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Търговска комуникация 

МАРКЕТИНГ 



1. Търговски цели 

 Въздействието върху пазара е един от основополагащите принципи на 

маркетинга. Целта му е да се постигне успешна реализация, т.е. да се 

продаде стоката.  

Свързано е с:  

 предоставяне на информация,  

 пробуждане на внимание,  

 формиране на благоприятно отношение, 

 убеждение,  

 изменение на поведението.  

Практиката на маркетинга е изработила специално понятие придвижване 

на стоката, обхващащо цялата система от комуникативни връзки на 

фирмата с пазара. Нейната цел е да съдейства активно на пазара. 



Конкретните търговски цели са: 

 реализация на продукта; 

 дългосрочно развитие на фирмата; 

 постигане на висока печалба; 

 осигуряване на определен обем продажби; 

 да се постигне определен пазарен дял; 

 да се осигури определен брой нови клиенти; 

 непрекъснато да се информират клиентите; 

 да се осигури необходимата техническа помощ на клиентите; 

 да се обучава и подпомага търговския персонал; 

 да се осигурява сътрудничество на посредниците; 

 да се консултират и подпомагат посредниците; 

 да се събира и анализира информацията и др. 



2. Комуникационни цели  

Маркетинговите комуникации наречени още стимулиране на 

търсенето и продажбите са насочени да въздействат върху процеса на 

вземане на решение за покупка от потребителите.  

Комуникационните цели са свързани с:  

 осигуряване на информация,  

 позициониране на продуктите т.е. диференциране от останалите,  

 стимулиране на търсенето,  

 повишаване обема на продажбите,  

 изменение еластичността на търсенето,  

 стабилизиране на продажбите,  

 акцентиране на свойствата на продукта 



3. Обекти на търговската комуникация 

 население;  

 персонал;  

 доставчици;  

 посредници;  

 клиенти;  

 конкуренти;  

 акционери;  

 средства за масово оведомяване;  

 контактни аудитории;  

 органи на местна и централна власт,  

т.е. маркетинговата обкръжаваща среда и фирмената микросреда. 



4. Комуникационна стратегия 

Комуникационната стратегия се реализира посредством основните 

средства за комуникация използвани в маркетинга - реклама, връзки с 

обществеността, лични продажби и стимулиране на продажбите. 

Определянето на съотношението им зависи от избраната стратегия на 

фирмата. Възможни са две алтернативни стратегии - избутваща и 

изтегляща. 



а) Избутваща  

Ориентирана към увеличаване на продажбите. Усилията се съсредоточават 

върху мотивиране на посредниците /търговци на едро и дребно, дистрибутори и 

др./ да купуват в по-големи количества и да стимулират продажбата на 

фирмените продукти. Средствата, които се използват са: 

- лични продажби,  

- завишени търговски отстъпки /напр. 5% вместо 2%/ и отбиви от цените; 

- организиране на конкурси /напр. за най-големи продажби/; 

- раздаване на стимулиращи награди /напр. лек автомобил или почивка в 
чужбина/;  

- раздаване на рекламни материали /напр. химикалки и тениски и с логото на 
фирмата/ и др.  

По този начин продуктите се избутват от фирмата до клиентите през 

посредниците.  

Стратегията е типична за индустриалните стоки. Предпочита се от фирми, 

които имат добри връзки с посредниците си. 



б) Изтегляща   

Основно значение имат рекламата и насърчаването на продажбите.  

Целта е да се увеличи общото търсене на продукта от крайните клиенти. 

Клиентите ще потърсят продукта при търговците на дребно, които от 

своя страна ще откликнат на търсенето и ще направят заявки пред 

търговците на едро и производителите.  

Така продукта се изтегля през канала на реализация.   

Стратегията е подходяща за потребителски стоки и услуги, 

висококачествени изделия с известни марки, и когато са налице достатъчно 

средства в рекламния бюджет. 

На практика фирмите ползват комбинации от двете стратегии. 


