-ценни за потребителя.

Класификацията на стоките и услугите придобива особен смисъл при 
разработването на стратегии за маркетинговото обръщение. В общия случай 
проблемът се състои в това да се придаде привлекателен образ на неизразителните 
материални параметри и да се направят по-ясни и конкретни недостатъчно 
определените и очевидни нематериални параметри.

Разделянето на стоките на изделия и услуги може да се прояви в избора на 
маркетингови инструменти. Например резултатите от дейността на много фирми, 
които се занимават с предоставяне на услуги, в голяма степен зависят от успехите 
на личните продажби. Това се обяснява с факта, че купувачът на услуга не винаги 
има пълна представа за нея.

В случая пък на продажбата на реалните изделия, например дрехи или 
телевизор, купувачът има непосредствен достъп до стоката и може да я премери 
или да я изпробва вкъщи. След това за продавача е достатъчно да приеме поръчката 
и да оформи покупката по телефона.

Друг често използван инструмент за маркетингови комуникации при 
услугите е ПР. Тъй като услугите не могат да бъдат изпробвани до тяхната 
покупка, потребителите се стараят да оценят тяхното качество, като се основават на 
общественото мнение или на изказвания на експерти. Усилията в този случай са 
насочени към създаване на положителен имидж на предлаганата нематериална 
стока.



Традиционната книга, материална по форма, т. е. изделие, и нематериална 
по съдържание, т. е. услуга, изисква специфични стратегии за маркетингово 
обръщение.

2.3.1.2. Класификация на стоките според типа на пазара, на който се  
продават

В зависимост от това кой ще ги използва, стоките могат да бъдат 
класифицирани на потребителски и промишлени. Стоките, купувани за лично или 
семейно потребление, се наричат потребителски стоки (consumer products). 
Стоките, купувани от организации или частни лица с цел използването им за 
производство на нови изделия, препродажба или решаване на други комерсиални 
задачи, се наричат промишлени стоки (industrial products). Различията между тях от 
гледна точка на използването на маркетинговите комуникации са показани в табл. 
2.3. 

Таблица 2.3. Основен акцент на маркетинговите комуникации при промоция на потребителски 
стоки и стоки с производствено предназначение

Основен акцент 
на маркетинговите 
комуникации

Потребителска стока Стока с производствено 
предназначение

Реклама *** **
Насърчаване на 
продажбите

*** ***

ПР ** *
Лични продажби * ****

Решенията за покупката на промишлените стоки обикновено се приемат от 
водещи специалисти на фирмите, които обръщат голямо внимание на цената. 
Затова специалистите по маркетинг смятат, че подобни решения се основават 
главно на фактическа информация за стоката, а не на емоционална 
привлекателност на предлагането. По такъв начин основните усилия на 
маркетинговите комуникации трябва да бъдат насочени към осъществяване на 
следните действия (по реда на тяхната важност):

1. лични продажби;
2. мерки за насърчаване на продажбите, особено ако в тях участват 

представители на фирмата-продавач;
3. реклама в специализирани издания, предоставяща пълна информация за 

стоката, и използване на горещи телефонни линии или адреси в 
Интернет, чрез които купувачът може да уточни интересуващите го 
технически параметри.

Маркетинговите комуникации, насочени към купувачите на потребителски 
стоки, към които се отнасят и изданията, обикновено използват по-емоционални 



обръщения. Често те се ориентират към масова продажба с помощта на 
телевизионна и печатна реклама, насърчаване на продажбите на мястото на 
извършване на покупките и на ПР, за да си осигурят доверие от страна на 
потребителите и да им напомнят за положителния имидж на стоката. Личните 
продажби са по-уместни в случаите, когато потребителската стока е скъпа или 
технически сложна и затова се нуждае от демонстрация на употребата ù и 
пояснения на специалисти.

В съвременните пазарни условия издателствата са принудени да разработват 
нетрадиционни класификации за своята продукция. Така, като използва общи за 
потребителските стоки критерии, В. И. Перлов предлага следната класификация на 
издателската продукция [8]:

Според дълготрайността на стоките и възможностите за тяхното използване 
изданията могат да бъдат разделени на три групи:

• стоки за дълготрайна употреба - материални изделия, които са 
предназначени за многократно използване (книги с твърди корици);

• стоки за краткотрайна употреба - материални изделия, които напълно 
се потребяват за един или няколко цикъла на използване (вестници, 
списания);

• услуги - обекти на продажба във вид на действия, ползи или 
удовлетворение (услуги, изпълнявани от предприятията в издателския 
отрасъл).

Според характера на потребление потребителските стоки се делят на 
следните групи:

а) стоки с всекидневно търсене - продукти, които потребителите купуват 
често, обикновено без особено да се замислят и с минимални усилия да ги 
сравняват помежду им.

Тези продукти могат допълнително да се подразделят на три групи:
• основни стоки с всекидневно търсене (вестници с програмата за 

телевизията), т. е. продукти, които хората купуват постоянно;
• стоки с импулсивна покупка (списания) - купуват се без предварително 

да са планирани и търсени, те като правило се продават на много места, 
затова потребителите почти винаги могат лесно да ги купят;

• стоки за екстрени случаи - купуват ги при възникване на специална 
нужда от тях (вестник „От ръка на ръка“); обикновено производителите 
организират разпространението им в много търговски обекти, за да не се 
изпусне появилата се възможност за продажби;

б) стоки с предварителен избор - продукти, които потребителите в процеса 
на избора и покупката сравняват помежду им по показатели за годност, качество, 
цена и външно оформление (художествена литература).

