
ІІІ. ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ 
КОМУНИКАЦИИ 

НА ИЗДАТЕЛСТВОТО

„Рекламата е и запалителна свещ, и смазочно масло в механизма на 
икономиката, което създава изобилие за потребителите. И в качеството на 
такова нейната основна задача се състои в информирането... Но това не е 
единствената ù задача. Функцията на рекламата е да продава. Да продава стоки.  
Да продава идеи. Да продава начин на живот..“

Алфред Дж. Саймън

„Пъблик рилейшънс е изкуство и наука за постигане на хармония чрез 
взаиморазбиране, основано върху истината и пълната информираност.“

Сам Блек

„Две са логичните посоки за увеличаване на продажбите - разширяване на 
пазара или намиране на нови потребители и насърчаването на наличните към по-
голямо потребление. В тези две посоки работят и съвременните насърчителни 
техники. Докато опитите за разширяване на пазара съпътстват 
производството и търговията прeз цялата им история, вече ставаме свидетели и 
на осъзната и планирана дейност по отношение на тяхната алтернатива.“

Камен Каменов

„Целта на персонала по продажбите е да продава, а продажбата е 
изкуство.“

Филип Котлър

„Разликата между представителите на непрекия и директния маркетинг - 
това е разликата между разходите за продажбата на стоката и цената на 
успеха.“ 

Ед Ней

1. РЕКЛАМА

1.1. Определение

От призива на Софроний Врачански за подкрепа на книгата му „Софроние“ 
към спомоществователите: „Благороднейши и честнейши торговци, духовние 
нашея чада...“ през 1806 г. [14, с. 51], когато се появява първата реклама в нашата 
страна и тя е свързана с книгата, са изминали почти две столетия.



Какво се разбира днес под понятието реклама?
Рекламата (advertising, ad) заема централно място в системата за 

интегрирани маркетингови комуникации. От многобройните определения на 
понятието могат да се подберат следните:

• На Американската асоциация по маркетинг - „Рекламата е всяка 
форма на нелично представяне и лансиране на идеи, стоки или услуги от 
точно установен източник“ [12, с. 16];
• На Европейската асоциация на рекламните агенции - „Рекламата е 
всяка платена форма на контролируемо въздействие, осъществявано чрез 
средствата за масова комуникация по представяне и налагане на стоки 
или услуги в интерес на явен източник“ [12, с. 17];
• „Рекламата - това е платено, еднопосочно и нелично обръщение, 
осъществявано чрез СМИ и други видове медии, агитиращо в полза на 
определена стока, марка, фирма, дейност, кандидат, правителство“ [10, 
с. 9];
• „Рекламата е форма на комуникация, която се опитва да преведе 
качествата на продуктите, услугите и идеите на езика на потребностите и 
изискванията на потребителя“ [30, с. 54];
• „Рекламата е комуникация с аудиторията чрез нелични заплащани 
канали; аудиторията точно си представя източника на посланието като 
организация, заплатила средствата за разпространението на рекламата“ 
[40, с. 486].

Както виждаме, в тези определения намират отражение различни подходи 
към сложното и многостранно понятие „реклама“.

Аналогично е отношението към рекламата и от страна на специалистите по 
маркетинг на книгата.

Така в енциклопедия „Книга“ се дава следното определение: „Рекламата на 
книгата (фр. réclame) е елемент на маркетинга на книгата, средство за насърчаване 
на продажбите на книгите; информация, разпространявана от издателството или 
книготърговското предприятие устно или с помощта на технически средства и 
съдържаща сведения за конкретни книги или услуги на рекламодателя с цел 
популяризиране на литературните произведения. Историята на рекламата на 
книгата е свързана с възникването на книготърговията. Рекламата на книгата 
включва заглавие или рекламен лозунг (слоуган), информация за предмета на 
рекламата, за мястото и условията на продажбата, за реализацията на услуги, 
илюстрации, художествена графика и т. н. За реклама на книгата се използват 
вестници, списания, корици и маншети на обложките на книгите, афиши, рекламни 
щитове, книжни витрини, а така също радиото, телевизията, киното. На целите на 
рекламата на книгата служат панаирите на книгата, базарите, изложбите в 
книжарниците. Различават се комуникативен (включва тестове, анкети, интервю) и 
икономически ефекти (установявани с помощта на търговската статистика) на 
рекламата на книгата“ [18, с. 526].

За Н. Д. Ериашвили: „Книгата се отнася към стоките за индивидуално 
потребление, а за определени групи купувачи тя може дори да бъде предмет от 
първа необходимост в духовната сфера на живот. Затова при рекламиране на 
книжната продукция специалистите по маркетинг могат да използват всички 



инструменти на рекламата, съществуващи в системата на маркетинга“ [35, с. 185]. 
Същността на рекламата е в „целенасоченото създаване у купувача на представа за 
потребителната стойност на стоката, като задължително се отчита главният 
икономически интерес на производителя. Рекламата е съобщение за стоката, с 
която стокопроизводителят излиза на пазара, за неговите възможности да 
удовлетвори определена потребност. Интересът на производителя се състои в 
реализацията на неговата продукция на пазара, а интересът на купувача - в 
удовлетворяването на неговата потребност“ [35, с. 189].

Според Дм. Беклешов: „Многобройните определения на понятието реклама 
се свеждат до това, че тя представлява система от мероприятия, насочени към 
довеждане на сбита и художествено оформена информация за стоката, услугата или 
предприятието до потенциалния купувач. Нейната цел е да привлече вниманието на 
потребителя върху предмета на рекламата, да формира вкус, още неосъзната 
потребност, да помогне да се преодолее възникващата понякога недоверчивост към 
новите стоки и услуги“ [2, с. 10].

За Д. К. Смит: „Стимулирането на продажбите (рекламата) е онази част от 
книгоиздаването, при която богатството на въображението и експедитивността 
носят най-бърза и най-голяма награда“ [28, с. 137].

В. И. Перлов акцентира върху факта, че: „дългосрочният успех на изданието 
често зависи от силната рекламна подкрепа“, издателството „трябва да създаде 
основа за репутацията на изданието; да убеди специалистите в областта на 
рекламата, че изданието, представено от него на пазара, действително притежава 
особени предимства за конкретен целеви пазар. За постигане на основните цели на 
рекламата е необходимо имиджът на продукта да се съчетае с неговите предимства 
за потребителите“ [26].

А. Милчин подчертава, че: „Усилията на издателството ще се увенчаят с 
успех, ако то постигне главното - да възбуди интерес (очакване) към своите книги 
сред потенциалните купувачи. За това е необходима грамотна кампания за 
информиране на купувачите на книгите, целта на която е проникването на пазара и 
възбуждане на интерес към нея сред лицата, които вземат решение за покупка на 
книгата“ [34, с. 393].

Карол Синклер уточнява причините за правене на реклами: 
1. „да се привлекат повече потенциални читатели;
2. да се създаде име на автора;
3. да се привлече голяма поръчка за допълнителни авторски права;
4. да се убеди купувачът на допълнителните авторски права, че 
издателят стои зад книгата;
5. да се удовлетвори желанието на автора;
6. да се подкрепи скромно издание на автора, тъй като предстои голямо 
негово издание;
7. да се рекламира издателството - т. е. да се привлекат добри автори, 
агенти, купувачи на допълнителни авторски права“ [13, с. 180].

П. Форсайт и Р. Бърн също са на мнение, че „по-специфичен начин за 
разбиране на възможностите на рекламата е да се обобщят някои от главните ù 
цели“. Техният „представителен списък“ от рекламни цели включва: 
„информиране на потенциални клиенти за нова оферта (от ново заглавие до 



поредица); увеличаване на честотата на покупките; увеличаване на употребата на 
продукта (например използването на повече книги като подаръци); увеличаване на 
закупеното количество; увеличаване на честотата на замяна (например при 
речниците); удължаване на сезоните на покупка; представяне на промоционна 
програма; разработване на цяла фамилия от продукти; превръщане на недостатък в 
предимство; привличане на нова генерация клиенти; подкрепа или влияние върху 
търговеца на дребно, дилъра, агента, посредника; намаляване на замяната на 
заглавия чрез поддържане на лоялността към клиентите (например лоялност към 
даден автор или жанр); популяризиране на името на организацията, стояща зад 
цяла поредица предложения (реклама на корпоративния имидж); стимулиране на 
запитванията (от страна на клиентите или от страна на представителите на 
индустрията); изтъкване на причини, поради които търговците на едро и дребно 
придобиват мотивация да купуват или да правят промоции на даден продукт; 
предоставяне на „техническа“ информация за нещо (всъщност тя може 
действително да е техническа - например нещо за CD-ROM, или на по-обикновена 
информация, свързана с данни от разработката на продукта - дори фразата 
„публикувано този месец“ е информация) “ [32, с. 120-122].

1.2. Силни и слаби страни на рекламата

Кои са възможностите и ограниченията, присъщи на рекламата, които 
трябва да се отчитат от специалистите по маркетинг в издателството? Една реклама 
е по-ефективна от друга в определени ситуации, а някои типове рекламни обяви 
работят по-добре за конкретни видове издания. Някои потребители ще се откажат 
да купуват активно рекламираните издания, а други, напротив, ще купуват без 
всякаква рекламна шумотевица. Редица други моменти, свързани с пазара, могат да 
повлияят върху книгата и обществения успех на рекламата, например цената ù и 
удобството на нейната покупка. Резултатът от въздействието на отделните 
рекламни обяви може също широко да варира от купувач на купувач и да зависи от 
времето.

Силна страна на рекламата е нейната способност да:
• достига до масова аудитория; до „голям, географски разпръснат 
пазар“ [26];
• стимулира широкомащабно търсене;
• способства за познаването на търговската марка, като „създава 
ярка и ефективна представа за предприятието и неговите продукти“ [26];
• позиционира търговската марка или стоката;
• разширява познанията за конкретната търговска марка;
• осигурява повторение на обръщението;
• служи за напомняне - повторението на обръщението е важен фактор 
от гледна точка на запомнянето.

В. И. Перлов посочва и следните „положителни страни“ на рекламата [26]:
• „контролира се от спонсора;
• прокарва пътя за другите видове промоция;



• потребителите имат възможност да я сравнят с рекламата на 
конкурентите;
• може да се изменя с течение на времето;
• ниски разходи за един клиент“.

Рекламата обаче има и слаби страни:
• може да се разглежда от потребителите като нещо 

натрапчиво и съответно те ще се постараят да я избягват (като 
обърнат страницата, превключат канала, изключат звука или като 
използват други начини за защита);

• може да замърсява информационната среда. Поради големия 
брой конкуриращи се рекламни материали в повечето СМИ се смята, че 
рекламата внася безпорядък в информационната среда, като това с 
особена сила важи за телевизията, по отношение на която потребителите 
се оплакват от големия брой рекламни обяви;

• изразходва безрезултатно по-голямата част от своето 
въздействие поради масовата си  насоченост. Друг проблем на 
рекламата - пълна противоположност на нейната силна страна, е, че 
рекламата е предназначена за голяма аудитория, но много представители 
на тази аудитория най-често не използват рекламираните стоки. В 
резултат рекламата безполезно изразходва значителна част от своето 
въздействие.

Списъкът на основните „отрицателни страни“ на рекламата може да бъде 
продължен [26]:

• „не дава възможност за осъществяване на диалог с аудиторията;
• не позволява да се намери подход към всеки потребител, тъй като 
обръщенията са стандартизирани;
• изисква големи разходи“.

В крайна сметка рекламата представлява ценност за бизнеса само в случая, 
когато тя способства за лесното идентифициране на бренда или компанията от 
страна на потребителя. Макар рекламата да е способна да помогне на 
потребителите да определят търговската марка, която желаят да закупят, тя е в 
състояние да им окаже помощ и в идентифицирането на търговските марки, които 
те ще се постараят да избягнат поради лошите отзиви или лошия опит, свързан с 
покупката им. В идеалния случай продължителната реклама на конкретна 
търговска марка или компания гарантира на потребителя, че даденият продукт е 
преминал изпитание на качеството и че именно затова той продължава да се ползва 
с търсене. Показател за успеха на всяка стока е нейната повторна покупка.

