
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА 

 

 

Анализ на търсенето 

МАРКЕТИНГ 



1. Основни типове маркетингови проучвания 

1.1. Проучвания според обекта: 

1.1.1. Проучване на пазара – изразява се в количествено изследване 

на пазара по обектни равнища на съответната държава/регион, за 

области в самата страна или за отделна търговска верига, обект и др. 

Определят се характеристиките на пазарния сегмент; установяват се 

потребностите на отделните целеви сегменти; определя се пазарния 

дял на фирмата; анализира се пазарната конюнктура и се извеждат на 

основните тенденции на пазара, включително потребителското 

търсене. 

1.1.2. Проучване на продукта – изследват се силните и слаби страни 

на стоката и нейните елементи, търсят се възможности за въвеждане 

на нов продукт на пазара /сегмента/; определя се предполагаемият 

жизнен цикъл на стоката; анализират се възможностите за пазарен 

успех /количествените параметри на очакваното търсене/; проучванат 

се марките, опаковките и разфасофките и др. 



1.1.3. Ценови проучвания – важни са, тъй като само при познаване на 

потребителската реакция на ценовия фактор може да се определи 

адекватна цена на стоката и да се реализира ценова конкуренция. 

1.1.4. Проучване на потребителя – изследва се мотивацията на 

потребителя да купува, информационното му поведение, механизмите 

за вземане на решение за покупка, верността към фирмата и марката 

и др. В същността си тези проучвания са психологически и са в 

основата на поведенческия маркетинг. 

1.1.5. Проучване на продажбите  

при него се определят различията в структурите и обемите на 

продажбите по територии и асортиментни групи;  

определят се структурата и районите в продажбената мрежа и 

съответните продажни дялове;  

изследва се ефективността на каналите за реализация;  

оценяват се методите за продажби и оптималното количество на 

стоковите запаси. 



1.1.6. Проучване на рекламно-насърчителната дейност – измерва 

се познаването и отношението на потребителите към рекламата на 

съответната марка и продукт; какъв е текущият ефект от рекламата; 

каква е нейната ефективност и др. 

1.1.7. Икономически анализ – анализ на база «разходи-печалба», 

изследване ефективността и рентабилността на основните дейности и 

др.  

1.2. Проучвания според въпросите, на които се отговаря: 

1.2.1. Количествено проучване – цели да отговори на въпросите кой, 

къде, кога и колко. То е емпирично, обективно и описателно. 

1.2.2. Качествено проучване – цели да отговори на въпросите какво, 

как и защо. То е субективно, обяснително и има практическа 

насоченост. 

 



1.3. Проучвания според сферата на приложение: 

1.3.1. Проучвания за първоначално изследване на проблема 

1.3.2. Диагностични проучвания 

1.3.3. Оценъчни проучвания  

1.3.4. Развойни проучвания  

2. Планиране на маркетинговите проучвания 

2.1. Определяне на изследвания проблем. 

2.2. Определяне на нужната за целта на изследването 

информация. 

2.3. Избор на метод, определяне на извършител и съставяне на 

план-програма за изследването.  

2.4. Получаване, проверка и обработване на информацията.  

2.5. Систематизиране и анализ на информацията. 

2.6. Формулиране на изводи и предложения за по-нататъшни 

действия 

 



3. Методология на маркетинговите проучвания  

3.1. 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.  

3.2. Имитиране /симулиране/ - чрез компютърна техника се възпроизвежда 

пазарната ситуация и се проиграват различни тактики и стратегии като се отчита 

влиянието на различните фактори. 

3.3. 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.  

3.4. 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. 

 



3.4.1. Начини за осъществяване на анкетирането  

3.4.1.1. Устна анкета – анкетьорът лично задава въпросите на 

анкетираните и сам отбелязва техните отговори във въпросника.  

3.4.1.2. Писмена анкета – анкетната карта се изпраща по пощата и 

се попълва от самите анкетирани.    

3.4.2. Анкетна карта – състои се въпроси, на които се търси отговор и 

място за записване на отговорите; уводен текст, който призовава към 

попълването й и обяснява целите на анкетата, обяснения за начина на 

попълване и по-нататъшно процедиране и др.  

3.4.2.1. Изисквания за съставяне на анкетна карта: 

- Въпросите трябва да бъдат съобразени с целта на анкетата. 

- Въпросите трябва да отчитат образователното ниво и 

компетентност на анкетираните. 

- Въпросите трябва да бъдат формулирани ясно и точно, така че 

да се изключи двусмислието или превратното тълкуване. 

 

 



- Не се допускат множествени въпроси. 

- Въпросите трябва да бъдат подредени в логическа 

последователност и градация около проблема. 

- Не се допускат паразитни въпроси. 

3.4.2.2. Видове въпроси в анкетната карта: 

* Според съдържанието си: 

- Въпроси, свързани с факти и действия /Ходите ли на кино?/ 

- Въпроси, отнасящи се до мнения и оценки /Смятате ли, че 

„Делта” е по-хубав сладолед от „Айс Гълъб”?/ 

* Според начина на задаване: 

- Преки; 

- Косвени. 

 

 



* Според формата: 

- Открити – анкетираният дава свободен отговор /Как накратко ще 

опишете перфектната вечеря?/ 

- Закрити – при тях трябва да се избере отговор от предложените 

/напр. ДА или НЕ/. 

* Според функциите: 

- Въвеждащи; 

- Основни; 

- Разделителни; 

- Контролни. 

 

 