Продуктите с предварителен избор могат допълнително да се подразделят 
по следния начин:

• сходни - разглеждат се от купувача като изделия, еднакви по качество, но 
различаващи се по цената в такава степен, че да бъде оправдано 
сравнението помежду им при покупката;

• несходни - разглеждат се от потребителя по отношение на техните 
свойства в по-голяма степен, отколкото по отношение на цената. Именно 



затова при продажбата на несходни продукти с предварителен избор е 
необходимо да има широк асортимент, за да се удовлетворяват най-
разнообразни индивидуални вкусове, и да се поддържа персонал от 
добре подготвени продавачи, които биха могли да предоставят на 
потребителя необходимата информация и да му дадат съвет;

в) стоки с особено търсене - продукти с уникални характеристики и (или) 
отделни маркови стоки, за придобиването на които значителна част от купувачите 
е готова да изразходва допълнителни усилия (албум по изкуство);

г) стоки с пасивно търсене - продукти, които потребителят не познава или 
ако ги познава, обикновено не се замисля за покупката им (енциклопедии).

По отношение на сходните и несходните продукти заслужава внимание 
мнението на П. Форсайт и Р. Бърн, че именно комуникациите са факторът, който 
привлича вниманието на читателите към една или друга книга: „Бързото развитие 
на технологиите и острата конкуренция водят до изравняване на цените и 
качеството на продуктите на конкуриращите се фирми в много отрасли. Този т. 
нар. проблем на стоките е изразен в някои отрасли - автомобилостроене и 
хотелиерство. Но той е особено важен за издателите. Горният извод действа по 
няколко начина. На първо място сами по себе си книгите трудно могат да се 
разглеждат като коренно различни. Да вземем например два речника или два 
учебника от една и съща област. Но търговецът на дребно предпочита да работи 
предимно с един издател и не се интересува от списъка с книги на друг издател. 
Дори малките подробности са от значение - всички издатели организират промоции 
на книгите си, стремят се да поддържат висок имидж и са равнопоставени по 
редица други показатели. Как тогава търговецът на дребно може да разбере 
разликите между тях? Крайният купувач на дадено заглавие едва ли обръща 
внимание на издателското каре в книгата, която купува, или на неговите 
относителни качества. Макар че някои издателства с успех са си разработили 
търговска марка... Следователно първите два елемента от маркетинговия микс - 
продуктът и цената - не влияят особено върху избора на клиента. Но презентацията 
(начинът, по който издателството представя на пазара своите продукти и цени) е от 
решаващо значение. Често презентацията е единственият елемент, който отличава 
различните компании. Популярни заглавия, които наистина привличат интереса на 
клиента, като правило са по-здраво свързани с промоцията на заглавието“ [10, с. 
23-24].

2.3.2. Жизнен цикъл на продукта (ЖЦП)

Понятието жизнен цикъл на продукта, за пръв път въведено от професора в 
Харвардския университет Теодор Левит, се основава на образното сравнение на 
стоката с човека и предполага, че стоката преминава също през предварително 
известни етапи на своето съществуване, всеки от които се характеризира с особени 
условия на конкуренция. Обикновено ЖЦП се състои от четири основни стадии 
или етапи: внедряване, ръст, зрелост, спад. Различните стоки имат различна 
продължителност на жизнения цикъл като цяло и на всеки от етапите му 



поотделно. Освен това не всички стоки задължително преминават през всичките 
четири етапа на съществуване.

Изборът на маркетингови комуникации на издателството в определена 
степен зависи от етапа на жизнения цикъл, на който се намира изданието, тъй като 
на всеки етап могат да се използват различни начини за установяване на контакт с 
потребителя.

Етап на въвеждане. Това е етапът на появата на новото издание на пазара 
(първоначално във вид на пробни продажби). Целта на маркетинга е да се създаде 
пазар за новото издание. На този етап то все още е новост. За да бъде изданието 
признато и прието от потребителите в комерсиален смисъл и да докаже своите 
достойнства в технически смисъл, се изискват значително време и големи 
финансови разходи. При това обемът на продажбите е малък и обикновено се 
увеличава много бавно.

В много случаи образът на стоката, за пръв път въвеждана на пазара, се 
изгражда върху неочаквани идеи, особени характеристики или нови начини за 
употреба, т. е. върху такива иновации, които представляват ценност за 
потребителя. Програмата на маркетинговите комуникации е призвана да стимулира 
главно първичното, а не вторичното търсене, особено ако стоката няма 
конкуренти. С други думи, тя е призвана да акцентира върху типа на стоката, а 
не върху нейната търговска марка. Един от проблемите на въвеждането на нова 
стока на пазара се състои в това, че често тя има неразкрити и неотстранени 
недостатъци, което обрича компанията на получаване на претенции от страна на 
първите купувачи.

Обикновено компанията, която за пръв път въвежда на пазара своята нова 
стока, ù определя висока цена, за да може по възможност максимално да си 
възвърне разходите за нейното създаване. За поддържане на високата цена тя 
активно използва различни маркетингови комуникации: масова реклама или лични 
продажби, за да убеди пазара, че предлаганата стока си струва исканата за нея 
сума. Използването на мерки за насърчаване на продажбите пък позволява да се 
ускори проникването на стоката на пазара, доколкото те най-ефективно помагат да 
се убедят купувачите да изпробват новата продукция на фирмата. ПР са натоварени 
със създаването на информационния фон, на който трябва да се осъществят 
продажбите. Показателно в това отношение е превърналото се в христоматиен 
пример обръщение на издателството McGrow Hill Book Co. На рисунката е 
изобразен строг джентълмен, явно бизнесмен, седнал в кресло. Редом се него е 
поместен следният текст:

„Аз не зная кой сте Вие.
Аз не познавам Вашата фирма.
Аз не познавам стоките на Вашата фирма.
Аз не познавам възгледите на Вашата фирма.
Аз не познавам клиентите на Вашата фирма.
Аз не познавам историята на Вашата фирма.
Аз не познавам репутацията на Вашата фирма.
И така, какво бихте могли да ми продадете?
Морал: продажбата започва много преди идването на търговския пътник. Тя 
започва с рекламата в специализираните издания“ [7].



