ПАЗАР - пространствена и времева изява на обръщението /търговията/. 
Видове пазари в зависимост от купувачите
Потребителски пазар /на крайния потребител/ - на него отделни лица и семейства купуват стоки и услуги за лична консумация.   
Пазар на промишлени стоки /индустриален пазар/- на него купувачи са фирмите, които произвеждат своите стоки със закупените.
Пазар на търговците /препродавачите/ - фирмите купуват стоките, за да ги препродадат с цел печалба.
Правителствен пазар и пазар на нетърговските организации - стоките и услугите се купуват по поръчка с цел предоставяне на услуги на обществото или трансфериране на закупеното към нуждаещите се.
Международен пазар - потребителите се намират извън физическите граници на страната.

МАРКЕТИНГ - процес на планиране и осъществяване на концепцията, ценообразуването, промоцията и дистрибуцията на идеи, стоки и услуги, посредством размяна за удовлетворяване на целите на отделни индивиди и организации.

Основни направления на маркетинговата дейност:
Провеждане на маркетингови изследвания.
Сегментиране на пазара и позициониране на продукта.
Удовлетворяване на потребителите.
Осигуряване на предимства и победа над конкурентите.

МАРКЕТИНГ-МИКС - комплекс от средства, чрез използването на които фирменият мениджмънт участва активно 
във формирането на пазарните процеси:
Product - Продукт - той трябва да притежава такива качества, че усилията по продажбите да станат ненужни.  
Place - Дистрибуция - определя кога, къде и с чие посредничество продуктът ще достигне до купувача.
Promotion - Подпомагане (стимулиране) на продажбите - осъществява се с различни средства, по-важните от които са: 
Рекламата;
Връзките с обществеността (public relations) и
Подкрепата на продажбите (sales promotion).
Price - Цена - цените трябва да бъдат такива, че да покриват производствените разходи и да създават в потребителя чувството за изгодна покупка.

МАРКЕТИНГОВИ КОНЦЕПЦИИ
Производствена концепция - основните мотиви на потребителя да закупи определена стока са ниската й цена и нейната достъпност /многобройни пунктове за продажба, приближени максимално до него/. Фирмите трябва да увеличават производителността на труда, което води до намаляване на цената и прави стоката достъпна за повече потребители. 
Продуктова /стокова/ концепция - решаващият мотив за покупка е качеството на стоките и услугите. Фирмата трябва непрекъснато да се стреми към усъвършенстване на продукта, което е свързано с повишаване на производствените разходи.  
Търговска концепция /концепция за продажбите/ - потребителят трябва да бъде подпомогнат и стимулиран, за да извърши покупката. Ключова роля имат средствата за промоция на продуктите.  
Маркетингова /динамична/ концепция -  основна задача на маркетинга е да установи потребностите на потенциалните клиенти и да създаде продукт, който в най-пълна степен да ги удовлетвори; да бъдат изпреварени конкурентите. 
Концепция за социално-етичния маркетинг - При нея се търси баланса между индивидуалните потребности на хората, целите на фирмата и интересите на обществото като цяло. Маркетингът трябва да осигури високо качество, рационалност и здравословност на потреблението, да бъде отговорен за здравето на бъдещите поколения и стабилността на екосистемите на планетата.

ВЪНШНА СРЕДА - съвкупността от всички външни за фирмата сили, действия и условия, които влияят върху дейността й, върху възможностите й за изпълнение на поетите договорни задължения, за усъвършенстване на връзките й с потребителите, както и върху възможностите й за бъдещо развитие. 
Микроокръжаваща бизнес среда - най-близкото обкръжение на организацията. Фирменото ръководство може да въздейства в определена степен върху елементите на тази среда, които са:
Доставчици 
Посредници /Търговски посредници, Дистрибутори, Фирми за маркетингови и други услуги, Финансови организации/ 
Потребители 
Конкуренти  
Контактни аудитории 
Макроокръжаваща бизнес среда  - фирменото ръководство не може да въздейства върху елементите на тази среда:  
Демографски фактори 
Макроикономически фактори 
Природогеографски фактори  
Социални и културни условия 
Правна и политическа среда   