1.3. Връзка на рекламата с другите видове маркетингови комуникации

Ел. Бейвърсток нарича рекламата „само един от елементите за работа с 
пазара“. Според нея: „Съобщението, което носи вашата реклама, засилва другите 
стимули за покупка: директните продажби по пощата, предварителните съобщения, 
рецензиите в пресата и просто разговорите. Действайки в съвкупност, те водят до 
увеличаване на продажбите“ [3, 199]. П. Форсайт и Р. Бърн подчертават, че 



„формите на рекламата варират и зависят от ролята, която тя трябва да изпълни 
наред с другите маркетингови техники“ [32, с. 120].

Рекламата много добре изгражда имиджа на търговските марки и се обръща 
към широката аудитория чрез СМИ. Тя може да помогне на издателството „да 
пресее“ купувачите за по-фокусиран персонален маркетинг или да даде 
възможност на перспективните клиенти сами да се идентифицират с него. 
Например купонната обява с името и адреса на потребителите в периодичния печат 
може да се използва за създаване на база данни от заинтересувани клиенти, към 
които впоследствие издателството да приложи директен маркетинг. Насочен към 
конкретен сегмент или пазарна ниша, той ще бъде по-ефективен от гледна точка на 
разходите в сравнение с масовата реклама.

Силните и слабите страни на рекламата трябва да бъдат анализирани в 
сравнение с предимствата и недостатъците на другите инструменти за 
маркетингова комуникация. Доколкото ресурсите за маркетинговата комуникация 
са ограничени, издателството трябва да планира комуникационния си микс така, че 
рекламата да максимализира своите резултати.

На този факт обръщат внимание всички специалисти в областта на 
маркетинга на книгата. Така според Джек Романос: „...в книгоиздаването, където 
най-големият рекламен бюджет изглежда смехотворен на фона на икономиката 
на маркетинга на потребителски стоки с масово търсене, мащабните рекламни 
кампании могат да не бъдат по джоба за повечето издателства“. Той подчертава, че 
дори когато се отделят солидни за издателския отрасъл бюджети за маркетингови 
комуникации, те са свързани с малко на брой най-значителни в издателската 
програма издания и трябва да бъдат „компенсирани не само с увеличаване на 
продажбите, но и с решаване на дългосрочните задачи на компанията“, а именно - 
формиране на имидж на компанията, запомняне на нейната търговска марка, 
създаване на лоялност към фирмата [19, с. 93].

Д. Коул  започва раздела, посветен на рекламата, в книгата си „The Complete 
Guide to Book Mаrketing” с думите: „Рекламирайте само когато е необходимо. Ако 
в някои отрасли рекламата и маркетингът са синоними, най-големите и средните 
издатели използват много ограничено този скъп инструмент. Като отчитам този 
факт, аз отделям на обсъждането на рекламата неголям подраздел и се ограничавам 
с някои нейни основни приложения за издателствата“. Те са свързани с търговската 
реклама, рекламата за поддържане на вниманието на потребителите, реклама за 
изграждане на фирмен стил или корпоративна идентичност на издателството 
(publisher identity) и реклама за създаване на потребителско търсене [39, с. 29-31].

За В. И. Перлов основно трябва да бъде правилото: „всеки вид промоция 
трябва да се използва точно по предназначение, като се отчитат ограниченията, 
които той сам налага върху себе си“. При избора на комуникационни инструменти 
пред издателството възникват два въпроса: какви са неговите силни и слаби страни 
и какви са условията за ефективност на всеки инструмент. На тази основа той 
предлага таблица за условията за ефективност на рекламата и личните продажби 
(табл. 3.1). Според него може да се разграничи „общо (бюджетно) условие за 
ефективност“ на всички инструменти за маркетингови комуникации. То се 
изразява с формулата:



Разходи за конкретен вид промоция ≤ Прираст на доходите, получен в резултат на 
използването на този вид промоция

Условията за ефективност на видовете промоция според него не означават, 
че е необходимо да се използва само определен комуникационен инструмент. Те 
посочват в какви случаи и на какъв инструмент в общата структура следва да се 
акцентира, какъв вид ще преобладава на даден етап, определяйки цялата 
промоционна политика [26].

Таблица 3.1. Условия за ефективност на основните видове промоция

Реклама Лични продажби

1. Продукт

Kогато има възможност да се 
диференцира продукцията, т. е. да се 
разграничи рекламираното издание от 
останалата маса рекламирана продукция

Когато продукцията е трудно да се 
разграничи от конкурентната

Когато стойността на изданието е 
относително неголяма

Когато стойността на изданието е висока

Когато се реализират технически 
несложни издания, характеристиките на 
които е лесно
да се опишат

Когато продукцията е изготвена
по индивидуални поръчки на 
потребителя

Когато изданията са стандартизирани Когато продукцията е изготвена
по индивидуални поръчки на 
потребителя

Когато не се изисква демонстрация на 
изданието

Когато се изисква демонстрация на 
изданието

Когато изданието се купува често, т. е. 
изисква постоянна замяна

Когато изданието се купува за 
продължителен срок

Когато не съществуват особени условия
при покупката на изданието

Когато изданието се обменя при 
връщане
на старото и се внася съответното 
доплащане

2. Жизнен цикъл

На етапите на въвеждане и на ръст на 
изданието на пазара

На етапите на зрелост и спад

Когато предприятието има работа с 
нарастващо търсене

Когато равнището на първичното 
търсене вече е достатъчно високо



3. Пазар

На неголям географски разпръснат пазар На неголям концентриран пазар

При остра, жестока конкуренция При относително слаба конкурентна 
борба

4. Потребители

Ако се ориентира към крайните 
потребители

Ако се ориентира към организации
на потребители

Когато не съществува необходимост
от установяване на лични контакти

Когато съществува необходимост
от установяване на лични контакти

Когато за потребителите е по-важно 
съдържанието на изданията, отколкото 
полиграфическото изпълнение, което 
може да бъде видяно и оценено

Когато за потребителя са по-важни 
външните качества на изданието, които 
могат да бъдат оценени при неговата 
демонстрация

Когато у потребителя съществуват 
силни емоционални мотиви за 
извършване
на покупката

Когато емоционалните мотиви на 
потребителя не са толкова силни

Когато потребителите не са добре 
осведомени
и убедени да извършат покупката

Когато от гледна точка на готовността 
на купувачите да извършат покупката 
основната маса от потребителите се 
намира на етап убеденост и завършване 
на сделката

5. Характеристики на предприятието

Ако предприятието притежава висока 
печалба, относително неголям пазарен 
дял и съществуват свободни 
производствени мощности

Ако предприятието има голям пазарен 
дял
или малка печалба

Ако предприятието е все още 
недостатъчно известно на пазара

Ако предприятието е добре известно на 
пазара

1.4. Видове реклама

Според П. Форсайт и Р. Бърн значението на рекламата може да бъде 
разкрито, освен чрез целите, които изпълнява, и с разнообразието на формите или 
видовете, които тя приема [32, с. 120]. Широко разпространение у нас е получила 
класификацията на рекламата, предложена от Д. Доганов [12, с. 65-79]. Тя умело е 
конкретизирана по отношение на книгоиздателския бизнес от Р. Абаджимаринова 
[1, с. 81-121]. Някои основни критерии, залегнали в основата на тази класификация, 
и видовете реклама според тях са систематизирани в табл. 3.2.



Таблица 3.2. Видове реклама

1. Предмет

Стокова 
реклама

Свързана с рекламирането на конкретни издания, услуги и 
библиотеки
и поредици.

Фирмена 
реклама 
(институционна
, престижна)

(corporate image 
advertising, 
image 
advertising, 
institutional 
advertising)

Свързана е с дейността на издателствата или на търговците на 
едро и дребно като цяло.

2. Рекламодател (издателство, търговец на едро, търговец на дребно, 
професионална организация, организация с идеална цел, частно лице)

Индивидуална 
(самостоятелна) 
реклама

Провежда се от един рекламодател и се отнася само до неговата 
продукция.

Обща реклама

(cooperative 
advertising)

Тя е форма на съвместно провеждане на реклама от двама или 
повече рекламодатели.

Колективна 
(съвместна) 
реклама

(collective 
advertising)

Провежда се в полза на конкурентни издания и услуги. Тя 
акцентира върху общото в предлаганите издания, а не върху 
конкуриращите се марки на издателства или книготърговци - 
кампаниите, провеждани от държавните износителки на 
англоезична литература в Азия; кампаниите по повод на 
мероприятия, посветени на книгата от регионално, национално и 
международно ниво, и др.

Тя бива:

• вертикална, провежда се от различни нива от 
системата на книгоиздаването (реклама на издателство 
и книготърговци на дребно);

• хоризонтална, провежда се от едно ниво от 
системата на книгоиздаването (реклама на издатели; 
реклама на книготърговци на дребно).

Групова 
реклама

(cooperative 

Осъществява се съвместно от рекламодатели, предлагащи 
различни стоки, намиращи се на едно и също равнище на 
възпроизводствения процес. Обикновено се прилага при стоки и 



advertising) услуги, които не са конкурентни, а често се допълват взаимно: 

• нови книги и премиери на филми („Туин Пикс“, 
„Джурасик Парк“, „Красавицата и звяра“, „Парижката 
Света Богородица“); 

• нови книги и хранителни стоки (издания на 
„Егмонт България“ и продукцията на „Нестле“); 

• туристически екскурзии и пътеводители и др.

3. Адресат

Потребителска 
реклама

Адресирана е към крайния потребител - читателя на книгата, и се 
осъществява главно чрез медиите.

Търговска 
реклама

Адресирана е към търговските посредници на издателствата.

4. Жизнен цикъл на книгата

Въвеждаща 
реклама

(itroductory 
advertising))

Прилага се на етапа на въвеждане на книгата на пазара. 
Характеризира се с голяма интензивност и високи разходи. От 
особено значение е синхронизирането на момента на пускането 
на изданието от печат с кулминацията на рекламната кампания. 
При отсъствието на такъв синхрон се стига до загуби за 
рекламодателя.

Поддържаща 
(утвърждаваща) 
реклама

(sustaining 
advertising)

Прилага се на етапите „ръст“ и „растяща“ зрелост от жизнения 
цикъл на книгата. Тя има за цел да стабилизира и постепенно да 
разшири търсенето. На тези етапи е важно да се следят два 
параметъра на рекламната комуникация - периодичността и 
разпределението на рекламния бюджет във времето.

Периодичността (честотата) на рекламните съобщения 
може да бъде равномерна, нарастваща, намаляваща или 
колеблива. Изборът ù зависи от това кой вариант е най-подходящ 
за конкретното издание и произтича от рекламните цели, 
характеристиките на изданието, особеностите на целевия пазар, 
използваните дистрибуционни канали.

При разпределението на рекламата във времето се отчитат 
най-често три фактора:

1. текучество на потребителите - това са темповете, с 
които пазарът се попълва с нови потребители. Колкото 
са по-високи темповете, толкова по-систематична и 
непрекъсната трябва да бъде рекламата.

2. честотата на покупките - това е средният брой 
покупки за определен период от време. Колкото по-
голяма е честотата на покупките, толкова по-
систематична трябва да бъде рекламата, за да се 
поддържа ниска степен на забавяне.

3. коефициент на забравяне - това е времето, за което 



потребителят може да забрави за дадената стока, ако 
отсъства стимулираща реклама. Колкото по-малък е 
този срок, толкова по-интензивна трябва да е 
рекламата.

Въпросът за честотата на рекламните излъчвания е много важен, 
тъй като недостатъчното повторение може да доведе до напразно 
изразходване на средства и до нулев ефект сред аудиторията.

