ПРЕДЛАГАНЕ

1. Продукт
Продуктът e 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/.
Основната задача на фирмите е предварително  да проучват пазара и определят нуждите и желанията на своите целеви потребители. Едва тогава се решава какви продукти да се произведат, така че да се удовлетворят в максимална степен тези потребности и желания при максимална печалба за фирмата.
2. Равнища на продуктите
2.1.	Ключова /основна, същинска/ полза. Основната полза, заради която клиентът ще купи стоката. /Напр. – „кола - транспортиране”./
2.2.	Основен /първичен/ продукт.  Основната версия на продукта, която осигурява получаването само на ключовата полза от него. /Базов модел автомобил./
2.3.	Очакван продукт. Основният продукт с добавени минимални свойства и условия, които купувачите очакват и договарят. /Кола с определен цвят./
2.4.	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.
2.5.	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.
3. Класификация на продуктите
3.1.	Основна класификация:
3.1.1.	Материални продукти /продукти/ - дрехи, храни и др.
3.1.2.	Нематериални – услуги, софтуер, ноу-хау и др. Услугите не могат да се пробват, обработват или оценяват предварително. Те не могат да се отделят от доставчика им; осигуряват се от специалисти, но качеството им варира в много голяма степен; не могат да се складират – те се потребяват в момента на производството им; не могат да бъдат притежавани – с употребата им се прекратява и съществуването им. Примери - подстригване, поправка на обувки, кинопрожекция и др.
3.2.	В зависимост от трайността и времето на ползване продуктите биват:
3.2.1.	Трайни – могат да се употребяват няколко години /телевизор/. Цената им е висока и решението за покупка става след анализ на качеството.
3.2.2.	Нетрайни – консумират се еднократни или само няколко пъти /торта/. Сравнително ниски цени, чести покупки, разгърната търговска мрежа.
3.3.	В зависимост от предназначението им:
3.3.1.	Потребителски – купуват се от крайните потребители с цел консумация, т.е. удовлетворяване на лични и семейни потребности /хляб/. Видове:
3.3.1.1.	Продукти за всекидневна покупка. Купуват се често, бързо и почти без да се прави сравнение с други такива /хляб, вестници, цигари, дъвки/. Обикновено има много подобни конкурентни продукти. Биват:
	Основни – купуват се редовно /хляб, цигари/.
	Импулсивно купувани продукти – тяхната покупка не се планира, намерението се появява след като бъдат видени – бонбони, шоколад.
	Продукти, купувани при нужда – купуват се при възникнала потребност, а не редовно /чадър, обувки/.

3.3.1.2.	Продукти, подлежащи на внимателен избор. При покупката им се прави внимателно сравнение с качеството, цената и екстрите на конкурентните продукти /автомобил, мебели, дрехи и др./ Биват:
	Хомогенни – различават се само по цена, но не и по качество.
	Хетерогенни – различават се и по цена, и по качество.

3.3.1.3.	Специални продукти. Те имат уникални характеристика или търговска марка /напр. луксозни стоки като автомобилите „Ферари”, часовниците „Ролекс” и др./ Покупката им се планира предварително. Те са символ на престиж и социален статус.
3.3.1.4.	Нетърсени продукти: 
	Нови - купувачите не знаят много за тях и характеристиките им, защото не са достатъчно рекламирани.
	Нежелани – купувани по принуда /например - лекарства, задължителни застраховки/.

3.3.2.	Индустриални – купуват се от фирми и се използват за производството на други продукти /напр. – материали, машини, транспортни средства и др./ Основните подгрупи са:
3.3.2.1.	Материали и части – влизат в състава на продуктите, произвеждани от фирмите-купувачи /напр. суровини, основни и спомагателни материали, полуфабрикати, горива и енергия и др./ Суровините биват:
	Селскостопански – отглеждани от човека /пшеница, соя и др./ Чрез селекция и подобряване на технологиите може да се увеличи обемът на произведената продукция. Обикновено търговията с тях се осъществява на стоковите борси. Промоционалните и маркетинговите разходи са относително ниски. 
Природни – съществуват в природата в готов вид, но се добиват, събират и преработват от човека /вода, въглища, газ, петрол, метали и др./ Тези ресурси са ограничени и имат неравномерно географско разпределение, което води до значителни разходи за транспортиране на ресурсите до крайния клиент. Потребителите на тези продукти изискват не само качество, но и достъпна цена, ритмичност и сигурност на доставките.

3.3.2.2.	Машини и съоръжения. Те са необходими за реализиране на производствения процес /сгради, инсталации, съоръжения, машини, оборудване, стопански инвентар, уреди, инструменти, приспособления и др./ По правило участват в процеса на производството многократно, влизайки в себестойността на готовия продукт чрез амортизационните отчисления. По-скъпите активи се купуват най-често директно от производителя след подробни технически и икономически анализи и продължителни преговори за цената и другите условия по сделката. При активите с по-ниска цена от основно значение при вземането на решение за покупка са качеството и следпродажбеното обслужване. 
3.3.2.3.	Консумативи. Не са пряко свързани с протичането на произ-водствените процеси, но са необходими за дейността на купувачите /хартия, химикали, тонер, резервни части и др./ Често пъти разходите за консумативи са много високи.
3.3.2.4.	Бизнес услуги. Напр.: ремонт и поддръжка на машини и съоръжения, консултантски услуги /правни, финансови, маркетингови и др./ В световен мащаб е налице тенденция за увеличаване на тези разходи - фирмите се освобождават от несвойствените, трудоемки и скъпи за тях дейности и ги поверяват на външни фирми, специалисти в съответната сфера, които разполагат с висококвалифициран персонал, т.нар. аутсорсинг /outsourcing/.