МЕТОДОЛОГИЯ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
Наблюдение – най-простият метод, изразяващ се в регистриране и събиране на доказателства за онази част от явлението, което се проявява към мига на регистрацията, независимо кога е започнало. 
Имитиране /симулиране/ - чрез компютърна техника се възпроизвежда пазарната ситуация и се проиграват различни тактики и стратегии като се отчита влиянието на различните фактори.
Експеримент /тест/ - чрез него се проверява в контролируеми условия резултатът от действието на един или няколко пазарни фактора. Напр. – две групи хора с еднаква структура и условия на живот, но едните приемат истински витамини, а другите – плацебо. 
Изучаване на мнението /анкетиране/ - най-използваният метод. Представлява набиране на данни от участниците в определена група посредством анкетиране, групови дискусии и др. Проучването може да бъде изчерпателно /масово/, когато се разпитват всички обекти, подлежащи на изследване или частично /репрезентативно/, когато се проучват само част /извадка/ от тях.

КОНКУРЕНТНИ СТРУКТУРИ
Пазар на чиста /съвършена/ конкуренция - налице са множество производители и купувачи на еднородна продукция. Фирмите разполагат с малко възможности да въздейства върху пазара.  
Пазар на монополистична конкуренция - налице са много на брой производители. Те извличат конкурентни предимства чрез диференциране на продукта, при което той трайно печели предпочитанията на част от купувачите.  
Олигополен пазар - при него има повече производители, предлагащи една и съща продукция. Някои от тях имат значителен пазарен дял. Ако някоя от големите фирми реши да повиши цената, другите няма да я последват и това ще доведе до загуба на клиенти за нея. Ако фирмата реши да намали цената, другите ще я последват, което отново няма да доведе до желаното увеличение на продажбите, пазарния дял и печалбата. Все пак цената и на този пазар се променя – в резултат на промените в условията на производство, производствените разходи и търсенето. Големиje фирми могат да влязат в ролята на ценови лидери, ако разполагат с точна информация за производствените разходи в отрасъла и за очаквания размер на търсенето.  
Чист монопол - само един продавач и много купувачи. Пълно отрицание на конкуренцията.  

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА
Според измеримостта на информацията
Количествена информация - дава представа за размера на пазара, пазарните дялове и други;
Качествена информация - дава представа за отношението на клиентите и дистрибуторите към фирмата и нейните продукти.
Според характера на информацията 
фактологическа информация - демографски данни, социологически данни, психологически данни, поведенчески характеристики,
 знания - устойчиви тенденции, 
мнения - индивидуални отношения и възприятия, 
намерения - желание и готовност за покупка 
мотиви - причини за избор.
Според времето на създаване
Първична информация - събира се конкретно за определен пазарен проблем.
Вторична информация - фирмата притежава по някакъв друг повод, но може да помогне за решаване на възникнал в настоящия момент маркетингов проблем.
Според източниците на получаване на информацията
Вътрешна информация - получава се в самата фирма, като се анализират плановете, бюджетите, данните за продажбите и пр.
Външна информация - получава се директно от клиентите и конкурентите, или чрез анализ на доставчиците или дистрибуторите.
ПРОДУКТ - обект на размяна, предназначен да задоволява определени потребности и желания. Продуктите биват материални обекти /обувки, дрехи/ и нематериални /услуги, идеи, ноу-хау, патенти, софтуер и други/.
Равнища на продуктите
Ключова /основна, същинска/ полза. Основната полза, заради която клиентът ще купи стоката. /Напр. – „кола - транспортиране”./
Основен /първичен/ продукт.  Основната версия на продукта, която осигурява получаването само на ключовата полза от него. /Базов модел автомобил./
Очакван продукт. Основният продукт с добавени минимални свойства и условия, които купувачите очакват и договарят. /Кола с определен цвят./
Допълнителен продукт. Очакваният продукт с добавени допълнителни ползи и услуги, различни от тези на конкурентните фирми. /Екстри – електронно запалване, въздушни възглавници на определени места и др./ На това ниво е най-силната конкуренция между фирмите в развитите страни.
Потенциален продукт. Това е видът на продукта в бъдеще. Маркетолозите трябва непрекъснато да търсят идеи за развитие на фирмените продукти с оглед удовлетворяване на потребностите по нов начин и отличаване на продукта на фирмата от тези на нейните конкуренти. 

