
СЪЗДАВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ФИРМЕНО 

ПРЕДЛАГАНЕ  

 

Стойност на предлагането 

МАРКЕТИНГ 



1. Цена 

- паричната сума или нещо друго /други стоки или услуги/, които купувачът 

заплаща за придобиване на съответната стока или ползване на съответната 

услуга.  

а) Функции на цената: 

- Конкурентна - силно конкурентно оръжие за навлизане и овладяване на 

пазара. 

- Комуникационна - цената е индикатор за нивото на качеството, 

престижността, модерността и т.н. на стоката. 

- Финансова - цената е единственият елемент на маркетинговия микс, 

който реализира приходи. 

 



б) Специфични форми на проявление на цената: 

- работна заплата – цената на стоката работна сила; 

- наем – цената за ползване на движимо или недвижимо имущество 

/къща, кола.../; 

- учебна такса – цената за ползване на образователни услуги; 

- рента/аренда – цената за ползване на земеделски имот и т.н. 

 

2. Ценова политика 

- планомерно определяне и поддържане от фирмата на целесъобразно 

равнище и динамика на цените, конкретизирани във времето, 

пространството и по отделни стоки.  



3. Фактори, влияещи върху цената 

• Фирмени и маркетингови /ценови/ цели  

• Разходи  

• Качеството на стоката 

• Потребители - характерът на потребностите; съществуването на стоки 

заместители  

• Пазарна конюнктура  

• Състояние на конкуренция  

• Държавно регулиране на цените 

 

 



• Жизнен цикъл на продукта: 

- Във фазите внедряване и растеж  - цената е по-висока 

- Във фазата на зрялост – цената се намалява /икономии от мащаба, 

силните конкуренти/. 

-  Във фазата на спад - цената спада още повече/морално остарял 

продукт/.  

• Ценово равнище на пазара   

• Канали за реализация   

• Психологически фактори  

 

 

 

 



4. Методи на ценообразуване 

а) Методи, основани на търсенето  

- Метод на надценяването – първоначално се определя висока цена.  

- Метод на проникването – първоначалната цена е ниска. 

- Метод на престижните цени – първоначалната цена е висока, защото продуктът е 

ориентиран към потребители, които считат притежанието му за измерител на висок 

социален статус. /Ролекс, Майбах и др./  

- Метод „чифт-тек” – психологическите проучвания са показали, че цените завършващи на 

нечетно число се възприемат от закръглените цени. Напр. – 4,99 или 3,35 вместо 5,00. 

- Метод потребител-производител – приемлива за потребителите цена, характеристиките 

на из-делието се приспособяват към възможното в рамките на определената цена.  

- Метод на ценообразуването в пакет – няколко продукта, които по принцип се  използват 

съвместно се предлагат в пакет на една цена 

- Метод на линейното ценообразуване – продукти от една линия се групират по своите 

характеристики и за всяка група се определя отделно равнище на цената. Например – 

цената за всички видове натурални сокове – 1.50 лв., за всички видове кафе – 1.00 лв. и т.н. 

 

 



б) Методи, основани на разходите  

- Метод „стандартна надценка” – надценката е фиксиран процент от 

сумата на пълните разходи /за производство или доставка/ на единица 

изделие, който се добавя към тези разходи и така се получава 

единичната цена.  

- Метод „себестойност плюс процент от нея” – най-често се 

използва от строителните фирми, които увеличават разходите с 

фиксиран процент, изчислен на база разходи. 

- Метод на емпиричната крива на разходите. 

в) Методи, основани на конкуренцията – при тях се определят 

границите, в които собствената цена може да се отклонява от цените на 

конкурентните продукти. Държи се сметка за новостта и качеството на 

собствения продукт, имиджа на търговската марка и др.  

 



г) Методи, основани на печалбата  

- Метод на ценообразуване на база целева печалба – при него се 

търси онази цена, която ще донесе нужната маса на печалбата при 

количеството на продукта, което е възможно да се произведе.  

- Метод на ценообразуване на база целева рентабилност на 

продажбите – подобен на горния метод с тази разлика, че вместо да 

се използва масата на печалбата /т.е. абсолютната й стойност в 

лева/ се взема процентът, който съставлява печалбата в общата 

сума на продажбите /т.е. относителната й стойност/. 

- Метод на ценообразуване на база целева възвръщаемост на 

инвестицията – при него печалбата се изчислява като процент от 

направените за производството инвестиции. 

 



5. Ценови стратегии 

а) 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.   

 

 



б) Стратегии на отстъпки в цената   

- Отстъпка за количество  

- Сезонни отстъпки  

- Отстъпки за плащане в брой  

- Търговска отстъпка  

в) Стратегии на намаления  

- Намаление срещу старо  - че ако върнете стария си автомобил 

можете да получите отстъпка в цената за новия 

- Промоционални намаления 

г) Стратегии на географска диференциация – приспособяване на 

цената към регионалните пазари и целите на фирмата за тях 



6. Дистрибуционна политика 

а) Понятие за дистрибуция  

- Дистрибуцията е един от четирите елемента на маркетинг-микса.  

Тя е процес на придвижване на продукта от производителя до 

крайния му потребител с цел неговата продажба.  

Крайният резултат на този процес е прехвърлянето на собствеността 

върху продукта в този, който ще го употреби, т.е. актът на покупко-

продажба, наричан в маркетинга – транзакция.  

б) Политика на дистрибуция  

- система от взаимосвързани управленски решения, подчинени на 

обща философия и насочени към оптимизиране параметрите на 

дистрибуционния процес в съответствие с целите на фирмата. 



в) Стратегии за дистрибуция 

Крайният резултат на този процес е прехвърлянето на собствеността върху 

продукта в този, който ще го употреби, т.е. актът на покупко-продажба, 

наричан в маркетинга – транзакция.   

 Стратегия за интензивна дистрибуция  

- Изхожда от схващането, че реализацията на продукта трябва да се 

извършва във възможно най-голям брой търговски обекти.  

- Целта е да бъдат достигнати повече пазарни сегменти.  

- Подходяща е за масови и често употребявани продукти.  

- Изисква перфектна организация на физическата дистрибуция, 

резервни производствени и търговски мощности и резервен запас от стоки.  

- Не бива да се допуска прекъсване на продажбите, защото това ще 

подкопае авторитета на фирмата. 



 Стратегия за селективна дистрибуция  

- Използва се най-често за магазинните стоки /продуктите за 

всекидневна покупка/, които имат многобройни алтернативи.  

- Предполага продажбите да се извършват в сравнително ограничен 

брой магазини, където е изложен възможно най-широк асортимент, 

позволяващ на клиента да направи свободно своя избор.  

 Стратегия за ексклузивна /изключителна/ дистрибуция  

- За даден географски регион продажбата се извършва само в един 

пункт.  

- Прилага се при скъпи стоки, стоки с продължителна употреба или 

употребата на които изисква обучение и значителна информация.  

- Много често ексклузивният дистрибутор се задължава да не 

продава конкурентни марки.  



7. Промоция на продажбите  

Промоцията включва целенасоченото разпространение на 

информация конкретно за даден продукт, продуктова линия, марка 

или компания.  

- Промоцията се прави за сравнително кратък период от време. 

Действието й е моментално. 

- Промоцията е пряко обвързана с продажбите.  

- Тя разчита на конкретен стимул за купувача (дистрибутор или краен 

потребител). Обикновено купувачът получава някакви безплатни продукти, 

купони и така нататък.  

- Целта е да се напредва в продажбите. 