Напомняща 
реклама

(reminder 
advertising)

Прилага се на етапите „намаляваща зрелост“ и „спад“ от 
жизнения цикъл на книгата. Има за цел да поддържа в 
съзнанието на потребителя информацията за дадена стока, марка 
или фирма, за да запази той верността си към марката - например 
конкретен автор, заглавие, поредица или самото издателство.

5. Пазарна територия, която трябва да покрие

Местна реклама

(local 
advertising)

Провежда се в точно определено населено място. Има чисто 
локален ефект. Разпространява се чрез местния периодичен 
печат, реализира се най-често като външна и витринна реклама, 
осъществява се по местни радиостанции и вълни. Цените са 
значително по-ниски от тарифите в общонационалните медии, 
тъй като имат по-ограничено разпространение.

Регионална 
реклама

(regional 
advertising)

Провежда се по различни причини в един или няколко района: 
специфика на предлаганото издание, обхваната книготърговска 
мрежа, в отговор на конкурентна реклама, с цел проучване на 
пазара и др. 

Национална 
реклама

(national 
advertising)

Провежда се в национален мащаб. Заплаща се по високите 
тарифи на националните медии.

Международна 
реклама

(international 
advertising)

Разпространява се извън територията на дадена страна - в 
чужбина. С това понятие се обозначава не само експортната 
реклама (т. е. рекламата на фирмите-износителки - издателства, 
търговски фирми, външнотърговски централи), но и рекламата, 
осъществявана от чуждестранни агенти, филиали, дъщерни 
фирми, ако тя се планира, координира или ръководи 
методически от износителя.

Глобална 
реклама

(global 
advertising)

Международна реклама, която използва еднакви рекламни 
кампании с идентични образи и съобщения в много страни.

6. Начин на възприемане на рекламата

Зрителна 
(визуална) 

Въздейства върху зрението на адресата (реклама в пресата или 
чрез печатни рекламни издания, външна реклама).



реклама

Звукова 
реклама

Въздейства върху слуха на адресата (радиореклама, реклама чрез 
местни радиовъзли и фирмени уредби и др.).

Звуково-
зрителна 
(аудиовизуална) 
реклама

Въздейства върху слуха и зрението на адресата (реклама по 
телевизията, кинореклама).

Зрително-
обонятелна 
реклама

Въздейства върху зрението и обонянието на адресата 
(ароматизирани листовки, диплянки и др. печатни рекламни 
издания).

Зрително-
вкусова реклама

Включва разпращането на мостри на хранителни и други стоки, 
провеждането на дегустации и др.

Зрително-
осезателна 
реклама

Предполага използването на стимулиране на продажбите - 
поздравителни картички, значки, бележници, календари за маса, 
джобни календари, моливи, ключодържатели, торбички и много 
други.

7. Медии

Печатна 
реклама

Включва: директна реклама (адресна, безадресна, печатни 
рекламни издания - каталози, диплянки, листовки и др.); 
пресреклама (реклама във вестници и списания).

Реклама чрез 
електронни 
медии

Включва: радиореклама; телевизионна реклама (телевизионни 
записи и диапозитиви, студийни предавания, директни 
предавания); кабелна телевизия, аудиовизия и други форми.

Външна 
реклама

Включва: плакатни панели; рисувана реклама (щитове, пана, 
калкани и др.); светлинни надписи и изображения; други видове 
външна реклама.

Транспортна 
реклама

Включва: външно разположена (върху средството) реклама; 
авиореклама; реклама по гари, спирки и др.

Интернет-
реклама

Други средства 
за 
разпространени
е на реклама

Справочни издания

Рекламни филми и кинореклама и др.

От значение за практиката е разграничаването и на някои други видове 
реклама:

• според критерия сезонност - извънсезонната реклама, която се 
провежда извън активния сезон с цел увеличаване на продажбите (може 



да се прилага за всички видове литература през лятото и особено за 
художествената и научно-популярната);
• според критерия форма на изказ - скритата реклама, при която 
рекламната цел не проличава от използваното средство или жанр, или 
източникът на рекламата остава скрит като рекламиращ. Сходна по 
своето съдържание до нея е т. нар. косвена реклама, която се 
осъществява главно с помощта на журналистическите жанрове 
(анотации, статии, рецензии, отзиви, бележки, интервю и т. н.). 
Авторите, които отчитат тези видове реклама, обикновено 
характеризират рекламата като основен инструмент за маркетингови 
комуникации на издателството, тъй като се основават на големия брой 
публикации и предавания в СМИ, посветени на книгата и нейните 
създатели;
• според критерия степен на интензивност и честота на предаване на 
посланието - еднократната, серийната, кампанийната и 
перманентната (постоянната) реклама;
• според критерия начин на осъществяване на рекламата в практиката - 
извънплановата (извънредната, „ад хок“) реклама, която се налага от 
възникването на извънредни събития (напр. действия на конкуренцията), 
промяна в макросредата или от някакъв изключителен повод 
(получаване на престижна литературна или друга награда, сключване на 
изключително важен договор и др.);
• и накрая коригиращата реклама, която фирмата провежда сама или 
по външна принуда, за да промени мненията и отношенията, които сама 
е създала у потребителите. Разновидност на коригиращата реклама е 
контрарекламата, чрез която рекламодателят опровергава или коригира 
реклама на конкурентите си.

Специалистите по маркетинг на книгата обикновено отделят особено 
внимание на търговската реклама. Например Н. Д. Ериашвили определя видовете 
реклама според адресата по следния начин: „Издателската реклама е насочена към 
две диференцирани целеви групи: книготърговията и крайния потребител. В 
съответствие с това издателствата използват различни инструменти за реклама, с 
различна интензивност, като при въздействието върху първата група преобладават 
личните контакти... Потребителската реклама е призвана да способства за 
ефективната продажба на книгите“. Потребителската реклама ще бъде ефективна и 
ще въздейства върху всеки потенциален купувач, ако са оценени „онези 
достойнства на книгата, които могат да се превърнат в мотив за покупка за 
потребителя“, ако са открити качествата, които правят книгата уникална, ако 
правилно е очертан „кръгът от хора, към които е насочена“. Това означава, че 
маркетологът внимателно изучава както „конкурентните издания, за да си 
представи отчетливо, ясно, точно какво отличава дадената книга от останалите“, 
така и „бъдещите читатели на книгата“ по пол, възраст, образвание и т. н. Само 
след като е отговорил на тези важни въпроси, маркетологът може да пристъпи към 
разработването на рекламната идея. „И само след това може да се получи 
убедително и точно рекламно съобщение, съответстващо на вкусовете и 
потребностите на набелязания кръг адресати“ [35, с. 183-184].



За П. Форсайт и Р. Бърн търговската реклама „наистина е важна в 
книгоиздаването“, тъй като „често не е достатъчно продуктите да се рекламират 
единствено за потребителите, особено в области, където е важно 
дистрибуторите/търговците на дребно да проявят желание да изкупуват и да правят 
промоции на определен продукт“. „Търговската реклама подготвя почвата за 
търговските преговори, защото: напомня на търговците на дребно/дистрибуторите 
за продукта в периода между отделните срещи; захранва ги изцяло с информация за 
най-новите данни за разработките и промените във фирмената политика; смекчава 
проблемите, свързани с продажбите на по-малко известни продукти, без 
предварително уговорена среща; показва подкрепата и тежестта, които се дават на 
определен продукт, на поредица или заглавие. Това е от значителна важност за 
книгоразпространението; тази индикация се използва като обективна мярка да се 
оцени какво количество от продукта да се поръчва. И в същото време е лесен за 
използване критерий (макар и субективен) при вземане на бързи решения“ [32, с. 
129-130].

Предложената класификация на видовете реклама през последните години 
търпи редица промени във връзка с развитието на другите инструменти за 
маркетингови комуникации.
Така например фирмената реклама, която започва да се осъществява след 
Втората световна война, когато рекламните агенции не могат да правят 
реклама на стоки или услуги и са принудени да съдействат за запазване на 
позициите на клиентите си в следвоенния период с нови средства, днес се 
разглежда като много близка по своята същност до корпоративната реклама, 
която е инструмент на пъблик рилейшънс. Тя подпомага търговските цели 
на рекламодателите, без да се ангажира със стимулирането на 
непосредствената стокова реализация. Нейната основна цел е  представянето 
на фирмата като „социална институция, която със структурата, дейността, 
нормите, правилата си има значение, определящо поведението на отделни 
класи, слоеве или дори на цялото население в страната или в дадена област“ 
[12, с. 78]. В издателския отрасъл този вид реклама се стреми да изгради 
определен положителен образ на издателството сред широката 
общественост или сред конкретни целеви трупи, като изтъква неговите 
позиции на пазара, значението му в областта на изкуството, културата и 
науката, участието му в международния стопански и културен живот, 
фирмените традиции и богата история, ролята на неговите сътрудници. Така 
например П. Форсайт и Р. Бърн определят по следния начин 
институционната реклама: „Този тип реклама е свързана с дейностите по 
осъществяване на връзките с обществеността. Най-общо казано, целта на 
този тип реклама е да създаде добро име на компанията, корпоративен 
имидж, както и на услугите, предлагани от нея. Издателят например може да 
рекламира цялостната дейност на своята компания, без да споменава 
структурите, от които тя се състои, или дейностите, които извършва“ [32, с. 
124]. Престижната реклама започва да играе все по-важна роля в 
съвременния книгоиздателски бизнес. Чрез нея издателствата се стремят да 
създадат лоялност сред читателите към своята търговска марка. Това те 
постигат по различен начин. Например във Франция: “Gallimard” се опитва 



да привлече вниманието върху своите книги джобен формат с марката 
“Folio”, представяйки ги като средство за оползотворяване на свободното 
време под слоугана „Удоволствието да се чете“; “Natan” набляга на ролята 
на своите книги джобен формат като източник на знания; рекламата на 
стойностните романи и есета, предлагани от издателствата “Grasset” (от 
групата “Marlis/Hashette”) и “Gallimard”, служи само като допълнение към 
общата политика за създаване на благоприятно мнение за фирмата и нейната 
продукция. Издателствата са намерили своя „образ“, който от голяма част 
от потребителите във Франция се асоциира със седмичника „Книжен свят“. 
“RSCG Bestseller” при осъществяване на този вид реклама отделя особено 
внимание на творческия аспект при създаването на книгата. Присъждането 
на литературни награди се разглежда като разновидност на институционната 
реклама, тъй като чрез тях се повишава репутацията на издателството, 
учредило премията или пък публикувало наградената книга. Не случайно 
този вид реклама се определя от някои автори като „инвестиция в бъдеще 
време, като задължителна система от начинания, която създава 
благоприятна почва за развиването на успоредни кампании за въвеждане, 
налагане и поддържане на фирмените марки и стоки на пазара“ [12, с. 78-
79].
В същото време интерес представлява сравнително новата за българските 

специалисти класификация, предложена от П. Форсайт и Р. Бърн. Според тях 
според целите, които преследва, освен институционната съществуват още три 
основни типа реклама:

1. „Първична реклама: целта ù е да стимулира основното търсене на 
определен тип продукт - например вид застраховка, чай или вълна. Този 
тип реклама се среща и в книгоиздаването: реклама, свързана с 
литературна награда или с литературно събитие (Седмица на детската 
книга), или бонове за купуване на книги.
2. Селективна реклама: целта ù е да направи промоция на отделна 
търговска марка (на тоалетен сапун или прах за пране), което става, без 
да се споменава идентичността на производителя, както, да речем, е с 
книгите „Пафинс“.
3. Реклама на даден продукт: целта ù е да извърши промоция на 
продукт или на асортимент от свързани търговски марки, където в 
известна степен трябва да се вземат под внимание имиджът и взаимната 
връзка на продуктите от продуктовия микс, като издателят може да 
рекламира едно или повече заглавия“ [32, с. 124].

Близка до тази е и класификацията, предложена от В. И. Перлов. Според 
него: „При планирането и организацията на рекламната кампания е необходимо да 
се разглеждат три важни компонента: фирмена реклама, реклама на определен 
продукт и реклама с цел разширяване на продажбите“ [26].

