
ОСНОВНИ МАРКЕТИНГОВИ ПОНЯТИЯ

Глобализиране на марк. концепция. 

Маркетинг в организацията. 

Обществен контрол и регулиране

МАРКЕТИНГ



1. Същност на маркетинговата концепция 

Тя отразява приоритетите в маркетинговата дейност и начинът на 

съчетаване на интересите на пазарните участници и обществото като цяло.

2. Еволюция на маркетинговите концепции

2.1. 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. 

2.2. 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.  



2.3. Търговска концепция /концепция за продажбите/

Потребителят трябва да бъде подпомогнат и стимулиран, 

за да извърши покупката. 

Ключова роля имат средствата за промоция на продуктите.  

2.4. 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. 

2.5. 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. 



3. Подходи при изграждане на маркетинговите звена в 

организационната структура на фирмата 

3.1. Функционален подход 

- основните маркетингови функции се възлагат на специализирани 

звена. Напр.: по планиране и прогнозиране,  по продажбите, 

по насърчаване на продажбите и рекламата, по новите продукти, 

по маркетинговите проучвания. 

3.2. Продуктов подход 

- някои от функциите на маркетинга се поемат от звена, 

които отговарят за отделен продукт или група от продукти. 

3.3. Териториален подход 

- звената са специализирани по регионални пазари. 



3.4. Пазарен /ориентиран към клиентите/ подход 

- приложим за фирми с малко на брой клиенти, 

които се различават съществено 

по своите основни характеристики. 

4. Етични аспекти на маркетинга 

Маркетингът следва да отчита и да се съобразява 

с възприетите в съответната страна етични норми. 

Некоректно е да се изготвят маркетингови стратегии и рекламни 

кампании за продажба на алкохолни напитки и цигари на непълнолетни, 

както и на други стоки, несъобразени с религиозните и правните норми

в съответната страна. 