Етап на ръст. Ако въвеждането е преминало успешно, изданието навлиза в 
етап на ръст. Ръстът е етап на признание на изданието от купувача и бързо 
увеличаване на търсенето му. На този етап целта на маркетинга е да се разширят 
реализацията и съвкупността от модификации на изданието. Нарастват броят и 
обемът на повторните и многократните покупки, имиджът и популярността на 
изданието се повишават в резултат на обмяната на мнения (слуха, мълвата) между 
купувачите. Често конкурентните издателства обръщат внимание на този 
потенциален пазар. Те започват да предлагат аналогични или сходни издания и 
провеждат собствени комуникации, като по този начин ускоряват увеличаването на 
поглъщаемостта на пазара.

Конкурентите обаче се нуждаят от време и в началото на етапа на ръст 
стоката няма аналози на пазара и може да заема доминиращо положение на него. 
Тъй като технологичните нововъведения правят изготвянето на новата стока все 
по-просто, периодът ù на лидерство се съкращава. За да съхрани своето 
превъзходство над конкурентите, фирмата може да придава на своята стока 
допълнителни привлекателни характеристики, които ù позволяват по-добре да 
удовлетворява изискванията на пазара.

В течение на етапа на ръст на стоката фирмата съхранява обема на 
разходите за маркетингови комуникации на предишното равнище или дори малко 
ги увеличава, за да се бори по-успешно с конкурентите и да завоюва нови клиенти. 
В цел на рекламната кампания се превръща не толкова информирането за новата 
стока, а създаване на вярност към търговската марка и обезпечаване на 
извършването на повторни покупки. С появата на нови конкуренти на пазара 
ролята на личната продажба се изменя. Производителите са принудени да 
провеждат по-активни комуникации по отношение на дистрибуторите. Най-
добрите места на рафтовете на магазините започват да се ползват с повишено 
търсене, а търговците на дребно сключват сделки с различни доставчици. У 
потребителите се появяват по-широки възможности за избор, затова, за да повлияят 
върху решенията на купувачите, магазините активно използват такива инструменти 
за насърчаване на продажбите като отстъпки, купони и допълнителни гаранции.

Етап на зрелост. Зрелостта (стабилизацията) е етап на постепенно 
удовлетворяване на търсенето на даденото издание. Главната задача на 
маркетинговата дейност в тези условия е да се съхрани привилегированото 
положение на изданието на пазара колкото е възможно по-дълго. Постепенно се 
намаляват темповете на нарастване на търсенето и се стабилизират обемите на 
продажбите. В края на зрелостта трябва да се приемат тактически и стратегически 
решения за изданието - за неговата по-нататъшна модификация или преминаване 
към нов модел.

На този етап се наблюдава и насищането на пазара, когато въпреки 
намаляването на цените и използването на други методи за въздействие върху 
купувачите нарастването на продажбите се прекратява. Търговията може да си 
остава доходна поради намаляването на производствените разходи в резултат на 
по-пълното използване на възможностите на технологиите, повишаването на 
производителността на труда, намаляването на брака. Маркетинговата стратегия се 
състои в провеждането на мероприятия за насърчаване на продажбите, подобряване 
на качеството и обслужването, намаляването на цените.



Усилията на конкурентите са насочени към незначителни изменения на 
техния пазарен дял. С увеличаването на ценовата конкуренция пределните 
производители (т. е. фирмите, които покриват само своите производствени 
разходи) започват да напускат пазара. На този етап в много страни например се 
намират напитките на компаниите Coca-Cola и Pepsi-Cola. Тяхната стока както и 
преди продължава да се продава добре, но и на двете компании им се налага 
активно да се борят помежду си за съхраняване на своя пазарен дял. Това е 
изключително важно, тъй като увеличаването на пазарния дял дори само с 1 % 
може да води до значително нарастване на оборота - в случая с Coca-Cola 1 % 
пазарен дял само в САЩ води до нарастване на нейния оборот почти с $ 1 млрд. На 
етапа на зрелост на стоката фирмите-производители продължават да се борят за 
съхраняването на връзките с дистрибуторите с цел получаване на най-добро място 
върху търговските рафтове на магазините за своята продукция. Освен това още по-
голяма част от техния бюджет започва да се изразходва за сключване на търговски 
сделки и насърчаване на продажбите. Тази преориентация от първостепенно 
удовлетворяване на потребителите към предприятията за търговия на дребно е 
продиктувана от два фактора: у потребителите вече се е създала вярност към 
търговската марка и по-нататъшните усилия в това направление няма да доведат до 
чувствителни резултати; различните търговски марки са станали взаимозаменяеми, 
а значи тяхната промоция, насочена към купувача, ще зависи от действията на 
търговските работници непосредствено на мястото на продажбата.

Все по-трудно става да се разкрият важни характеристики на стоката, които 
могат да бъдат ефективно подчертани с помощта на маркетинговите комуникации. 
На практика всички конкуренти вече притежават технологии, които им позволяват 
успешно да си съперничат и да създават видове продукция, които от гледна точка 
на потребителите ще бъдат считани за взаимозаменяеми. При това единственото 
различие може да е в имиджа на стоката, налаган с помощта на маркетинговите 
комуникации. Той може да помогне за укрепване на пазарната позиция на 
търговската марка.

Етап на спад. Това е етап на рязко намаляване на обемите на продажбите, а 
следователно и на печалбата. За провеждане на изменения в асортиментната 
политика издателството може да засили маркетингови мероприятия (реклама, 
опаковка, насърчаване на продажбите) или изобщо да се откаже от производството 
на изгубилото популярност издание. Обемът на реализацията започва да намалява. 
Разглежданото издание завършва своя жизнен цикъл. То е изместено на пазара от 
поредното поколение нови и перспективни издания.

