
ФИРМЕНО ПРЕДЛАГАНЕ 

 

 

Продуктови стратегии 

МАРКЕТИНГ 



1. Двойката продукт-пазар 

а) Пазар. 

- пространствената и времева изява на обръщението /търговията/.  

Той може да се разглежда и като съвкупност от потребители, които 

имат сходни потребности по отношение на определени стоки или 

услуги, но различни покупателни възможности, предпочитания и 

готовност да купуват.   

б) Продукт  

- обект на размяна, който е предназначен да задоволява определени 

потребности и желания.   



в) Матрица „продукт-пазар” 

С нейна помощ може да се отчете едновременното действие на 

няколко фактора и да се избере най-добрата структура на търговските 

представители.  

Пример за такава матрица: 

 



2. Целева група 

Целевият пазар на една фирма е съвкупността  

от настоящи и потенциални потребители на фирмения продукт,  

които имат едновременно възможност  

/финансова, физическа и юридическа/  

и желание да закупят продукта,  

защото се нуждаят от него 

3. Разработване на целевия пазар 

І. Пазарно сегментиране 

1.1. Дефиниране на продуктовия пазар 

1.2. Избор на база за сегментиране 

1.3. Формиране на пазарните сегменти 

1.4. Анализ на пазарните сегменти 



ІІ. Определяне на целевия пазар  

2.1. Определяне на пазарната привлекателност  

2.2. Определяне на пазарния размер  

2.3. Определяне на желания пазарен обхват  

2.4. Избор на целеви пазар  

ІІІ. Продуктово позициониране  

3.1. Разработване на концепция за позициони-ране  

3.2. Разработване на стратегия за позициониране 

3.3. Разработване на маркетинговия микс 

 



4. Стратегически избор 

а) Стратегия за концентриран маркетинг /стратегия на пазарните 

ниши/  

- Маркетингът се насочва към една пазарна ниша, откъдето ще се 

получи и основният дял печалба.  

- Прилага се най-вече от фирми, които имат ограничени ресурси. Те се 

стремят да открият съществуващи пазарни прозорци /незаети пазарни 

сегменти/ и като удовлетворят съответните потребности да ги 

превърнат в свои пазарни ниши /частта от пазара, на която фирмата 

има стабилни пазарни позиции и която й носи значителна печалба/.  

- Постигането на целта може да се осъществи със собствено 

производство или внос.  

- С развитието на фирмата и насищането на потребностите на сегмента 

се преминава към следващата стратегия. 

 



б) Стратегия за диференциран маркетинг /стратегия на множествена 

сегментация/  

- фирмата се насочва към няколко сегмента, различаващи се по 

потребности, изисквания и предпочитания на купувачите като за всеки 

сегмент се разработва специфичен маркетинг-микс.  

Плюсовете на тази стратегия са:  

 взаимозаменяемост на продуктите,  

 минимизиране на търговския риск,  

 нарастване на шанса за повторни покупки,  

 намаляване на маркетинговите разходи. 



в) Стратегия за масов /недиференциран/ маркетинг  

– изразява се в предлагането на един и същ продукт на възможно най-

голям брой потребители при унифициран маркетинг-микс. Плюсовете на 

тази стратегия са:  

 икономия на средства,  

 ориентация към широки слоеве потребители,  

 намален риск.  

Минуси:  

 не се отчитат специфичните изисквания на потребителите,  

 силна конкуренция,  

 печалбата не се задържа на високо равнище за дълго.  

Повечето компании избягват тази стратегия. 

 



5. Продуктови стратегии 

а) Стратегия за производство на стандартни продукти  

– предпочита се от по-крупните фирми, които имат голям производствен 

и финансов капацитет.  

Увеличената серийност на производството води до намаляване на 

разходите и получаване на ефект от мащаба.  

Това води до по-добряване на рентабилността и нарастване на пазарния 

дял  

Пример: конфекция. 

 

 



б) Стратегия за производство на нестандартни продукти  

- предпочита се от по-малките фирми.  

Продуктите се произвеждат в единични количества или малки серии, 

съобразно изискванията на потребителите.  

Това дава основания да се продава на по-високи цени, което води до 

нарастване на рентабилността.  

Пример: от-котюр. 

в) Стратегия за производство на модифицирани стандартни 

продукти  

– модификация на предходните две.  

При нея се произвеждат леко модифицирани стандартни продукти, което 

дава положителните резултати на двете съставни стратегии. 

 

 


