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Единство и последователност на продуктовото 

предлагане 

МАРКЕТИНГ 



1. Единство между компонентите на продуктовото предлагане 

Продуктите са най-важното маркетингово средство, защото купувачът 

плаща и се надява да реши “проблема” си. Да се реши какви продукти да се 

предложат на пазара е един много труден за фирмата въпрос, който трябва 

непрекъснато да се актуализира и контрлира. Затова продуктовата политика 

е фундаментът, основата на останалите политики.  

Стратегическата цел на продуктовата политика е да разработи и 

поддържа такъв асортимент от стоки и услуги, който би осигурил на фирмата 

висока обръщаемост но капитала, стабилен и нарастващ пазарен дял и 

образ, който предизвиква положителни асоциации в обществените 

представи.  

Основна задача е да осигури условията, гарантиращи жизнеността и 

адаптивността на фирмата към извънредно динамичните промени в 

икономическата среда. 



Продуктовата политика представлява комплекс от решения, 

произтичащи от целите на фирмата и насочени към определяне на 

асортимента и обема на произвежданите от нея стоки.  

Тя трябва да подпомага реализирането на целите за постигане на висока 

конкурентоспособност и трайно пазарно присъствие.  

За да се осъществи това е необходимо да бъде съобразена с:  

 обективните тенденции в развитието на пазара, 

 предпочитанията на потребителите,  

 особеностите на основните пазарни сегменти,  

 присъствието и намеренията на основните конкуренти.  



Основните фактори, които определят параметрите на продуктовата 

политика са:  

 фирменото ноу-хау,  

 финансовите ресурси, 

 трудовите ресурси,  

 суровинните ресурси и  

 производствените ресурси.  

Успешната продуктова политика е доказателство за способността на 

фирмения маркетинг да намери благоприятното съчетание на 

възможностите, с които разполага фирмата, с възможностите, които се крият 

в обкръжаващата среда.  



Доколко е реализирано това изискване, може да се съди от състоянието 

 на показатели като:  

 обем на продажбите,   

 обем на пазарния дял на фирмата,  

 рентабилност на производството,  

 обем на печалбата,  

 конкурентоспособността на фирмата,  

 равнище на фирмения имидж и  

 равнище на лоялността на потребителите към фирмената марка. 



В тясна връзка с продуктовата политика са въпросите за:  

 опаковката и  

 търговската марка.  

Водещо място сред въпросите на продуктовата политика заемат 

решенията за асортимента.  

Стратегически въпроси, които трябва да бъдат разрешени са въпросите, 

свързани с: 

 интеграцията и  

 диверсификацията на производството.  

Тактически характер имат решенията за:  

 усъвършенстване на съществуващите продукти,  

 за промяна дължината на продуктовите линии и други. 



2. Последователност във времето 

Основните компоненти на продуктовото предлагане: продукт;  

асортимент; обем; търговска марка; опаковка и маркировка и иновации 

са взаимно свързани помежду си и трябва да се планират и реализират 

съвместно.  

Последователността във времето се изразява в:  

 определяне на продукта/тите, който ще произвежда фирмата;  

 определяне на асортимента; 

 в какви количества да бъдат предложени отделните продукти;  

 как да се реши въпроса с търговската марка;  

 какви да бъдат опаковките и маркировките;  

 какви нови изделия да бъдат предложени  

 и всичко това да се актуализира непрекъснато. 



Успехът се предопределя от наличието на четири условия:  

 формулиране на реално постижими цели;  

 правилна оценка на условията;  

 точни разчети за необходимите ресурси и добра организация за тяхното 

набавяне  

 използване и наличие на екип от достатъчно мотивирани и 

висококвалифицирани специалисти за неговото реализиране. 

 