Стоката навлиза в етап на спад от своя жизнен цикъл в резултат на две 
основни причини: тя започва да се сблъсква с активна конкуренция от страна на 
продукцията на другите фирми; настъпват сериозни пазарни изменения, които 
водят до намаляване на търсенето от страна на потребителите. Фирмите са 
изправени пред необходимостта да се занимават с разработването на нови стоки - 
по-добре е да допуснат намаляване на продажбите на нова продукция в сравнение с 
продажбите на старата продукция, отколкото да отстъпят своя пазарен дял на 
конкурентите. С намаляването на обемите на продажбите на стоката бюджетът за 
маркетингови комуникации и разходите за организация на продажбите също се 
съкращават. Етапът на спад обаче не настъпва за всички стоки.



Една от най-честите причини за настъпване на етапа на спад е изменението 
на пазарната ситуация.

Понякога компанията успява да възобнови покупателския интерес към 
стоката, намираща се на етап на спад, чрез използване на т. нар. стратегия на 
рязък подем. Тя предполага обновяване на дизайна на стоката, подобряване на 
нейните технически параметри и надеждност или преориентиране към нови пазари.

По такъв начин разбирането на ЖЦП е полезен инструмент за планиране на 
маркетинговите комуникации на издателството. Макар жизненият цикъл на всяко 
издание да има свои особености, в табл. 2.4 са показани общите комуникационни 
стратегии, които следва да бъдат използвани при прехода му от етапа на 
внедряване към етапа на спад.

Таблица 2.4. Маркетингови комуникации, които следва да бъдат използвани на различните етапи
от жизнения цикъл на изданието

Етап на въвеждане Етап на ръст Етап на зрелост Етап на спад

Реклама Лични продажби Реклама Насърчаване 
на продажбите

ПР Насърчаване 
на продажбите

Насърчаване 
на продажбите

Насърчаване 
на продажбите

Теорията на жизнения цикъл, приложена към издателската продукция, има и 
специфично пречупване. В жизнения цикъл на всяко традиционно издание 
специалистите различават три етапа:

• Ин принт (In print) - изданието е в наличност, в продажба.
• Аут оф сток (Out of stock) - запасите от даденото издание в склада на 

издателството или на неговия разпространител са изчерпани, но 
предприятието има намерение да допечата определен брой екземпляри и 
да осигури наличието му в продажба.

• Аут оф принт (Out of print) - изданието е разпродадено и повече не се 
предлага.

2.3.3. Стратегии на продуктовия микс и комуникации

По всяко издание, независимо от етапа от ЖЦ, на който се намира, 
маркетинговите мениджъри трябва да приемат отделни стратегически решения. 
Ключовите проблеми на продуктовия микс на издателството включват въпроси за 
проектирането, дизайна, разработването на характерните особености на изданието, 
избора на опаковка, създаване на търговска марка и организиране на мерки за 
поддръжка на новата продукция. В много компании решенията по тези въпроси се 
приемат от специални мениджъри, които използват различни методи на изследване, 
за да оценят сравнителната важност на изброените параметри на изданието от 
гледна точка на настоящите и бъдещите потребители. 



2.3.3.1. Проектиране на изданието

Старателното, грижливо разработване на изданието може да стане своего 
рода „мотор“ на програмата за маркетингови комуникации на издателството. В 
компаниите, построили своята дейност върху принципите на съвременния 
маркетинг, иновационният процес включва редица етапи, като на всеки етап се 
решават важни маркетингови задачи, свързани с определяне на потребностите на 
пазара и параметрите на изданието, които ще бъдат особено привлекателни за 
потенциалните потребители [4, с. 329-350]. При това мениджърите по маркетинг 
работят в тясно сътрудничество с останалите отдели на издателството и по 
разработването на комуникационните стратегии. В компаниите с добре 
интегрирана вътрешна структура специалистите от всичките направления работят в 
тясно сътрудничество, а често и в единен екип.

2.3.3.2. Характеристики на изданието

Мениджърите по маркетингови комуникации изучават внимателно 
изданието и услугите, за да си представят по-добре тези техни характеристики, за 
които следва задължително да информират потенциалните потребители. Освен 
това те трябва да решат как по-добре да съобщят за свойствата на изданието на 
неговата целева аудитория и как да се постигнат интегрираност и съгласуваност на 
използваните маркетингови обръщения.

2.3.3.3. Опаковка

Опаковката (pack, packing, package) традиционно се разглежда като 
средство, което позволява да се осигури съхранението на продаваните изделия. 
Обаче и услугата, образно казано, също може да бъде „опакована“, за да се 
предостави на потребителя в желания вид.

Опаковката има две основни разновидности: потребителска и транспортна.
Потребителската опаковка, която се използва главно при потребителските 

стоки, може да включва два слоя - вътрешна и външна опаковка. Вътрешната 
опаковка е непосредственото вместилище на стоката (например флакон). Под 
външна опаковка се разбира материалът, който служи за защита на вътрешната 
опаковка и се отделя при подготовката на стоката за непосредствено ползване 
(например картонена кутия). При потребителските опаковки се изисква да се 
вземат решения относно материала, фòрмата, габаритите, цветовото решение, 
информацията, която ще съдържа тя. Функциите, които тя изпълнява, са свързани с 
обслужването и рекламата.

Транспортната опаковка е вместилището, необходимо за съхраняване, 
идентификация и транспортиране на стоката (например кашон). Основната 
функция на този тип опаковка е да запази стоката при транспортиране от погиване 
и разграбване. Следователно тук проблемът е в материала, маркировката и 
печатната информация с описание на стоката.



Неразделна част от опаковката на стоките е маркировката във вид на 
отделен етикет или графична композиция върху самата опаковка.

Три са основните функции на опаковката: 
• функционална - позволява да се осигурят удобство и надеждност на 

съхранението, както и особено пласиране на няколко единици от 
конкретната стока - например обединяване на четири изделия;

• информационна - осъществява се чрез посочване на сведения за 
производителя, основните елементи на продукта, инструкция за неговата 
употреба, посочване на цената, а така също на други данни, които могат 
да заинтересуват купувача;

• убеждаваща - ако съдържа специални предложения, информация за 
конкурс за купувачите, сведения за награди, получени от стоката на 
международни изложби, и др.