Фирмената реклама обикновено преследва две цели: да повдигне 
репутацията на предприятието и да създаде фирмена марка, която може да се 
използва за серии издания. За постигане на тези цели се използват подходи, 
достъпни само на големи и известни предприятия, за дейността на които 
потребителят е вече осведомен. 



Рекламата на определен продукт и рекламата за разширяване на 
продажбите най-често се използват за рекламиране на конкретно издание. 
Основното различие между тези два вида реклама се състои в това, че в първия 
случай се осъществява рекламна поддръжка на изданието в течение на целия 
период на издаването и реализацията му, а във втория - само в периода на 
насърчаване на неговите продажби.

Освен това рекламата на определен продукт предполага широк избор на 
СМИ. „Ако съществуват някакви ограничения по отношение на разходите за 
реклама, решаваща роля трябва да изиграят следните съображения:

• телевизия - особено необходима,
• радио - много важно като добро средство за поддръжка,
• кинореклама - въздейства върху ограничен кръг от потребители, 
макар че възможността да се види рекламата тук е много висока,
• вестници - имат само краткосрочен ефект,
• списания - добро средство за поддръжка,
• външни експозиции и реклама върху транспортните средства - 
високо ефективни за местното население“.

В. И. Перлов подчертава, че изборът на рекламни медии зависи от вида на 
рекламираното издание. Затова посочените съображения могат да се използват 
само като ориентири. Основният критерий е „улучването в целта, основният 
ограничител са разходите“.

Рекламата на определен продукт трябва да отговаря на следните изисквания: 
да бъде убедителна, актуална, впечатляваща, ясна, ярка, лесно познаваема. Тя 
трябва да призовава към определен жизнен стил и за тази цел да бъде излагана в 
най-многолюдните места и да бъде помествана в най-разпространените СМИ. 
Изданието и неговите потенциални купувачи определят характера на рекламата. Тя 
може да бъде национална с подкрепа на регионално и местно равнище.

Третият вид реклама - с цел разширяване на продажбите, според В. И. 
Перлов се използва за бърза промоция на ново издание на пазара или в течение на 
кампанията по насърчаване на продажбите на дадено издание. Това е краткосрочна 
кампания. Тя не е свързана с имиджа на изданието, с изработването на жизнен стил 
или реклама за ползите от продукта, разяснява отделни детайли на провежданата 
кампания, особено ако е нужно „да се отвлекат потребители“ от конкурентите и да 
се подчертаят предимствата по отношение на цената. Рекламата трябва да 
съответства на концепцията за насърчаване на продажбите и да бъде 
информативна, но кратка.

Изборът на СМИ в дадения случай е неограничен, тъй като става дума за 
краткосрочна кампания. Като допълнителни инструменти за маркетингови 
комуникации могат да се използват директна реклама (адресна и безадресна), 
реклама на мястото на продажбата, разнообразни стимули за насърчаване на 
продажбите, лични продажби. 

И накрая, Н. Д. Ериашвили предлага разделянето на рекламните материали 
на четири категории:

• „постоянни - рекламират марката на издателството (надписи върху 
прозорци, рекламни щитове, неонови надписи и др.);



• временни - представляват рекламно оформеният символ на 
издателството, например върху пакетите;
• агитационни - служат за провеждането на общата рекламна кампания 
- плакати, значки, календари;
• стимулиращи - използват се за кратък период (разделители и др.)“ 
[35, с. 184].

1.5. Какво прави рекламата?

Макар основната цел на рекламата да се състои в създаването на търсене, 
много трудно, а понякога дори и невъзможно е да се установи връзка между 
конкретната реклама и обема на продажбите на отделната стока. Тя може да се 
установи само в случая на реклама с пряко въздействие, която използва различни 
начини за насърчаване на купувача - безплатни лотарии, купони и др. По-голямата 
част от рекламата обаче въздейства косвено, т. е. тя способства за формиране на 
търсенето в течение на дълъг период чрез използване на косвени методи. 
Обикновено рекламните обяви се стараят да изменят поведението, като формират 
известност на търговската марка, и да възбудят интереса на потребителите. 
Рекламата може и да не доведе до незабавна покупка, но тя ще настрои 
аудиторията да извърши покупка на рекламираната стока.

Съществува обаче корелация между рекламните разходи, обемите на 
продажбите и печалбата. В резултат на изследвания е установено, че:

1. По-високите разходи за реклама водят до по-висок доход на 
направените инвестиции;

2. Рекламните разходи и пазарният дял, принадлежащ на 
компанията, са свързани помежду си.

Други изследвания показват, че предприятия, които не съкращават 
разходите си за реклама по време на тежки икономически кризи, се характеризират 
с най-високи темпове на растеж на продажбите и чистия доход. И обратно, 
компании, които съкращават своите рекламни бюджети в период на кризи, имат 
най-нисък прираст на продажбите и чистия доход.

1.6. Как работи рекламата

За да се отговори на този въпрос, трябва да се разгледат три основни 
елемента на ефективната реклама: внимание, степен на запомняне и убедителност. 
Разбирането им помага да се разработи стратегия за създаване на убеждаващо 
рекламно съобщение.

1.5.1.Внимание

Една от основните задачи на рекламодателите е да накарат потребителя да 
забележи тяхното съобщение. За да окаже някакво въздействие, рекламата трябва 



да се промъкне през хаотичността на обкръжаващата среда, недоверието на 
потребителя и да завладее неговото положително внимание (attention). То означава, 
че целевата аудитория забелязва съобщението.

Само неголям брой реклами действително се четат или преглеждат. 
Потребителите често бегло преглеждат текстовете и рекламните обяви във 
вестника, но не им отделят голямо внимание. По-малко от половината от всички 
реклами привличат към себе си вниманието, т. е. обмислят се. Около 20 % 
повърхностно се прочитат. И само незначителен брой реклами се четат 
внимателно. 

Ако рекламата е привлякла вниманието на аудиторията, то след това тя 
трябва да създаде чувство за осведоменост. Осведомеността (awareness) 
предполага, че съобщението е направило определено впечатление на зрителя или 
читателя, който ще може по-късно да идентифицира рекламодателя. Рекламата, 
която привлича вниманието, обикновено се характеризира с висока степен на 
натрапчивост, оригиналност или уместност. Уместната реклама способства за 
възникването на осведоменост, защото създава по-голяма степен на съпричастност, 
когато се обръща към потребностите и желанията на аудиторията. Рекламата може 
да се обръща към желанията и нуждите чрез предоставяне на информация за такива 
лично интересуващи потребителя неща, като работа, роля в обществото, 
взаимоотношения и др.

Интересът (interest) помага на аудиторията да премине от внимание към 
осведоменост. Например различните видове издателска продукция пораждат 
различни равнища на заинтересуваност. Обикновено художествената литература за 
повечето хора е по-интересна, отколкото научната. Отделните издания 
представляват интерес за специфични групи хора. Майка на деца в предучилищна 
възраст задължително ще обърне внимание на книгите за оцветяване и приказките 
и може да не спре вниманието си върху стихосбирката на млад поет.

В основата на интересното съобщение обикновено стои един от двата 
фактора - лична заинтересуваност или любопитство. Ако съобщението е насочено 
към тематика, която влиза в кръга на интереси на отделния индивид, то ще 
притежава персонална уместност. Повечето хора откликват на въпроси, свързани с 
общочовешки ценности - деца, животни, трагедии и истории за успех. Рекламните 
обяви, които започват с въпроси или спорни твърдения, също могат да създадат 
интерес и да предизвикат любопитство.

Силата на рекламата е във вниманието и интереса. Вниманието заставя 
аудиторията да се обърне към рекламата. Интересът подбужда читателите или 
зрителите да достигнат до самия край на съобщението, като запазят в себе си 
стремежа да намерят отговори на интересуващите ги въпроси. Интересът обаче е 
временно явление: той лесно „умира“, ако вниманието се превключи към нещо 
друго. За да се поддържа интересът към рекламата, конкретното обръщение трябва 
да увлече аудиторията.

Заинтересуваността определя интензивността на потребителския интерес 
към продукта, средството за предаване на информацията или съобщението. 
Високата степен на заинтересуваност означава, че изданието или информацията за 
него са важни и лично уместни, като например рекламата на книги за отглеждане 
на детето в момента, когато на жената ù предстои да стане майка. Ниската 



заинтересуваност означава, че изданието или информацията относително не са 
важни. Рекламата за стоки, към които се проявява интерес, предоставя информация 
за тях. Напротив, рекламата по отношение на не много важни покупки, такива като 
дъвки, паста за зъби и тоалетна хартия, често се концентрира върху простите 
слоугани или запомнящи се образи.

Понякога натрапчивите рекламни стратегии се използват умишлено, за да се 
засили вниманието към предлагания продукт. Той най-често принадлежи към 
стокови категории, които е трудно да се рекламират, тъй като се възприемат като 
неприятни от потребителите. Но съществуват и видове дразнения, породени от 
самата реклама, такива като противни или непривлекателни образи (продавачи на 
някои стоки) и звуци (почукване, бръмчене, силно звънящи телефони), които се 
използват за привличане на вниманието. От време на време стратегията сама по 
себе си е дразнеща, както това става в негативните политически рекламни филми.

1.6.2. Степен на запомняне

Освен че вниманието е задържаща функция, а поддържаният интерес е 
необходим за „избутващата“ функция, ефективната реклама притежава също 
закрепваща функция - тя фиксира предаваните съобщения в паметта на индивида.

Ефективната реклама се поддава на запомняне. Рекламните изследвания се 
фокусират върху два типа памет - познаване и припомняне. Познаването 
(recognition) означава, че потребителят може да си спомни видяната вече 
информация за някаква стока, извикваща у него чувство за повърхностна 
осведоменост. Припомнянето (recall) е по-сложно. То означава, че потребителят 
може да си спомни съдържанието на рекламното съобщение. Повторението на 
рекламата способства за познаването и припомнянето ù.

Някои чисто формални методи могат да засилят степента на запомняне на 
съобщението: съзвучия и красиви фрази, тъй като те завладяват вниманието и 
могат да се повтарят, без да омръзнат на аудиторията („Закуска за шампиони“); 
обобщаващите фрази (т. нар. ехо-фрази), които се използват в края на рекламната 
обява за сумиране на същността на рекламното обръщение, могат да бъдат 
формулирани по запомнящ се начин; рими, ритмичен такт, повтарящи се звуци и 
др. Върхът в кариерата на рекламиста е, когато сполучливата фраза или съзвучие се 
подхваща и се използва в ежедневните разговори, както това е станало с израза 
„Просто го направи!“ от реклама на Nike.

В допълнение към словесните средства за запомняне печатната реклама и 
телевизионните рекламни филми показват основен визуален образ, който изразява 
същността на съобщението и лесно се запомня. Този образ, по мнението на 
рекламодателя, представлява именно това, което ще остане в паметта на зрителя.

1.6.3. Убедителност



Рекламата се опитва да създаде и измени отношението към рекламирания 
обект, като се обръща към логиката (чрез представяне на информация за него) или 
към емоциите, за да убеди потребителя да действа. 

Убеждението (conviction) е съзнателният стремеж на личността да повлияе 
върху друга или да мотивира нейното поведение с помощта на логиката, емоциите 
или и на едните и другите фактори едновременно. Рекламата, която се опира на 
мнението на специалисти за рекламирания обект (при лекарствени средства, 
техника и т. н.), използва причинен подход за убеждение. Рекламодателите често 
използват емоциите (наслада, носталгия, печал и т. н.) за засилване на 
убедителността на съобщението. Когато рекламата изменя или формира 
отношение, рекламодателят се надява, че потребителят ще започне да предпочита 
неговата стока до такава степен, че след това ще последва извършване на покупка. 

