Реализиране на комуникационната стратегия – част 1 

Комуникационна стратегия
Комуникационната стратегия е насочена към реализация на вече формулираните организационни цели. За да бъдат постигнати те, се приема една обединяваща концепция, която цели промяна в публиката в два взаимосвързани етапа - популярност и присъединяване. Концепцията включва основните насоки на комуникацията - избора на главните тези, които ще се съдържат в комуникационните послания. Комуникационните стратегии, които се използват за систематизиране на медийната и комуникационната политика са единство на съдържателни и формални елементи - знакови системи, кодове и различни реализации на знаците и правилата за постигане на определени комуникативни цели. За реализацията се разработват конкретни тактики, като на всеки етап се следи реакцията на целевата аудитория и се внасят корекции при настъпили съществени промениэ- това е ролята на обратната връзка. Разработва се медия план, който включва следните главни задачи:
1.	Определяне и анализ на проблемите с комуникациите.
2.	Поставяне на комуникационна цел.
3.	Избор на комуникационна стратегия.
4.	Разработване на комуникационна програма на база избрана стратегия.
5.	Изпълнение на програмата.
6.	Оценка на постигнатите резултати от прилагането на комуникационната програма.
В процеса на осъществяване на комуникационната програма се използват различни комуникативни техники и модели:
	завладяване и задържане на вниманието, 
	установяване и поддържане на връзка, 
	създаване на доверие, 
	обръщане към силни мотиви, 
	включително емоции, 
	въвличане в действие и др. 

Правилното изпълнение е предпоставка да се създадат полезни двустранни връзки с медиите, да се постигне желаното разбирателство, доверие и взаимноизгодно сътрудничество сред публиката, така че тя да бъде приобщена към реализацията на политиката и целите.
На основата на вече определените и конкретизирани дейности, които трябва да се извършат, се уточнява и се приема окончателният бюджет на програмата. Създават се и се произвеждат самите комуникационни съобщения, осъществява се покупка на време , място и т.н. в масмедиите, осъществява се контакт с аудиторията, следи се обратната реакция.
Видове комуникационни стратегии 
2.1. Избутваща - ориентирана към увеличаване на продажбите. Усилията се съсредоточават върху мотивиране на посредниците /търговци на едро и дребно, дистрибутори и др./ да купуват в по-големи количества и да стимулират продажбата на фирмените продукти. Средствата, които се използват са:
- лични продажби, 
- завишени търговски отстъпки /напр. 5% вместо 2%/ и отбиви от цените;
- организиране на конкурси /напр. за най-големи продажби/;
- раздаване на стимулиращи награди /напр. лек автомобил или почивка в чужбина/; 
- раздаване на рекламни материали /напр. химикалки и тениски и с логото на фирмата/ и др. 
По този начин продуктите се избутват от фирмата до клиентите през посредниците. 
Стратегията е типична за индустриалните стоки. Предпочита се от фирми, които имат добри връзки с посредниците си. 
2.2. Изтегляща - основно значение имат рекламата и насърчаването на продажбите. Целта е да се увеличи общото търсене на продукта от крайните клиенти. Клиентите ще потърсят продукта при търговците на дребно, които от своя страна ще откликнат на търсенето и ще направят заявки пред търговците на едро и производителите. Така продукта се изтегля през канала на реализация.  Стратегията е подходяща за потребителски стоки и услуги, висококачествени изделия с известни марки, и когато са налице достатъчно средства в рекламния бюджет.
На практика фирмите ползват комбинации от двете стратегии.

