
ОСНОВНИ МАРКЕТИНГОВИ ПОНЯТИЯ

Маркетингова дейност

МАРКЕТИНГ



1. Маркетинговата дейност и управление 

Маркетингът като пазарна дейност има за цел да съдейства 

за най-пълното удовлетворяване на нуждите и потребностите 

на индивидите и организациите 

при максимална печалба за фирмата-производител / търговец 

на стоките и услугите, чрез които се удовлетворяват 

нуждите и потребностите.

Основните направления на маркетинговата дейност са:

 Провеждане на маркетингови изследвания.

 Сегментиране на пазара и позициониране на продукта.

 Удовлетворяване на потребителите.

 Осигуряване на предимства и победа над конкурентите.



Маркетинговото управление има специфична технология, 

която изисква управленският процес да премине през следните етапи:

1. Оценка на пазарните възможности на организацията.

2. Избор на целеви пазари.

3. Разработване на комплекс от маркетингови мероприятия.

4. Реализация и контрол върху изпълнението на маркетинговите 

мероприятия.



2. Основни групи дейности на маркетинговото управление 

2.1. Проектиране и създаване на продукта 

2.2. Разработване на стандартите и определяне на разновидностите на 

продукта.  

2.3. Изкупуване и комплектуване на продуктите  

2.4. Продажба  

2.5.  Складиране и транспортиране на продуктите 

2.6. Поемане на риск¬  

2.7. Набиране и акумулиране на пазарна информация  

2.8. Финансиране на маркетинговата дейност 



3. Същност и елементи на маркетинг-микса 

- комплекс от средства, чрез използването на които 

фирменият мениджмънт участва активно 

във формирането на пазарните процеси.

Има различни схващания за средствата, които се включват в комплекса 

на маркетинговия микс. 

Най-широко признание е получила концепцията за четирите “Р”. 

Наименованието си дължи на английските думи: 

 product (изделие, продукт), 

 place (място/пласмент), 

 promotion (подпомагане/промоция), 

 price (цена).



3.1. Продукт - той трябва да притежава такива качества, 

че усилията по продажбите да станат ненужни.  

3.2. 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).

3.3. Цена - цените трябва да бъдат такива, 

че да покриват производствените разходи 

и да създават в потребителя чувството за изгодна покупка.

3.4. Дистрибуция - определя кога, къде и с чие посредничество 

продуктът ще достигне до купувача. 



4. Маркетингова информационна система 

- системата, осигуряваща маркетингова информация. 

Елементите на МИС са:

4.1. Маркетингово проучване. 

4.2. Създаване и развитие на продукта. 

4.3. Маркетингов план.  

4.4. Стимулиране - Промоция и реклама.  

4.5. Продажби.  

4.6. Дистрибуция.  

4.7. Кредитиране.  

4.8. Следпродажбен сервиз. 