Рекламодателите използват специални похвати, за да засилят 
предпочитането на определена стока. Тези похвати трябва да предизвикат 
желанието на адресата да извърши физическо или умствено действие: да се започне 
с въпрос - това е един от начините да се включи аудиторията в получаването на 
рекламното съобщение; амбициозната идея или игра на думи може да увлече 
хората, защото представлява опит да се организира някаква словесна игра. Една от 
убеждаващите рекламни методики, предизвикваща спорове в продължение на 
дълго време, е прекомерното възхваляване или преувеличената (лъжливата, 
подвеждащата) реклама, при която рекламодателят прави смели твърдения за 
качеството на стоката без всякакви основания за това.

Разбирането на елементите на рекламата е в основата на функциите на 
рекламата. Така според П. Форсайт и Р. Бърн: „Независимо от специфичните цели, 
които рекламата се стреми да постигне, обикновено основните ù задачи са:

• да спечели вниманието на клиента;
• да привлече интереса на клиента;
• да създаде желание за онова, което се предлага;
• да поощри клиента да направи покупка (веднага или в бъдеще).

Следователно рекламата преди всичко е свързана с отношението на клиента 
и промяната в поведението му. Създаването на благоприятно отношение към даден 
продукт трябва да бъде важна част от усилията на рекламата“ [32, с. 122].

Или основната си икономическа функция - да продава, рекламата решава, 
като изпълнява разнообразни комуникационни задачи: предоставя информация, 
убеждава, напомня, утвърждава правилността на вече направения избор.

1.7. Създаване на рекламата

Процесът на създаване на рекламата започва с анализ на маркетинговата и 
рекламната стратегия на компанията, който позволява да се планира особена 
творческа стратегия. На втория етап - изпълнение, авторите на рекламни текстове 
и художествените директори реализират творческата стратегия чрез написване на 
текстове и разработване на дизайн на рекламните обяви. Заключителният етап е 
производството (табл. 3.3).



Таблица 3.3. Създаване на рекламата

Етап 1. Стратегия

Определяне на рекламната стратегия

Определяне на стратегията на съобщението

Идентифициране на комерсиалните предпоставки

Етап 2. Изпълнение

Разработване на творческа концепция

Съставяне на рекламен текст и разработване на външния вид на рекламата

Адаптиране на творческия подход към медиите

Адаптиране на творческия подход към ситуации, свързани с различна културна 
среда
и международен маркетинг

Етап 3. Етап на производство

1.7.1. Стратегия

1.7.1.1. Определяне на рекламната стратегия

Процесът на стратегическо планиране на маркетинговите комуникации се 
използва и за планиране на рекламата. Двата най-важни елемента на рекламната 
стратегия са формулиране на целите, стоящи пред комуникацията, и определяне 
на целевата аудитория. Тези две решения определят рекламния план - от 
разработването на творческата стратегия до плана за разпределяне на рекламата в 
различните средства за информация (медиа-план).

Рекламните цели определят какво трябва да направи рекламата. 
Съществуват различни модели на йерархия на реакциите (резултатите), които 
могат да се използват за анализ на въздействието на комуникациите и за 
определяне на комуникационните, включително и на рекламните, цели. Те 
предполагат, че потребителите постепенно, стъпка по стъпка се придвижват към 
вземането на решения за покупка според получаваната маркетингова информация. 
Такива са моделите AIDA (ВИЖД), DAGMAR и др. Един от тях е моделът 
„възприятие - обучение - убеждение“, представен в табл. 3.4. Той се основава на 
представата, че изменението на възприятието на потребителите, тяхното 
възпитание и убеждение са основни задачи на маркетинговите комуникации. 
Моделът предполага, че маркетинговите комуникации въздействат върху разума и 
душата на купувача по-скоро едновременно, отколкото последователно. Затова 
специалистите по планиране на маркетинговите комуникации са длъжни да 
открият факторите, които са най-важни за поведението на потребителите, и да 



концентрират своите усилия върху съответната част на маркетинговото обръщение. 
В табл. 3.4 са показани реакциите, които могат да се измерят в сферата на 
възприятието, обучението и убеждението.

Таблица 3.4. Модел на йерархия на реакциите „възприятие - обучение - 
убеждение“

Възприятие Обучение Убеждение

Внимание
• Осведоменост за 

стоката, търговската 
марка и провежданата 
реклама

Интерес
• Доколко силна се 

оказва 
заинтересуваността от 
стоката

Памет
• Познаване на 

рекламата, образа на 
стоката, слоугана, 
логотипа, текстовия 
аргумент, позициите

• Познаване на 
търговската марка и на 
стоката

• Припомняне на 
рекламата, образа на 
стоката, слоугана, 
логотипа, текстовия 
аргумент, позициите

• Припомняне на 
търговската марка

Равнище на знанията
• Брой на аргументите, 

отличителните 
характеристики, 
предпоставките за 
продажбата

• Степен на асоциация 
на стоката с нейния 
логотип, слоуган, 
рекламна трактовка, 
визуален образ, 
музикален логотип, 
начин на живот, 
имидж, настроение

• Индивидуализирани 
ли са 
характеристиките и 
аргументите

Емоции
• Реакция на апела

Отношения
• Позитивна или 

негативна 
предразположеност 
към стоката

• Позитивна или 
негативна оценка на 
характеристиките, 
аргументите, 
съжденията

• Предпочитане на 
марката

Аргументи
• Приемливост на 

аргумента
• Убедителност на 

причините и 
обещанията

• Невярното 
впечатление 
поправено ли е по-
късно

• Съмняват ли се 
потребителите в 
позицията на стоката и 
в аргументите за 
нейната полза

• Съществуват ли 
противоположни 
аргументи

Поведение
• Увеличаване 



на купувачите
• Насърчаване 

правенето на справки, 
осъществяване на 
първични и повторни 
покупки

Определянето на целевата аудитория е другият важен елемент на 
рекламната стратегия. Рекламата е най-ефективна тогава, когато се пише за 
конкретна аудитория. Авторите на рекламни текстове (копирайтери - copy-
writers) са тези, които отговарят за съставянето на текста на рекламната обява.

Рекламният текст (copy) е печатният текст на рекламата или думите, които 
хората говорят в рекламните филми. Добрите автори на рекламни текстове не само 
работят на основата на разработения профил на целевата аудитория, но си 
представят някого, който подхожда на този профил. Колкото повече текстът е 
ориентиран към конкретен индивид, за предпочитане е човек, когото авторът може 
да си представи, толкова е по-вероятно, че рекламата ще бъде правдоподобна и 
привлекателна. От гледна точка на стратегията рекламата, както и маркетинговата 
комуникация като цяло, се насочва към все по-тесни аудитории, когато стоките се 
разработват за определени пазарни ниши или се изготвят в съответствие с 
изискванията на конкретен клиент. Това означава, че всеки елемент на рекламното 
послание - тон, стил, музика, характер на разполагане, персонажи и сюжет - трябва 
да бъде адаптиран към характеристиките на аудиторията.

Документът, който описва рекламната стратегия, се нарича текстова 
рекламна платформа, или работен план (copy platform, workplan). Рекламната 
платформа може да се различава по формат и съдържание. Например рекламната 
агенция Karsh & Hagan изисква текстовата платформа да отговаря на следните 
въпроси:

• В какво се състои проблемът?
• Какъв чист ефект искаме да получим от рекламата?
• Кого се стремим да достигнем с тази реклама?
• Какви съмнения изпитваме по отношение на нашите 

перспективи?
• Какво или кой е нашият конкурент?
• В какво се състои основният момент на нашата убедителност?
• Как да се справим с гореизложеното?
• Как да измерим ефективността?
• Има ли някакви задължителни елементи, които трябва да се 

вземат под внимание?

1.7.1.2. Стратегия на съобщението

Творческата работа на рекламната агенция се определя от стратегията на 
съобщението или творческата стратегия (message strategy, creative strategy), 
която скицира какъв тип съобщение трябва да се разработи. Някои автори 



предлагат схема от седем стратегии на рекламното съобщение, класифицирани в 
зависимост от пазарната ситуация (табл. 3.5). Табл. 3.5 показва, че с помощта на 
анализа на рекламната ситуация може да се определи какъв тип стратегия на 
съобщението е най-добре да се използва.

Таблица 3.5. Типове стратегии на съобщение

Тип стратегия Описание

1. Обща Не прилага никакви усилия към диференциация; изявленията 
могат да бъдат направени от всеки пазарен участник; използва се 
в монополна ситуация

2. 
Изпреварваща

Използва обичайна характеристика или предимство, но прави 
това първа; въвлича конкурентите в ситуация „ние също“; 
използва се при категориите стоки с незначителна диференциация 
(сходни продукти) или при нови стокови групи

3. Уникално 
предложение
за продажба

Използва точна диференциация на характеристиките, която дава 
важна изгода за потребителя; използва се при стокови групи с 
относително високи равнища на технологични изменения

4. Имидж на 
търговската 
марка

Използва твърдения за превъзходството или различие, основано 
на външни фактори, такива като психологически различия в 
съзнанието на потребителите; използва се при еднородни 
нискотехнологични стоки с незначителни физически различия

5. 
Позициониран
е

Определя мястото на стоката в съзнанието на потребителя в 
сравнение с конкурентните стоки; подходяща е за нови стоки или 
търговски марки, които искат да „хвърлят“ предизвикателство на 
лидерите на пазара

6. Резонансна Използва ситуации, начин на живот и емоции, с които може да се 
идентифицира целевата аудитория; използва се при високо 
конкурентни недиференцирани стокови групи

7. Аномална / 
емоционална

Използва емоционалното, понякога дори амбициозно съобщение, 
за да се промъкне сред безразличието и да измени възприятието; 
използва се в случаите, когато конкурентите играят открито

1.7.1.3. Комерсиална предпоставка

Комерсиалните предпоставки също влияят върху творческата рекламна 
стратегия. В самата рекламна индустрия ги наричат „горещи бутони“ („hot  
buttons”) - това са мисли, които засягат живота на хората и техните чувства.

Най-разпространените видове комерсиални предпоставки са:
• ползата (benefit) - определя как дадена стока може по-най 

добрия начин да послужи на потребителя или да удовлетвори неговата 
потребност. За да бъдат демонстрирани ползите, специалистът по 



маркетингови комуникации трябва да преведе характеристиките или 
особеностите на изданието в разбираема за адресата форма. Този въпрос 
е разгледан подробно в „Основи на маркетинга на книгата“ [9, с. 310-
323];

• обещанието (promise) - твърдение за предимство, което е 
отправено към бъдещето и обещава, че ще се случи нещо добро, ако 
потребителят се възползва от него. Например „Още една година 
ползотворно сътрудничество!“ (ФорКом);

• конструкцията от типа на „причината, поради която“ - 
рекламният текст изброява причините, поради които трябва да се 
извърши покупката;

• доказателството - необходим елемент към обещанието или 
обяснява причините;

• уникалното предложение за продажба (unique selling  
proposition) представлява комерсиална предпоставка, основана на 
състава на продукта, дизайна или негово свойство, което едновременно 
е и изключително важно за ползвателя. Според Ел. Бейвърсток, „ако 
предварителното проучване на стоката е показало, че рекламираното 
издание е уникално (за първи път на пазара, абсолютно нов подход към 
темата, нов формат и т. н.)“, издателството трябва да извлече колкото е 
възможно по-голяма изгода от това [3, с. 57].

Ако трябва да обобщим, стратегическият етап, свързан със създаването на 
реклама, включва, първо, приемане на решение за рекламна стратегия и, второ, 
решение за специална стратегия на съобщението и съпътстващите го комерсиални 
предпоставки. Следващата стъпка е свързана с използването на избраната 
стратегия. 

1.7.2. Изпълнение

Следващата стъпка в процеса на създаване на рекламното съобщение 
предполага осъществяване на стратегията на съобщението. 

За да бъде реализирана тя, създателите на рекламата разработват творческа 
идея (творческа концепция, главна идея). Творческите работници - авторът на 
рекламния текст, художественият директор или други членове от екип на рекламна 
агенция, вземат стратегическата схема от текстовата рекламна платформа и я 
изразяват така, че тя да привлича вниманието, да се запомня и да бъде убедителна.