Според В. И. Перлов: „Опаковката изпълнява най-важните функции при 
определянето на продуктовата политика на издателството“ [8]. Можем и да не се 
съгласим с това категорично твърдение, но опаковката несъмнено акумулира в 
нужните обем и форма готовата издателска продукция и облекчава нейното 
транспортиране, съхранение и използване както за потребителя, така и за 
дистрибуционните канали. Опаковката играе защитна роля, като осигурява 
съхраняването на изданията и тяхната защита от въздействието на външната среда. 
Освен това тя има съществено комуникационно, рекламно и стимулиращо 
продажбите на продукцията значение.

При избора на опаковката следва да се вземат под внимание редица 
фактори, които определят успеха на търговската дейност на издателствата:

1. Преди всичко е необходимо старателно да се разработи дизайнът на 
опаковката, който трябва да се съчетава със самото издание, 
изискванията на потребителите от целевия пазар, общата 
маркетингова стратегия и стил на издателството.

2. Следва да се вземат под внимание приетите на конкретния пазар 
норми на стандарти и унификация.

3. Необходимо е да се определят размерът, цветът, фòрмата на 
опаковката, както и да се избере опаковъчен материал.

4. За сполучлива се смята практиката на разработване на няколко 
едновременно изготвяни варианти на опаковка в зависимост от 
обслужваните пазарни сегменти.

5. Сериозно внимание заслужава определянето на количеството издания, 
помествани в опаковъчната единица.

6. Ограничаващо условие в разработването на опаковката е финансовата 
страна, т. е. абсолютната и относителната (по отношение на самото 
издание) цена на опаковката.

Дизайнерите на опаковката също определят местоположението, размера, 
дизайна и съдържанието на продуктовите етикети.

В издателството винаги се използва транспортна опаковка, т. е. опаковъчна 
хартия или целофан; като външна опаковка се използва полиетилен; а вътрешната 
опаковка обикновено е представена от красиво оформена цветна кутия (например 
изданието „Властелинът на пръстените“ - Бард).



Върху опаковката присъства щрихов код, който улеснява аналитичното 
отчитане на потреблението, своевременното попълване на асортимента на 
книжарниците и решаването на други важни проблеми на реализацията. Той 
осигурява връзката между касовите апарати на магазините и компютъра в 
търговския отдел на издателството и позволява да се проследява информацията за 
хода на продажбите на всяко издание, оперативно да се решават въпросите за 
допечатване на тиражите, обективно да се определя списъкът на бестселърите по 
всеки литературен раздел.

Някои специалисти разглеждат опаковката като самостоятелен инструмент 
за маркетингови комуникации [9, с. 118]. И действително, трябва да се отбележи 
все по-нарастващото значение на опаковката като „ням продавач“ в условията на 
постоянно разширяване на номенклатурата от стоки и широкото разпространение 
на самообслужването в предприятията за търговия на дребно. Нещо повече, тъй 
като ролята на опаковката за установяване на комуникации с потребителите се 
реализира непосредствено в търговските зали, те я определят не като елемент на 
продуктовия микс, а като един от елементите на интегрираните маркетингови 
комуникации на мястото на продажбата.

2.3.3.4. Търговска марка

Според специалистите: „Търговската марка може да се разглежда в три 
аспекта: като знак, като обект на правото и като маркетингов инструмент“ [2, с. 
129].

Като маркетингов инструмент търговската марка трябва:
• да създаде имидж на съответната стока, като се превърне в гаранция за 

нейното качество, отличавайки я от аналогични стоки на конкурентите;
• да привлече вниманието на клиента.
Тези две обстоятелства на търговската марка позволяват на фирмата да 

навлезе в различни пазарни сегменти.
Тя трябва да създава лоялност у купувача, който да има увереност, че при 

следващата покупка на стока със същата търговска марка ще получи и същото (а 
дори и по-добро) качество.

Като знак търговската марка (brand) може да бъде определена като име, 
характерен дизайн, символ или друга характеристика, която подчертава 
своеобразието на изделието, услугата или идеята, продавано от компанията на 
пазара. Наименованието на търговската марка (brand name) е важен елемент и 
може да се изразява във вид на дума, съчетания на букви и набор от цифри. 
Символът на търговската марка, наричан също логотип (brand mark, logo), е част 
от търговската марка, която няма буквен или цифров израз. Логотипът може да 
бъде представен във вид на символ (специалният знак на акцента на компанията 
Nike), картинка (веселият зелен великан на фирмата Green Giant), фирмен дизайн 
(червено-синята буква U на компанята United), съчетание на цветове (използване на 
сините тонове от компанията IBM) или характерен стил на изписване на названието 
на фирмата (названието на Coca-Cola, изпълнено с почерка на Спенсър). Когато 
фирменото название или фирмената марка официално се регистрират в специална 



организация в дадена страна (у нас Патентното ведомство), те получават 
названието регистрирана марка (trademark). Процесът на разработване и избор на 
наименование и символ на търговска марка, а така също поддръжката ù чрез 
организирането на специални маркетингови кампании се нарича стратегия на 
създаване на търговска марка (branding strategy).

Ф. Котлър подчертава, че: „Създаването на марка е главният проблем в 
стратегията на продукта. От една страна, разработването на марков продукт 
изисква големи и дългосрочни инвестиции, по-специално за реклама, промоция, 
опаковка“ [7, с. 17].

Според В. И. Перлов: „Решението за марково обозначаване на продукцията 
е важен етап от продуктовата политика на издателството“ [8]. За тези цели могат да 
се използват посочените вече символи.

