ЕДИНСТВО, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА
1. Измерване на ефективността 
За определяне на икономическата ефективност на използваните маркетинговите комуникации се използва следната формула:
ІЕ = X1 – XO [p - Y] / z . 100, където:
•	ІЕ – показател за икономическата ефективност на маркетинговите комуникации;
•	X1 – стокооборотът (продажбите), реализирани в периода на действие на елементите на комуникационния микс;
•	XO – стокооборотът (продажбите), реализирани в периода преди провеждане на комуникационните мероприятия;
•	P – равнището на търговската отстъпка в % към стокооборота;
•	Y – равнището на разходите на обръщението в процент към стокооборота;
•	Z – разходи за комуникационни мероприятия.
Могат да се използват  и други формули.
2. Единство и последователност на посланията 
2.1. Основни положения при разработването на рекламни послания
Ефективността на съдържанието на едно рекламно послание е в основата на успеха на всяка рекламна кампания. 
За да бъде максимално убедително посланието, трябва да се даде отговор на въпросите какво и как да се каже на потребителите?  
Създаването на рекламен аргумент, основаващ се на изключително предложение за продажба според Росър Рийвс има 3 пункта:
- Всяка рекламна обява трябва да представлява предложение към купувача.
- Изключителното предложение за продажба трябва да бъде такова, каквото конкурентите не могат да предложат
- Изключителното предложение трябва да бъде замислено така, че да привлече много нови купувачи към стоката.
2.2. Подходи при разработване на рекламните послания
2.2.1. Рационален - показва ползите и свойствата на продукта. Рационалното рекламно съобщение се основава на: 
- Описание на продукта;
- Новости;
- Популярност на продукта;
- По-ниски цени.
2.2.2. Емоционален - събужда емоциите на хората с цел да привлече тяхното внимание. 
2.2.3. Комбиниран - комбинация от предходните два.
Според специалистите, за да е ефективно едно рекламно послание, а оттам и цялата рекламна кампания, трябва да се използва комбинираният подход - златната среда между емоционалния и рационалния подход. 
2.3. Създаване на рекламно послание /slogan/
Въпроси, на които трябва да се отговори преди да се създаде един слоугън:
- Какъв продукт ще бъде рекламиран?
- Към кого е насочена рекламата?
- Каква информация е налична за “публиката” (аудиенцията)?
- Каква е целта, т.е. какво трябва те /клиентите/ да направят?
- Какво може да се каже, за да бъдат подтикнати към действие?
- По какъв начин ще се получи обратната връзка за ефективността на рекламата?
- Коя идея би била най-ефективна?
- Какво е основното (ключово) послание (key message)?
3. Единство и последователност на комуникационната стратегия
Интегрираните комуникации и тяхната най-разпространена разновидност – интегрираните маркетингови комуникации – са основани на принципа, че всеки комуникационен инструмент трябва да бъде подходящ за интегриране с колкото се може повече други инструменти, с цел максимизиране на ценовата ефективност и засилване на позитивния имидж.
3.1. Интеграцията (създаването на единство) като процес се разглежда на седем нива.
•	Първото ниво обхваща вертикалните цели, т.е. съгласуване на общите, маркетинговите и комуникационните цели на фирмата. 
•	Второто – по хоризонтални параметри, които обединяват дейността по маркетинговите комуникации и функциите на бизнеса, свързани с производството и управлението на кадровите ресурси. Първите две нива се определят като базови.
•	Третото ниво интеграция представя трите елемента на  маркетинговия микс (продукт, цена и място) от една страна и промоцията  от друга. 
•	Четвъртото ниво се изразява в съгласуване на идеята за творчески дизайн и неговата реализация с избраните варианти за позициониране на продукта или услугата.
•	Петото ниво  - интеграция изисква съгласуване на вътрешните отдели с външните агенции по изготвяне на плановете и стратегиите.
•	Шесто ниво  е финансовата интеграция, позволяваща с приетия бюджет да се реализират икономии на мащаба и оптимални дългосрочни инвестиции.
3.2. Ефективна комуникационна програма – включва следните стъпки: 
1.)	Определяне комуникационните цели.
2.)	Идентифициране на целевата аудитория.
3.)	Съставяне на посланието.
4.)	Избиране на комуникационни канали.
5.)	Определяне на общ комуникационен бюджет.
6.)	Разработване на комуникационния микс.
7.)	Измерване резултатите от комуникирането.
8.)	Управление на интеграционния процес на маркетинговия микс.
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