Главната идея обикновено се създава в процеса на „мозъчна атака“, начин за 
творческо решаване на проблема, при който мислите се записват в 
последователността на възникването им. Често една идея влече друга дотогава, 
докато не се формира достатъчно голям списък, годен за сортиране. Мозъчната 
атака като правило се провежда в група, но авторите на рекламни текстове и 
художествените редактори провеждат също определена процедура на 
индивидуална или групова мозъчна атака, в хода на която изработват кратки 
описания, които рисуват в общи черти рекламното съобщение или ключовите 
образи, в които трябва да бъде изразена същността на главната идея.



Авторът на текста и художественият редактор обикновено образуват 
творчески екип. Те съвместно изработват творческа концепция, а след това я 
изразяват в думи  и изображения. От авторите се очаква създаването на 
привлекателни, ярки идеи, които са лесно разбираеми, могат да бъдат представени 
в сбит вид и да се запомнят. Рекламният текст не само трябва да бъде увлекателен и 
сбит, той е длъжен да разговаря с хората на езика, който те използват, и с тон, на 
който те се доверяват. Художественият редактор отговаря за художественото 
оформление, което е свързано с визуалните елементи: илюстрация или снимка, 
шрифт, логотип, надписи, макет. Рекламата в значителна степен е форма на 
визуална комуникация, ето защо зрителните образи представляват важна част от 
дизайна на съобщението.

Можем да се съгласим с П. Форсайт и Р. Бърн, че „съществуват поразително 
много медии, където може да се извърши реклама... Всички те са потенциално 
приложими в книгоиздаването, макар че разходите намаляват по-широкото 
използване на някои от тях... сумите, изразходвани за отделните заглавия, са 
толкова малки (с изключение на някои хитови романи, целящи изключителен удар 
на пазара), че на този етап автоматично правят някои от възможностите за избор 
нецелесъобразни“ [32, с. 125].

На този етап от особено голямо значение за рекламната практика е 
познаването на класификацията на рекламата на книгата според използваните 
канали и средства. Под „канали“ или „медии“ (media) се разбират материалните 
носители за пренасяне на рекламното съобщение до дадена аудитория, а под 
„средства“ (vehicle) - конкретният, материализиран израз на рекламното послание. 

Според Американския национален институт по стандартизация най-често 
използваните промоционни медии (promotional media) в книгоиздателския отрасъл 
са [37]:

1. Общи годишни каталози. Пълни каталози на всички книги на 
издателството под печат и току-що излезли от печат.
2. Чеклисти (Chechlists). Кратки списъци с минимум библиографски 
данни.
3. Директна реклама по пощата. Отпечатан промоционен материал, 
разпространяван по пощата до потенциалния купувач.
4. Рекламна обява. Платено от издателя място или време в печатни или 
електронни медии, обикновено насочено към разнообразни 
потребителски пазари.
5. Дисплеи (плакати и др.), използвани за въздействие на мястото на 
продажбата или промоцията.
6. Корица/обложка.
7. Рекламен списък. Платено от издателя място в печатна медия, 
обикновено насочено към търговския и институционалния пазар.
8. Съобщения, пъблисити. Информация, изпратена в печатна или 
електронна медия за новини или използване от редакторите.
9. Сезонни каталози. Списъци на книги, които ще излязат от печат през 
следващия издателски сезон (с времетраене 3 или 6 месеца).
10. Предметни каталози. Книги, групирани по области, дисциплини и т. 
н., насочени към специфични читателски или ползвателски интереси.



Промоционните медии се създават за четири основни целеви пазара:
1. Потребителски - включва читатели, интересуващи се от книгата за 
задоволяване на лични или професионални интереси.
2. Образователен (преподавателски) - включва преподаватели, които 
избират книги и учебници за учебния процес или за допълнително 
читателско използване.
3. Институционален - училища, библиотеки и други институции, 
включващи асоциации, правителство, обществени организации и т. н.
4. Търговски - книготърговци на едро и дребно.

Тъй като на посочените целеви аудитории информация се предава и чрез 
библиографията, всяка медия в зависимост от целевата аудитория е 
препоръчително да следните библиографски данни (табл. 3.6):

Таблица 3.6. Препоръчвани библиографски данни за промоционните медии

Медия Пазар на търговците Институ
-
ционале
н пазар - 
същите 
елемент
и като 
при 
пазара 
на 
търговц
и-те

Образов
а-телен 
пазар - 
същите 
елемент
и като 
при 
пазара 
на 
търговц
и-те

Потреби
-телски 
пазар - 
същите 
елемент
и като 
при 
пазара 
на 
търговц
и-те

Общ 
годишен 
каталог

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 
21

Плюс 19 
и 20

Плюс 22

Сезонен 
каталог

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21

Плюс 19
и 20

Плюс 22

Предмет
ен 
каталог

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 21

Плюс 19
и 20

Плюс 19, 
20 и 22

Чеклист/
Checklist

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13 Плюс 7

Рекламен 
списък

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 Плюс 19
и 20

Плюс 19, 
20 и 22

Рекламна 
обява

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 21

Плюс 14, 
19, 20 и 
22

Плюс 22 Без 10 и 
21

Директн
а 
реклама 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21

Плюс 5 
като 
алетрана

Плюс 19, 
20 и 22

Плюс 5 
като 
алтерна-



по 
пощата

-тива на 
6
Плюс 19, 
20 и 22

тива на 6

Корица/
обложка

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18

Дисплеи 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 18 Плюс 12 1, 2, 4, 6, 
11

Съобще-
ния/ 
пъблисит
и

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21

1. Автор/и (и/или отговорен редактор, съставител);
2. Заглавие;
3. Подзаглавие, ако има такова;
4. Каталожна цена;
5. Дата на авторското право;
6. Дата на публикуване;
7. Брой страници и/или томове, ако е повече от един;
8. Издание (поредност, за широката публика или учебник, с твърда или 
мека подвързия и т. н.);
9. Име на издателя;
10. ISBN (Международен стандартен номер на книгата);
11. Дати, когато ще са готови цените на предварително отпечатаните 
бройки, ако има такива;
12. Специални физически характеристики (големина на шрифта; 
приложения, които не са част от книжното тяло; предварително 
произведени книги; книги със специална подвързия, със спецификация 
на използвания стандартен тип подвързия за онези от тях, за които това е 
особено важна характеристика);
13. Идентификация на серията (ISSN, наименование на серията, номер на 
тома, ако има такъв);
14. Информация за преводни заглавия (оригинално заглавие и език, дата 
на авторското право на оригиналното издание, преводач и т. н.);
15. Описание на съдържанието на книгата;
16. Описание на мероприятия (място и дата на срещи, спонсори и т. н.);
17. Подходяща информация за авторите;
18. Формат (ако е нестандартен), брой и вид графичен материал (ако е 
съществено), показалец (ако има);
19. Обозначение CIP (ако книгата е включена в програмата за 
каталогизация на изданията на Конгресната библиотека);
20. Каталожен номер на Конгресната библиотека;
21. Данни за материала преди публикуването: източник и дата на 
оригиналния материал (като по-рано публикувана книга, периодично 
издание, работен отчет, доклад);



22. Указания за предназначението (за юноши и т. н.).

Работата по създаването на тези медии в книгоиздателския отрасъл се 
определя от редица автори като „рутинна рекламна дейност“ [39; 43]. В същото 
време все по-активно се отчитат изискванията за адаптиране на творческия подход 
към медиите, разработени от общата маркетингова теория.

Кои са основните изисквания към рекламното съобщение от гледна точка на 
най-разпространените медии?
Печатна реклама. Основни елементи на печатната реклама са текстът и 

художественото оформление. Елементите на текста на свой ред включват 
слоугани, заглавия, подзаглавия, основен текст, надписи и ехо-фрази (обобщаващи 
фрази). Използването на шрифта в печатната реклама дава възможност да се 
напише ясно и обширно разяснение за обекта на рекламата. За печатната реклама е 
характерна тенденцията да бъде визуално наситена, т. е. съобщението да се предава 
както чрез думите, така и посредством изобразителните елементи. Зрителните 
образи, които са лесни за разбиране и запомняне, способстват за бърза 
комуникация и „разговор“ със заетия читател, който често не желае да изразходва 
време за четене на многобройните текстове. В случаите обаче, когато е нужно да се 
разкаже интересна история или когато се предполага, че читателят е заинтересуван 
от предлаганата информация, може да бъде използвана и реклама, наситена с текст.

Определението на Д. Доганов, че каталогът е „тежката артилерия на 
печатната реклама“ [12, с. 214], с пълна сила важи и за книгоиздателския отрасъл. 
Н. Д. Ериашвили подчертава, че: „Основното, на което обръщат внимание 
специалистите по реклама при съставяне на каталога, е: структура на разполагане 
на материала (логична и разбираема), корица (цвят и стил на оформлението), 
илюстрации (възпроизвеждане на фрагменти от книгата, снимки на авторите и т. 
н.), библиографски данни (максимум информация). В каталозите се включват и 
бланки за поръчка“ [35, с. 186]. Несъмнено въпросът за същността и 
разработването на издателските каталози най-подробно се разглежда в 
литературата, посветена на издателско-търговската библиография [25; 36].

Издателствата много по-активно в сравнение с радиото и телевизията 
използват за своята реклама периодичния печат, който е по-евтина медиа за 
рекламни съобщения. Особено широко се използват отрасловите вестници и 
списания. Съобщението се съставя съобразно мястото, определено за реклама. То 
може да бъде от няколко реда до няколко страници. В съответствие с мястото се 
определят обемът на информацията и структурата на съобщението.

П. Форсайт и Р. Бърн обръщат внимание върху следните „основни 
категории, създаващи добра осведоменост сред клиентите:

1. Всекидневните вестници, които често се радват на лоялността на 
читателите и следователно се ползват с висока степен на доверие. 
Поради това те са особено полезни както за реклами с цел поддържане 
на престиж, така и за напомнящи реклами. Тъй като всекидневниците се 
прочитат набързо от много хора, прекалено дългият рекламен материал 
може да се окаже нецелесъобразен.
2. Неделните вестници се четат по-спокойно и поради това в рекламния 
текст можем да включим повече подробности.



3. Цветните приложения (и други подобни) са идеално средство за 
реклама от общ характер, но допадат на относително тесен кръг читатели 
и обикновено се оказват скъпи за издателските продукти.
4. Списанията варират от седмични до излизащи веднъж на тримесечие, 
от списания с обща, много широка тематика до тясно специализирани, 
като някои от тях са подчертано специфични. По подобен начин 
различните списания от един и същи тип (например женските) допадат 
на различни възрастови и социално-икономически групи читатели. 
Списанията са обикновено с цветни илюстрации и фотографии и често са 
с редовни читатели.
5. Местните вестници са особено полезни за всички местни събития, но 
са относително скъпи, ако се използват за национална или по-широка 
кампания. Понякога те се използват за рекламна поддръжка при тестване 
на някоя пазарна област - например на автор, който живее в Източна 
Англия, може да се организират акции за даване на автографи и това се 
обявява преди всичко в местните вестници. В по-малка степен 
осведомеността за предлаганите книги се създава и чрез някои други 
средства“ [32, с. 125-126].

Сред ефективните рекламни средства на печатната реклама са:
• рекламно съобщение на 4 или 8 страници, вшито в средата на книгата 
или списанието, картичката с адреса на издателя или друг материал, 
предназначен за връщане, подвързан заедно с книгата или списанието 
(bind-in);
• рекламен текст, изнесен върху обложката или върху кориците на 
изданието, а така също използван в рекламните обяви (blurb). Терминът 
е въведен от Джелет Берис през 1907 г. за обозначаване на 
преувеличената възхвала на предлаганите стоки;
• предлагане на книга или група от книги под формата на купон или 
обява върху обложката или на вътрешните страници на книгата 
(bounce-back), даван като подарък или премия;
• „колода карти“ (card desc) - комплект от купони, картички за 
обратна връзка или други материали. Всеки компонент от комплекта 
съдържа рекламна обява, която рекламодателят изпраща на своите 
клиенти. Според условията на играта клиентът може да върне на 
рекламодателя (обикновено за сметка на последния) комплекта и да 
получи в замяна рекламираната стока, услуга или допълнителна 
информация;
• приспособление за излагане на книгите в книготърговските обекти 
(сounter prepack, counter display). Обикновено се изготвя под формата на 
картонени кутии, които често се разполагат до касовия апарат с цел да се 
стимулират импулсивни покупки.