П. Форсайт и Р. Бърн обръщат внимание върху факта, че: „По традиция в 
книгоиздаването фирмената (търговската) марка се приема за заглавия и автори със 
силно персонализирано присъствие. Изключение има, когато търговската марка е 
успешна като име на компания или лого (...„Пенгуин“, „Милс & Буун“, „Вираго“)“ 
[10, с. 102]. Те са на мнение, че това е една от областите на продуктовия микс на 
издателството, която трябва да се разработва и на която предстои да се променя в 
бъдеще. Бих добавила, че уточняването на понятието „търговска марка“ ще внесе 
по-голяма яснота в определянето на маркетинговите, а следователно и на 
комуникационните цели на издателството.

2.4. Дистрибуционен микс

Дистрибуцията е определена от П. Форсайт и Р. Бърн като „жизненоважен 
процес“, който свързва компанията с нейните клиенти [10, с. 265]. Всички стоки, 
независимо дали са изделия ли услуги, имат канали на разпределение, по които се 
доставят на потребителите. Под канал на разпределение или дистрибуционен канал 
(channel of distribution) обикновено се разбират всички учреждения, процеси и 
взаимоотношения, които помагат на движението на стоката от производителя към 
крайния потребител. 

Дистрибуционният канал представлява маркетингов механизъм, използван 
за демонстрация и доставка на стоката на потребителя, както и за организиране на 
нейното следпродажбено обслужване. Той оказва силно влияние върху 
ефективността на маркетинговите комуникации.

Дистрибуционните канали влияят по различен начин върху 
разпространението на маркетинговите обръщения. Например имиджът на 
предприятието за търговия на дребно може да влияе върху търговската марка на 
производителя както позитивно, така и негативно. При това имиджът на магазина 
зависи от отношението на купувачите към използваната от него комуникационна 
стратегия, равнището на обслужване, наличието на комфортна среда за 
посетителите, организацията на търговските площи, интериора и екстериора на 
зданието, вежливостта и квалификацията на персонала и асортимента от стоки.

Някои видове дистрибуция и комуникации (това е най-силно изразено при 
директния метод за реализация и директния маркетинг) стават все по-неразличими. 



Например каталог за търговия по пощата служи едновременно и за покупка на 
книги, и за информация за тях, доколкото съдържа списък на предлаганите 
издания, кратки анотации и сведения за цените.

Традиционните посредници - търговците на едро и дребно, си остават 
основни продавачи на издателската продукция за потребителите. Използването им 
означава, че издателството си служи с непряк метод на реализация на своята 
продукция.

Търговците на едро (wholesalers) обикновено действат като „предавателен 
механизъм“ и нямат работа с крайните потребители. Ако се обърнем към 
комплекса от маркетингови комуникации, ще видим, че за търговците на едро 
негов най-важен елемент са личните продажби. Търговците на едро понякога 
използват и други методи за установяване на маркетингови контакти, например 
продажба по пощата, реклама в специализирани издания, издаване на каталози, 
организиране на търговско-промишлени изложби. 

Търговците на дребно (retailеrs) в сравнение с търговците на едро използват 
по-разнообразни видове маркетингови комуникации - реклама, насърчаване на 
продажбите, комуникации на мястото на продажбите и др. 

При избора на непряк дистрибуционен канал издателството може да избира 
между следните стратегии за обхващане на пазара: интензивна, избирателна, 
ексклузивна. Изборът на стратегия за определено издание зависи от неговите 
свойства, от целите, преследвани от издателството, и от конкретната пазарна 
ситуация. Всяка дистрибуционна стратегия е свързана с различни стратегии за 
маркетингови комуникации.

Интензивна дистрибуция. При нея издателството търси максимално 
възможен брой търговски точки и складове, за да осигури максимално обхващане 
на пазара и голям обем продажби. Тази стратегия е подходяща за продукти с 
всекидневно търсене (вестници с TV програмата, списания и т. н.) и нетрудоемки 
услуги. Достойнството ù се състои в най-голяма достъпност на изданието и висок 
пазарен дял благодарение на широката демонстрация на продукта. Но 
издателството рискува да загуби контрола над маркетинговата стратегия: 
установяване на отстъпки, качество на обслужване, организиране на 
сътрудничество с дистрибуторите. Интензивната дистрибуция често е 
несъвместима с поддържане на имидж на изданието и с точно позициониране на 
пазара. 

Избирателна дистрибуция. При нея издателството не използва всички 
посредници, които може да привлече. Тази стратегия е подходяща за стоки с 
предварителен избор (художествена литература), когато купувачът сравнява цените 
и свойствата на изданията. Тя обаче може да доведе до отказ на голяма група 
търговци да включат изданието в своя асортимент. В случай на осъзнат стремеж 
към избирателност издателството трябва да избере своите посредници. Обикновено 
се използват няколко критерия:



1. Размерът на книготърговското предприятие, оценявано с обема на 
продажбите. На повечето пазари основната маса от печалбата се пада на неголям 
брой търговци.

2. Качество на услугите. На посредниците се заплаща за изпълнение на 
определени функции, които едни от тях изпълняват по-ефективно, отколкото 
други.

3. Компетентност и техническо обзавеждане. Този критерий е особено 
важен за сложни продукти, при които важна роля играе следпродажбеното 
обслужване.

Избирайки тази дистрибуционна стратегия, издателят съзнателно 
ограничава достъпността на изданията, за да намали разходите за разпределение и 
да постигне по-ефективно сътрудничество от посредниците. Това сътрудничество 
може да приема различни форми:

• участие в разходите за реклама и промоция на изданието;
• достъп в дистрибуционната мрежа на нови издания или издания, които 

по-бавно се продават;
• поддържане на значителни продуктови запаси;
• информиране на издателството;
• предоставяне на допълнителни услуги на потребителите.
Главната опасност от избирателната система на дистрибуция е в 

неспособността да се постигне нужното равнище на обхващане на пазара. Понякога 
определената избирателност на реализацията е принудителна.

Търговецът на дребно няма да приеме ново издание, все още не ползващо се 
с успех, ако не му бъдат дадени гаранции за избирателност, т. е. ексклузивност.