ЦЕНА - паричната сума или нещо друго /други стоки или услуги/, които купувачът заплаща за придобиване на съответната стока или ползване на съответната услуга.
Стимулиращи стратегии - насочени са към потребителите и целят да им дадат достатъчен стимул за покупка.
Стратегия на ценови лидери – изразява се в определянето на цени за определени стоки под нивото на тяхната себестойност.
Стратегия на ценообразуване за специални случаи – изразява се в снижаване на цените за определен период от време, обикновено в рамките на активна рекламна кампания /т.е. синхронизирано с промоционалния микс/. Намалението се обвързва със специален повод - например Свети Валентин, 8-ми март, 1 април и т.н.
Стратегии на отстъпки в цената
Отстъпка за количество
Сезонни отстъпки
Отстъпки за плащане в брой
Търговска отстъпка
Стратегии на намаления
Намаление срещу старо - ако върнете стария си автомобил можете да получите отстъпка в цената за новия
Промоционални намаления
Стратегии на географска диференциация – приспособяване на цената към регионалните пазари и целите на фирмата за тях

КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
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. 
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.

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.  
Рекламоносител – материалният посредник за пренасянето на рекламата о дадена медия. Напр. когато за канал е избран периодичният печат, рекламоносителите могат да бъдат вестниците „Струма” и „Вяра”.
Рекламно средство – конкретният материализиран израз на рекламното послание при комуникирането му чрез даден канал. Напр.: клип, рекламен репортаж и др. 
Рекламни елементи – съставните части на даденото рекламно средство. Напр. в печатната реклама елементите са: заглавията и подзаглавията, основният текст, рекламният лозунг, илюстрацията, купоните и картите за обратен отговор и др.
Рекламни канали – комуникационни канали, използвани за нуждите на рекламата.
СПОНСОРСКАТА ДЕЙНОСТ е част от комуникационната политика на фирмата. Спонсор е финансиращо лице, фирма или организация, което заплаща част или всички разходи за организирането на спортни състезания, телевизионни радиопрограми, концерти, спектакли и други срещу придобиване на възможности по време на състезанието или на предаването да се популяризира или да се рекламира неговата фирма и марка.
МЕЦЕНАТСТВОТО е подобно на спонсорството, с тази разлика че средствата се използват с оглед създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата.
ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЯВИ от типа на фирмени празници, пикници, спортни прояви и др. дава възможност за задълбочаване на връзките между фирмените служители от една страна, и между фирмените служители и клиентите и контрагентите от друга страна. Чрез тях също може да се изгражда имиджа на фирмата и много от фирмите в развитите страни ги използват, независимо от големината си.

ЛИЧНА ПРОДАЖБА - придвижването на стоките и услугите, включително тяхното устно представяне, чрез контакти с един или няколко потенциални купувачи за даване на информация, консултация или услуга с цел осъществяване на продажба.
ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ - осъществява се, чрез реализация на стоките по каталози, по поръчки, по пощата и телефона, с използване на видео-списания, на основата на списъци на потенциалните купувачи, електронна поща, факс, домашна или парти презентация или демонстрация, електронна търговия и др.

ОСНОВНИ СТЪПКИ НА ТЪРГОВСКАТА АРГУМЕНТАЦИЯ:
1. Привличане на вниманието на потенциалните клиенти. 
2. Идентифициране на проблема. 
3. Изграждане на интерес. 
4. Предоставяне на „свидетелски показания”. 
5. Признаване възраженията на клиента. 
6. Създаване на желание. 
7. Подтикване към действие. 
8. Последващ контакт. 

ПОДХОДИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ ПОСЛАНИЯ
Рационален - показва ползите и свойствата на продукта. 
Емоционален - събужда емоциите на хората с цел да привлече тяхното внимание. 
Комбиниран - комбинация от предходните два.