В. И. Перлов подчертава, че ефективността на рекламата в пресата се 
определя от няколко „общоприети в научната практика критерии: тираж, 
информативност, плътност на информационно-рекламните текстове, брой на 
респондентите на изданието, съдържателност на рекламните текстове. Може да се 
добавят качество на полиграфическото изпълнение, наличие на илюстрации, 



престижност на изданието“ [26]. Той привежда следните данни за отрасловия 
ежеседмичен вестник „Книжное обозрение“ като пример за ефективна реклама в 
пресата. Тираж 20 хил. екз., обем - 32 колони с формат А3. Разпространява се 
предимно по абонамент и има най-широкия географски обхват от всички вестници 
и списания в издателския отрасъл на Русия. Продава се и на дребно в книжарници, 
магазини и павилиони. Рекламно-информационните материали заемат значителна 
част от общия обем на изданието. Всеки брой съдържа над 40 различни рекламно-
информационни материали. Като правило преобладава реклама на излезли от печат 
книги. Те са средно по 17 във всеки брой. Обемът на такива публикации е от 1/8 до 
2 колони. Най-често това са рекламни материали с елементи на анотации и снимки 
на кориците на книгите. Рецензиите на издадени книги са друга разновидност на 
рекламата и заемат второ място по честота сред публикациите - средно по 9 
рецензии във всеки брой. Т. е. става дума за „косвена реклама“ или за пъблисити. 
Редовно се публикуват рейтингови списъци на бестселърите, списъци на книги, 
предлагани на търговците, рекламни обяви за услуги по издаването, 
разпространението и доставката на книги. Сред най-активните рекламодатели на 
вестника са издателствата „Терра“ и „Полярис“, „Вагриус“, „Крон-пресс“, 
книжарницата „Библиоглобус“, издателствата „Республика“, „Academia-центр”, 
„Ладомир“, „Мир“, „Северо-Запад“, „Прогресс“. Рекламната тактика на вестника 
се отличава с особена гъвкавост и чувствително реагиране на изменящата се 
ситуация на книжния пазар. През последните години се появява нова рубрика - 
„Читателски клуб“, установено е сътрудничество с телевизионните предавания 
„Книжарница“ (РТР) и „Книголюб“ (ТВ-Центр).

Според Н. Д. Ериашвили: „Най-широко в практиката на издателския 
маркетинг се използва предаването на рекламни съобщения в собствените издания. 
Обикновено съобщенията се дават под рубриките: „Излязоха от печат“, 
„Очаквайте“ и др. Под тези заглавия се изброяват заглавията на книгите и 
каталозите с готова продукция и се анонсират планираните за издаване 
произведения“ [35, с. 188-189]. Джек Романос пък подробно характеризира 
значението на корицата в процеса на маркетинговите комуникации на 
издателството. Той я определя като „най-мощното средство за продажба, на 
нейното обсъждане се посвещава специално съвещание. Под особен контрол се 
намира срокът на нейното изготвяне, тъй като тя трябва да бъде на разположение 
на търговските агенти на издателството не по-късно от 3 месеца до публикуването, 
за да успеят да представят новата книга на търговците на едро и дребно... Корицата 
е един от жизнено важните елементи на изданието, като това правило важи с такава 
сила, че нерядко издаването на книгата се отлага, ако корицата не удовлетворява 
предявяваните към нея изисквания. Причината е, че всяко заглавие трябва да се 
конкурира като правило с 500 нови заглавия на книги с меки корици ежемесечно - 
това е буквално море от корици, всяка от която крещи на смаяния купувач: „Избери 
ме! “ Добрата корица трябва да изпъква сред останалите, да привлича вниманието, 
да извика у купувача желание да вземе книгата в ръце, да я прелисти и... купи. 
Върху потенциалния купувач в неговото решение да купи книгата или отказа му от 
нея въздействат едновременно няколко фактора, сред които не на последно място 
са импулсивните мотиви. „Опаковката“ на съдържанието на книгата, особено 
корицата, е призвана почти мигновено да убеди купувача, че го чака увлекателно 



четене. Това въздействие се подсилва от допълнителни средства - рекламни обяви, 
препоръки на експерти, цитати от рецензии, които се поместват върху гърба на 
корицата“ [18, с. 90].

Реклама по телевизията и радиото. Рекламните съобщения, които се 
разпространяват по телевизионните и радиомрежите, се възприемат в един от двата 
формата - радио или телевизионен - и продължават обикновено 15, 30 или 60 
секунди. Кратката продължителност означава, че рекламата трябва да бъде проста 
за осъзнаване от потребителя, но интригуваща, за да предотврати превключване на 
друг канал. Интересните и занимателните рекламни филми могат да поддържат 
вниманието на зрителя, което се доказва с припомнянето от потребителите на 
редица телевизионни реклами.

Телевизията е визуално средство за предаване на движещи се образи, затова 
действието е компонентът, който отличава рекламата по ТВ от другите форми на 
реклама. Определени видове рекламни съобщения са особено ефективни в 
телевизионна форма, например разказ, демонстрация, зрелищни и звукови 
представи, както и реални жизнени ситуации, които са насочени към емоциите.

Компонентите на телевизионната реклама включват видео (или зрителни 
образи), аудио (или звук), изпълнител (хора или животни), които действат в 
рекламния филм, както и сценични елементи (бутафория, декори, костюми и 
осветление). Освен това на екрана може да се използва разнообразна графика. Тези 
компоненти на рекламния филм се съединяват заедно с темпа, скоростта, с която 
се развива действието.

Все по-често се използва такъв рекламен инструмент като 
информационната телевизионна реклама, съпоставима по продължителност с 
предаванията от програмен формат. Информационната реклама е ефективна, тъй 
като предоставя на потребителите повече информация, в по-голяма степен ги 
обучава и им дава повече време, за да се ориентират за самата стока и 
съпровождащото я рекламно послание. Тя може да се използва и във врьзка с други 
действия в областта на маркетинговата комуникация. Например с използване на 
директен контакт, т. е. програми, които предоставят на зрителите възможност да се 
обадят по телефона в рамките на ефирното време, за да се сформира база данни за 
хора с определени характеристики, а по-късно да им се предоставят безплатни 
образци, купони и др.

За П. Форсайт и Р. Бърн: „Телевизията с цялостното действие, създаващо 
незабавна или бърза реакция за продажба на даден продукт, се приема като най-
доброто средство. Все още се спори в плен на телевизията ли са зрителите или 
откликват активно на посланията ù. Но фактът, че се използва, е често сам по себе 
си достатъчен да създаде търговска подкрепа. Телевизията позволява продуктът да 
бъде показан или демонстриран, тя е полезна за тестовия маркетинг на нови 
продукти поради своята регионална природа, но е много скъпа - следователно 
недостъпна за повечето издатели“ [32, с. 126].

Н. Д. Ериашвили подчертава, че: „Големите издателства, разгръщайки 
широки рекламни кампании по телевизията, прибягват като правило до помощта на 
специализирани рекламни агенции, но използват и свои сътрудници. Книгата е 
статичен обект, тя не може да се показва в действие, затова много изобразителни 
средства на телевизионната реклама не са подходящи за нея. Но и тук, освен 



съобщението с нужната информация, могат да се използват някои зрителни 
образи“ [35, с. 188].

За В. И. Перлов е важно да се отбележат възможностите на косвената 
реклама по телевизията и радиото, а именно: „специализираните предавания по 
телевизията, където книгата се представя като уникално произведение, разказва се 
най-интересното от нейното съдържание. Ненатрапчивостта и професионализмът 
на подобен разказ служат като най-добра реклама за новата книга. Активно се 
използват и специалните литературни програми на популярни радиостанции... 
Особеностите на такъв продукт като книгата не позволяват да се прилагат за 
нейната промоция рекламни филми и лозунги с кратки слоугани, тъй като 
вземането на решение за покупка на книгите се основава на по-подробно 
запознаване с нея. Това запознанство се осъществява чрез книжарници, каталози, 
специализирани телевизионни предавания и печатни издания, панаири, изложби и 
други форми на промоция, които се използват в книгоиздателския бизнес“ [26].

Рекламата по радиото се опира на привличащите вниманието звукови 
ефекти и добре запомнящата се музика. Често наричат радиорекламата „театър на 
паметта“, доколкото тя в голяма степен зависи от способността на слушателя да 
допълни отсъстващите зрителни елементи със своето въображение. С други думи, 
слушателите са активни участници в създаването на съобщения и това може да 
направи радиото много увлекателен посредник при предаването на информация. 
Радиото е ограничено във възможностите си от звука, зависи от гласовете, 
звуковите ефекти и музиката при създаване на разказа. То е и най-личното от 
всички останали средства за информация, тъй като обикновено е „прицелено“ към 
аудитория, състояща се от един човек. Използването на човешки глас увеличава 
усещането за интимност.

Тъй като хората често слушат радио, като едновременно се занимават с 
друга дейност, в радиорекламата се използват три начина за увеличаване на 
въздействието върху слушателя. Първият от тях е повторението, в частност на 
звучащи в рима изрази, които са изключително прости и лесни за запомняне. 
Втората методика се състои в представяне на рекламна стратегия, основана върху 
хумор или музика, които сами по себе си привличат вниманието и способстват за 
запомнянето. Накрая, добре работи такова излъчване на рекламата във времето, 
когато съобщението съвпада с текущите потребности на потребителя. 
Например рекламата за ресторанти звучи именно тогава, когато слушателят пътува 
в колата си за вкъщи след работа.

П. Форсайт и Р. Бърн подчертават и друга особеност на радиото като 
рекламна медиа: „Търговските радиостанции, излъчващи музика за всеки възможен 
вкус или съсредоточили вниманието си върху групи слушатели по интереси 
(новини, пристрастени участници на открити телефонни линии и др.), предлагат 
повтарящи се контакти. И в този смисъл се оказват отлично средство за реклама на 
определени продукти, а освен всичко непрекъснато разширяват кръга на своите 
потребители. Очевидно е, че местните радиостанции допадат на все по-широки и 
разнообразни по състав групи от населението и поради това предлагат подкрепа на 
широка гама продукти. Някои издатели с положителност вече са експериментирали 
с това средство за реклама, макар че отново цените са ограничаващо високи“ [32, с. 
128].



За Н. Д. Ериашвили: „Радиорекламата получава все по-широко 
разпространение през последните години във връзка с появата на частните 
радиостанции. Радиото представлява широко поле за маркетинговата дейност по 
промоцията на книжната продукция. Предаването може да бъде посветено на 
конкретно издателство, автор, книга, литературен жанр. Много важно е 
поддържането на постоянен контакт с представителите на рекламния отдел на 
радиостанцията чрез предлагане на оригинални сценарии за предавания, ефективни 
начини за рекламиране“ [35, с. 188].

Външна реклама. Реклама, която установява контакт с аудиторията в 
обкръжаващата я всекидневна обстановка, се нарича външна реклама. Тя включва 
нарисувани стени, телефонни будки, бордове на автомобили, автобусни спирки, 
витрини в търговски центрове, витрини, реклама върху щитове и др. Обръщенията 
върху автомати, самолети и таблата на спортните арени също са примери за 
външна реклама. Този вид реклама е добър начин да се изпратят на цели групи от 
хора специфични съобщения във време, когато те са най-предразположени към 
тяхното въздействие. Съобщенията върху опънати платна например често се 
използват по време на футболни мачове, за да привлекат вниманието на спортните 
фенове. Външната реклама се ползва с голям успех през 90-те г. на ХХ в., когато 
все повече рекламодатели започват да търсят алтернативни средства за предаване 
на своите съобщения на целевата аудитория. Отраслите, свързани с развлеченията, 
пътешествията, средствата за информация, здравеопазването, производителите на 
дрехи, на цигари и спиртни напитки активно използват тази медиа за 
разпространение на реклама в своята всекидневна практика.