Ако асортиментът, предаван на дистрибутора, е широк и потребителят има 
голям избор, то без предоставяне на избирателност очакваната печалба може да 
бъде прекалено малка за мотивиране на посредника.

Ако е необходимо продължително обучение на дистрибуторите по 
следпродажбеното обслужване, избирателността е нужна за ограничаване на 
разходите.

Отдавайки предпочитание на избирателната дистрибуционна стратегия, 
издателството трябва да разбира, че това решение влече избор на кратък непряк 
канал и самостоятелно изпълнение на функциите на търговеца на едро. Малко 
вероятно е, че търговците на едро доброволно ще се съгласят с ограничаването на 
дейността им в угода на стратегическите интереси на производителя.

Ексклузивна дистрибуция и франчайзинг
Тази стратегия е краен случай на избирателната. Само един търговец 

получава правото да продава дадено издание на определена територия. Обикновено 
той се задължава да не продава конкурентни издания от същата категория. 
Стратегията на ексклузивното обхващане е полезна, когато издателят иска да 
диференцира своя продукт, като провежда политика на високо качество, 
престижност или добро обслужване. Тясното взаимодействие между него и 
търговеца облекчава осъществяваането на тази политика. Предимствата и 
недостатъците на тази система са същите, както и при избирателната, но са по-
рязко изразени. Особена форма на избирателната стратегия е франчайзингът.



Франчайзингът е вертикална договорна маркетингова система за реализация 
на потребителски продукти и услуги. Тя предполага дългосрочни отношения, 
според които една фирма (наричана франчизьор) предоставя на друга фирма 
(франчизант) правото за ръководене на определен бизнес на ограничена територия 
при съблюдаване на установени правила и с определена марка. Купувачът на 
франчайзинг заплаща на франчизьора определена начална сума плюс отчисления 
от продажбите, като в замяна получава правото да използва търговската марка 
плюс постоянна подкрепа и обмяна на опит. Една от характерните черти на 
франчайзинга, която ясно го отличава от дистрибуторството, е много по-точното 
регламентиране на отношенията, включително и на маркетинговите комуникации, 
между двете страни.

Съществуват четири типа франчайзинг:
1. между производител и търговец на дребно;
2. между производител и търговец на едро;
3. между търговец на едро и търговец на дребно;
4. между фирма по обслужване и дистрибутор.

2.5. Ценови микс

Цената (price) представлява паричен израз на стойността на стоката, 
установяван от продавача и купувача. За всеки участник в сделката обаче цената 
има различен смисъл. Така за продавача тя се създава от общата сума на разходите 
и очакваната пределна печалба. Повечето компании не могат ефективно да работят 
на пазара, ако не са в състояние да си осигурят получаване на определено равнище 
доходи. За купувачите цената на стоката се определя от нейното значение в минали 
периоди от време, очакваните тенденции на изменение, цената на аналогични 
продукти на конкурентите (или стойността на стоките-заменители), както и риска 
от покупката и потребността от нейното извършване.

Маркетинговите комуникации трябва да отразяват цената от гледна точка на 
интересите на купувачите, при това всички елементи на ценовото маркетингово 
обръщение трябва да бъдат съгласувани помежду си. Например ако рекламата на 
скъпо илюстровано издание използва неизразителна фотография или 
непривлекателен текст, то тя едва ли ще се окаже ефективна.

2.5.1. Ценови стратегии

Три са основните причини, поради които една фирма използва ценови 
стратегии: за да съхрани конкурентоспособността си, да формира отношение на 
потребителите към своята продукция и да разграничи търговските марки. Тези 
причини са валидни и за издателството.

Първо, фирмата съхранява своята конкурентоспособност, ако продава 
съпоставима по основни свойства стока на по-ниска цена. Ако продавачите на 
пазара решат да използват стойността на стоката като оръжие на конкурентна 
борба, те са длъжни да покажат на купувача как тяхната цена се съотнася с цените, 



предлагани от другите фирми. Ако даден издател е обявил отстъпки на свои 
издания, основните му конкуренти са принудени да направят същото. Освен това 
цената може да се използва и за противодействие на проникването на пазара на 
нови конкуренти. Ако маркетинговите комуникации неадекватно отразяват 
връзката между стойността на стоката или услугата и тяхното качество, ценовата 
стратегия може да претърпи неуспех.

Второ, цената помага да се формира отношение към стоката. За да се 
осигури ефективността на маркетинговата комуникация, е необходимо да се 
постигне съгласуваност между съдържащата се в нея информация за цената на 
стоката и начина за нейното отразяване. Например предметите на разкоша трябва 
да струват скъпо, за да се подчертае по този начин тяхната уникалност и високо 
качество. Организирането на разпродажби или обявяването за отстъпки може да 
урони елитния имидж на тази продукция.

Трето, високата цена често се съпровожда с мощна реклама, която помага да 
се разграничи дадената търговска марка сред останалите. Затова стремежът към 
индивидуализация на търговската марка на скъпите стоки оправдава 
установяването на високи цени на тях. Опитните маркетолози индивидуализират 
търговската марка само в случаи, когато знаят точно как тя се възприема от 
потребителите, как потребителите възприемат установената на нея цена и нейното 
възможно намаляване или увеличение, както и как те се отнасят към цената на 
аналогичната стока на конкурентите.

2.5.2. Ценова комуникация

Информацията за стойността на стоката е най-важната част на 
маркетинговото обръщение, предавано на потребителя. За разпространение на тази 
информация се използват рекламата, опаковката, купони и специални печатни 
издания, разпространявани на мястото на продажбите. Реклама, в която цената е 
основен елемент на маркетинг-микса, се нарича реклама на цената (price copy 
advertising). Такъв тип реклама често се използва в магазините, тъй като техните 
посетители обикновено разглеждат стойността като решаващ аргумент в полза на 
избора на една или друга стока.

Информацията за цената често е ключов фактор за мотивиране на 
поведението на потребителите. Предоставянето на отстъпки или раздаването на 
купони са начини за коригиране на цената, които са призвани да активизират 
покупките. В много отрасли на промишлеността преговорите за предоставяне на 
отстъпки или други ценови привилегии са станали нормална практика за водене на 
бизнеса. Освен това в последно време при продажбата на стоки както с 
потребителско, така и с производствено предназначение започва широко да се 
използва т. нар. метод на цена на комплекта (price bundling), когато на купувача се 
предлага да придобие няколко еднотипни или взаимодопълващи се продукта на по-
ниска цена, отколкото при тяхната единична покупка.

Стратегията на ценообразуване на издателството може да бъде определена 
като избор на възможната динамика на изходната цена на продукта в условията на 



пазара. Този избор по най-добрия начин трябва да съответства на целите на 
предприятието.

Тя може да бъде представена във вид на следната формула: 
цел на издателството + метод на установяване на изходната цена + 

движение (изменение) на изходната цена = стратегия на ценообразуване. 
Стратегията на издателството ще зависи от това на какъв продукт се 

установява цената: на продукт - истинска иновация, на нов продукт-имитатор или 
на продукт, който вече съществува на пазара.

Стратегия на установяване на цена на продукт - истинска иновация. В 
първия случай издателството може да избира между стратегия на обиране на 
каймака или стратегия на трайно проникване.

Ако издателството е избрало стратегията на обиране на каймака, то 
определя на своето издание висока цена, ориентира се към купувачи с високи 
доходи или към тези, за които ценовият фактор не е главен, а са важни 
потребителските свойства и качествените характеристики на изданието. Когато 
първоначалното търсене малко отслабне и продажбите намалеят, издателството ще 
намали цената до средното равнище и търсене, а заедно с тях и продажбите ще 
нараснат чрез сегмента от купувачи със средни доходи. Когато и това търсене 
малко намалее, издателството, намалявайки цената още веднъж, ще направи 
изданието достъпно за масово потребление. По такъв начин дадената стратегия на 
ценообразуване се състои в последователно стъпаловидно обхващане на доходните 
сегменти на пазара, т. е. нейното приложение дава възможност да се обере 
„финансовият каймак“ от всеки следващ сегмент на пазара. Използването на тази 
стратегия има смисъл в условия, когато:

• се наблюдава високо равнище на текущо търсене от страна на голям 
брой купувачи;

• разходите не са големи, но могат да сведат до нула финансовите изгоди 
на издателството;

• високата първоначална цена не привлича конкурентите;
• високата цена поддържа имидж за високо качество на изданието.
Ако издателството е избрало стратегия на трайно проникване, то определя 

на своето ново издание сравнително ниска цена с надеждата да привлече голям 
брой купувачи и да завоюва голям пазарен дял. Тази стратегия е ориентирана 
главно към дългосрочните цели на издателството. За установяването на ниска цена 
благоприятстват следните условия:

• съществува достатъчно голямо търсене на изданието;
• пазарът е много чувствителен към цените и ниската цена ще способства 

за неговото разширяване;
• с нарастване на обемите на производството неговите разходи, а така 

също и разходите за разпространение на изданието се съкращават;
• ниската цена не е привлекателна за конкурентите;
• ниската цена няма да накара потребителите да мислят, че продуктът е с 

ниско качество.
Стратегия на установяване на цена на нов продукт-имитатор. 

Издателството, което планира да се разработи нов продукт-имитатор, се сблъсква с 
проблема за неговото позициониране. То трябва да приеме решение за 



позициониране на изданието по показателите качество и цена. В табл. 2.5 са 
представени 9 варианта на стратегии за възможно качествено-ценово 
позициониране на изданието. Ако фирмата - лидер на пазара, заема позиция 1, т. е. 
продава издание по максимално възможната цена, то новото предприятие очевидно 
ще предпочете една от останалите стратегии. То може да разработи 
висококачествено издание и да му определи средна цена (позиция 2), може да 
създаде издание със средно равнище на качеството и да получи за него средна цена 
(позиция 5) и т. н. Новото предприятие трябва да изучи размерите и темповете на 
нарастването на пазара за всеки от 9-те варианта стратегии и конкретните 
конкуренти в рамките на всеки от тях.

Таблица 2.5. Девет стратегии за цена и качество

Цена

Kачество
Висока Средна Ниска

Високо 1. Стратегия 
на превъзходно 
качество и висока цена

2. Стратегия 
на дълбоко проникване 
на пазара

3. Стратегия 
на повишена 
ценностна значимост

Средно 4. Стратегия 
на завишена цена

5. Стратегия на средно 
качество и цена

6. Стратегия на добро 
качество

Ниско 7. Стратегия 
на ограбване

8. Стратегия 
на показен блясък

9. Стратегия на ниска 
ценностна значимост

Стратегия на установяване на цени на съществуващи продукти. При 
установяване на цена на вече съществуващо издание издателството използва 
стратегията на плавно падаща цена или стратегията на привилегирована цена. 
Първата е логично продължение на стратегията на обиране на каймака и е 
ефективна при същите условия. Нейната същност се състои в това, че цената 
последователно се плъзга по кривата на търсенето, т. е. изменя се в зависимост от 
търсенето и предлагането на изданието. За да се стимулира търсенето и да се 
защити предприятието от конкуренцията, е задължителна дейността по 
разработване на нови издания.

Стратегията на привилегированата цена е логично продължение на 
стратегията на трайно проникване. Тя се използва при опасност от нахлуване на 
конкуренти в областта на дейност на предприятието. Условията за прилагане и 
ефективност съответстват на стратегията на трайно проникване. Същността на тази 
стратегия е постигане на предимства по отношение на конкурентите по разходи 
(тогава се установява по-ниска цена от тази на конкурентите) или по качество 
(цената се установява над цената на конкурентите, така че продуктът да бъде 
оценяван като престижен или уникален).
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