П. Форсайт и Р. Бърн подчертават, че: „Рекламата на открито е лишена от 
много от атрибутите на пресата и телевизията, но е полезна с това, че напомня на 
читателя за съществуването на дадено заглавие, както и че играе поддържаща роля 
в дадена кампания. Плакати, поставени на стратегически места, близо до оживени 
магистрали или автобусни спирки и гари, могат да предложат много ефективна, 
дългосрочна подкрепяща реклама на даден продукт. Сътрудничеството между 
издателя и търговците на дребно може да доведе до поставяне на плакатите на 
стратегически за региона места и да подкрепи местната търговска дейност“ [32, с. 
126-127].

Транспортна реклама. Транспортната реклама е предимно градски рекламен 
инструмент, който използва транспортните средства за разпространение на 
рекламно обръщение сред местното население. 

Транспортната реклама бива два вида - вътрешна и външна. Вътрешната 
реклама е достъпна за хората, които пътуват в автобуса, вагоните на метрото и 
такситата. Тъй като подобна реклама изпраща съобщения на аудитория, която има 
време да почете, в рекламните съобщения преобладава текстът. Външната реклама 
се помества отстрани на бордовете, отзад и върху покрива на транспортните 
средства и може да бъде забелязана от пешеходците и хората в преминаващите 
автомобили. Транспортната реклама е предназначена за точно определена 
аудитория в случая, когато транспортът следва определен маршрут, например 
автобусите. Повечето плакати са предназначени за бързо възприятие и служат за 
кратко напомняне. Транспортната реклама включва също плакати, които могат да 
се видят на автобусните спирки и гари, на летищата и в станциите на метрото. 



Подобно на вътрешните рекламни обръщения, плакатите могат да се разглеждат от 
хората, очакващи транспорта, и следователно могат да бъдат по-подробни, 
отколкото съобщенията, които бързо се преглеждат от преминаващите.

Интернет-реклама. През последните десет години издателствата, както и 
всички останали пазарни участници, са изправени пред предизвикателството да 
рекламират и осъществяват маркетинг в интерактивна среда с помощта на 
„Световната паяжина“. Електронният маркетинг вече се обособява като 
самостоятелно направление в маркетинга на книгата, което се нуждае от 
задълбочено изясняване, затова тук ще се ограничим само с маркирането на 
проблема. 

Рекламата в реално време е толкова нова, че в момента се изпробват и 
методите за нейната оценка. Водещите рекламодатели обаче използват на своите 
уеб-сайтове формата на печатното списание. Някои изследователски компании 
като “AdLab” и нейния „индекс на рекламна активност“ ранжира рекламодателите 
по броя на рекламните обяви, размера на обявите и броя на активните контакти на 
рекламодателя. Така през 1996 г. “AdLab” съобщава, че в първата десетка на най-
активните рекламодатели чрез Интернет влизат: “Apple Computers”, “Netscape 
Communications Corp.”, “Saturn Corp.”, “AT&T”, “Internet Shopping Network”, 
“Oracle Corp.”, “Chrysler Corp.”, “Insight Software”, “Intel Corp.” и “Microsoft  
Corp.”.

Уеб-сайтовете са мястото, където програмите за ускорено разглеждане в 
Интернет помагат на потребителя да намери конкретно издателство, неговите 
издания и способстват за мотивацията му към определени действия. Компютърните 
специалисти осигуряват техническите детайли по поддръжката му в работно 
състояние в реално време. Издателството трябва да информира потребителите къде 
се намира неговият сайт с помощта на промоцията му в други зони на мрежата и в 
традиционните медии. За да направи добро впечатление на електронните 
посетители, рекламното съобщение трябва да отчита пет момента:

• да се привлече вниманието на сърфиращите в мрежата (чрез 
конкурс, отстъпка, подарък и др.);

• често да изменя предложението (в идеалния случай дори 
всекидневно), тъй като една от причините, поради която хората 
сърфират из мрежата, е да получат най-нова информация. Добрата 
реклама трябва да бъде „светкавична“ и нова;

• да бъде кратко и сбито, тъй като повечето програми за 
ускорено преглеждане притежават кратък диапазон на внимание. 
Графичните изображения забавят инсталирането на страницата, затова 
тяхното използване трябва да бъде внимателно обмислено;

• да фокусира вниманието на посетителите;
• да подбужда към получаване на допълнителна информация за 

клиента или изказване на мнение (чрез награди и др.).
Дизайнът е сериозно изпитание за всеки рекламодател в мрежата. Когато се 

обединява интерактивността с обема информация, предлагана в уеб-сайта, 
рекламодателят трябва да помогне на потребителите бързо да открият нужната 
информация.



За Н. Д. Ериашвили: „В края на ХХ век, когато човечеството е усвоило нови 
уникални технологии, се използват такива носители на информация като факс, 
Интернет, електронна поща. Това са уникални по своя обем и бързина на търсене 
на нужната информация бази данни. С рекламата в компютърните мрежи могат да 
се запознаят милиони хора, намиращи се в противоположни географски точки... 
Пред системата на електронната поръчка е голямото бъдеще“ [35, с. 188].

Други средства за разпространение на реклама. Издателството може да 
използва и други медии, за да повлияе на аудиторията с помощта на рекламата, 
включително чрез пряко разпращане на рекламна информация по местоживеене 
или по предприятия - директна реклама. Тя е свързана с печатната, телевизионната 
и радиорекламата, които предлагат, освен информация за изданието, и средства за 
отговор на рекламата чрез поръчка или запитване. Съдържанието на рекламния 
текст трябва да бъде силно въздействащо, тъй като на него се възлага 
изключителната отговорност за мотивиране на ответната реакция на целевата 
аудитория, без каквато и да е поддръжка във вид на други видове маркетингови 
комуникации. Този вид реклама представлява пресечна точка на рекламата и 
директния маркетинг.

Справочна реклама се появява в издания, съдържащи имена на хора или 
названия на компании, техните телефонни номера и адреси. Най-разпространените 
справочници се издават от местните телефонни компании. „Жълти страници“ пък 
са основно рекламно средство за местните търговци на дребно. Рекламата в такъв 
телефонен справочник се разглежда като справочна реклама, тъй като посочва на 
потребителите къде могат да купят определената стока или услуга, която издирват. 
Силата на справочната реклама се състои в това, че тя достига перспективните 
клиенти, които вече знаят какви са техните потребности от определена стока или 
услуга. Но „Жълти страници“ са само началото на бизнеса в областа на 
справочната реклама. Съществуват много други разнообразни справочни издания, 
например в САЩ те са около 75 000, които обхващат всички видове 
професионални дейности и групи интереси.

Кинореклама. Повечето кина са съгласни да показват рекламни филми 
преди началото на филма. Получили названието трейлъри (trailers), такиви 
рекламни обяви напомнят телевизионната реклама, но обикновено са с по-голяма 
продължителност и са по-добре заснети. В повечето случаи рекламодателите не 
показват обичайна телевизионна реклама в кината. Стратегията на компанията се 
състои в това да се привлече вниманието на младежите на местата, където се 
развличат. Освен това рекламата в киното включва и показване на образци на 
стоката във филмите - известни марки автомобили, козметика и др.

По отношение на книгата като обект на кинорекламата П. Форсайт и Р. Бърн 
са на мнение, че: „Киното със своята атмосфера на бягство от реалността може да 
окаже огромно влияние върху аудиторията, състояща се предимно от млади хора, 
но ефектът от рекламата в него е краткотраен, защото тя не се повтаря. Като се 
вземат предвид обаче публиката и атмосферата, за определен тип продукти 
кинорекламата е много полезна. Киното е също и средство, при което високите 
разходи изключват широкото му използване от книгоиздателите“ [32, с. 128].

В случая, когато компаниите осъществяват международна реклама, когато 
стратегията е изработена, създателите на рекламата трябва да помислят как да ù 



помогнат да предолее социалните, културните и политическите граници. Пред 
рекламодателите, разпространяващи реклама в чужбина, стои въпросът: как да се 
построи рекламата така, че тя да се ползва с успех в цял свят? В редки случаи 
рекламните обяви могат да преминат от една страна в друга без изменения; в 
повечето случаи е необходима определена модификация, дори от гледна точка на 
езика. 

1.7.3. Етап 3. Производство

След изработване на творческата идея и нейните варианти за различните 
медии следва етапът на самото производство на рекламата. Изискванията към 
производството на рекламата за печатни издания и за радиото или телевизията са 
съвсем различни, всички те са сложни и изискват професионални навици на 
технически специалисти. Така например:

• за създаване например на печатна реклама се изискват 
познания по изобразителното изкуство и специализирани 
полиграфически знания;

• радиорекламата се произвежда с помощта на записване на 
звукови ефекти, гласове и музика, което детайлно е уточнено в сценария, 
написан от автора на рекламния текст;

• телевизионните филми използват техниката на аудио- и 
видеозаписа. Създаването на телевизионна реклама е сложен процес, 
който включва персонажи, декори, осветление, бутафория и звуков 
съпровод. Всички тези елементи се обединяват в съответствие със 
сценария, написан от автора на рекламния текст, и кратък сценарий, 
скициран от художника-постановчик. Краткият сценарий или 
разкадровка (storyboard) е описание на основните сцени в рекламния 
филм. 

1.8. Какво прави рекламата ефективна

Ефективната реклама трябва да прилича вниманието, да се запомня и да 
бъде убедителна. Освен това тя трябва да бъде насочена към определена аудитория 
и да съответства на рекламните цели.

Рекламата може да бъде призната за ефективна само след като бъде оценена 
по определен начин.

Оценъчното изследване на рекламата се провежда в следните времеви 
точки:

1. До момента, в който ще се появи в ефира или ще бъде 
напечатана (за да се провери ефективността преди осъществяване на 
големи инвестиции). Нарича се предварително тестване, т. е. тестване 
на стадия на създаване на концепция, което помага да се оцени: ще 
съответства ли рекламата на целите, към които е насочена стратегията, 



до осъществяването на крупни инвестиции в производството, 
изразходване на време и пари.

2. По време или скоро след като е излъчена/публикувана (за да 
се провери нейното въздействие). Нарича се следващо тестване. Тази 
проверка дава реална обратна връзка, която показва доколко добре 
рекламата се справя със своите задачи и предоставя информация за 
бъдещи рекламни стратегии.

Важен изследователски инструмент е тестването на рекламни текстове 
(copytesting) - формално оценъчно изследване в областта на рекламата, използвано 
за решаване на въпроса за пускане на рекламата на пазара и оказване на помощ в 
приемането на изпълнителски решения. То е съсредоточено върху убедителността, 
припомнянето (осведомеността) и разбирането на съобщението.

Използват се и много други видове за изследване на ефективността на 
рекламата: тестове за познаване, тестове за запомняне, метод на оценка на 
мненията и отношенията, проективни методи, експертен метод, наблюдение.


	ІІІ. ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ 
	НА ИЗДАТЕЛСТВОТО
	1. РЕКЛАМА
	1.1. Определение
	1.2. Силни и слаби страни на рекламата
	1.3. Връзка на рекламата с другите видове маркетингови комуникации
	Таблица 3.1. Условия за ефективност на основните видове промоция

	1.4. Видове реклама
	1.5. Какво прави рекламата?
	1.6. Как работи рекламата
	1.5.1.Внимание
	1.6.2. Степен на запомняне
	1.6.3. Убедителност
	1.7. Създаване на рекламата
	1.7.1. Стратегия
	1.7.1.1. Определяне на рекламната стратегия
	1.7.1.2. Стратегия на съобщението
	1.7.1.3. Комерсиална предпоставка
	1.7.2. Изпълнение
	1.7.3. Етап 3. Производство
	1.8. Какво прави рекламата ефективна

