
Добре дошли в Пета глава!

УМЕНИЯ ЗА МАРКЕТИНГ И
ПРОДАЖБИ

Здравейте! Аз съм
Томас! Нека

продължим с нашия

курс. Сега започваме
Пета глава.



wINGS - "Internationalization  serious Game for Start-ups and entrepreneurs„
е обучителенкурс, създаден по програма Еразъм+, който запознава с

основните аспекти на процеса на интернационализацията.

wINGS курсът е съставен от 6 глави: 
Нагласа за глобално предприемачество, Ключови компетентности в
предприемачеството, Управление на несигурността, Междукултурно

общуване, Умения в маркетинга и Бизнес умения.

По време на нашата Сериозна виртуална играще бъдете вкарани в

ситуации от реалнияживот, свързани с предприемачеството, ище
придобиетемножество умения, коитощеВи подготвят за успешно

пътешествие в интернационализацията.

wINGS е създаден отшест организации с експертиза в образованието и
предприемачеството. Повече информация за проектаwINGSще откриете

на сайта https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


За това ще говорим в
тази глава

Резултати
от

обучението

1. Умения за маркетинг и

продажби, задължителни днес
2. Основи на маркетинга за

предприемачите

3. Дигитален маркетинг

4. Електронна търговия и онлайн

търговия на дребно

5. Маркетингова стратегия

6. Практически дейности

7. Игрови сценарий



Преследвани умения и компетенции

След тази глава

Виещеможете да:

● Определяне основните твърдии мекимаркетингови умения, 

необходимина предприемачаи разберете защо те са критични

● Разбиране основните понятияи дефинициина маркетинга

● Характеризиране на Вашия бизнес, използвайки тези понятия

● Познаване значениетона дигиталния маркетинг за бизнеса днес

● Използване подходящиинструменти за дигиталенмаркетинг за

Вашия бизнес

● Възможности за електронна търговияи/или онлайн търговия на

дребно, за да постигнетемаксимален успех на бизнеса Ви

● Изготвяне на маркетингова стратегия за Вашия бизнес с дефинирани

цели, действия, канали, график и бюджет



1. Умения за маркетинг и
продажби, задължителни днес



Да бъдеш успешен
предприемач също
означава да бъдеш
успешенмаркетолог. 
Повечето успешни
предприемачи днес...

Кои меки и
твърди умения
според вас

участват в тези
характеристики?

● Познават своите клиентии пазари и как да достигнат до

тях.

● Са страхотни разказвачи и пишат много добре.

● Тестват по-голямата част от действията си, вместо да

предполагат неща.

● Се опитват да бъдат информирани за новите

маркетингови техники.

● Използват данни за вземане на решенияи знаят за

приходите, които получават от продажбите си, в

сравнение с това, колко инвестират в маркетинг.

● Наслаждават се на работата с технологии.

● Управляват работата си по график.



Меки умения



Твърди умения



Меките умения могат
да се развият чрез
трениранеи има

добри инструменти, 
които да Ви

помогнат да ги
подобрите.

Но нищо не може
да замени
прогреса, 

постигнат чрез
практика и опит!

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

От предприемачите често се очаква да

правят по малко от всичко. Важно е да имате
ясен усет за приоритетите си и да не се

оставяте да се „удавите“ в морето от задачи. 
Що се отнася до маркетинга, редовното
присъствие/изпращането на съобщения е
много важно, така че клиентът да не забрави
за Вас. Използвайте автоматични
календари, списъци с приоритети и т.н. и се
възползвайте максимално от времето си!



СЪВЕТИ ЗА ПО- ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

✓ Правило 80/20 - изпълнявайте по-малко печелившите задачи
за 20% от времето си

✓ Управлявайте енергията си, а не времето (изпълнявайте по-
взискателни задачи, когато се чувствате по-енергични)

✓ Намерете начини за автоматизиране на задачите

✓ Избягвайте разсейването (например проверка на Facebook в
работно време)



КРЕАТИВНОСТ

Като предприемач, креативността е
задължителна във всички области на

Вашия бизнес. В маркетинга и
продажбите определено може да ви

помогне да „изпъкнете“ сред тълпата…

Креативността Ви помага да

измислите нови идеи и

интерпретации на общи проблеми.

СЪВЕТИ за подобряване
на Креативността

✓ Започнете физическа

активност

✓ Обградете се с разнообразие

✓ Говорете с непознати

✓ Никога не спирайте да се учите

✓ Бъдете отдадени за това, което
правите!



ПРИСПОСОБИМОСТ

С бързото темпо на време би
трябвало да можете бързо да
променяте плановете си, ако е
необходимо, да реагирате
положително на новите ситуации и
да се справяте с новите
предизвикателства. 
Приспособимостта върви ръка за
ръка с креативността.

СЪВЕТИ за
подобряване на

Приспособимостта

✓ Мислете творчески

✓ Прегърнете неяснотата

✓ Упражнявайте емоционална

интелигентност

✓ Сменяйте фокуса



Сътрудничеството може да
бъде мощен инструмент за
собствениците на малък

бизнес. Но имайте предвид, 
че истинската колаборация е

тази, която води до
печеливша ситуация!

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сътрудничеството с други хора (във Вашата организация, в
местната общност, онлайн...) може да Ви помогне да:
Намалите на разходите

Придобиете умения, които нямате, и да Ви остави да се
съсредоточите върху това, което можете да направите
Проимате различни гледни точки

Развиете Вашата мрежа

Решавате проблеми



Има много успешни сътрудничества в маркетинга = Сътруднически маркетинг

Добър пример е Uber X Spotify:

Клиентитена Uber бяха поканени да свържат
своя Spotify с радиото на колата по време на
своите превозвания. И дветемарки се
възползваха от факта, че предлагаха
допълнителни услуги, позволявайкиим
едновременно с това да се възползват и от

клиентската база.
Това сътрудничество запозна много потребители

на Uber със Spotify, като същевременно
предостави на потребителите на Uber още по-
персонализирано и уникално изживяване.



Да можете ясно да
изразявате идеите си е
ключово, независимо
дали говорите, пишете
или се обръщате към
клиентите си по други

начини!

КОМУНИКАЦИЯ

Маркетингът е изцяло свързан с комуникацията. Той
е критично умение в рекламата, връзките с
обществеността и продажбата.
Ако използвате дигитален маркетинг, очаквайте
много писане, независимо дали създавате
съдържание или пишете имейли на

заинтересованите страни.



Преговарянето означава много повече от продажбата. 
Трябва да преговаряте с клиенти, но и с партньори, 
доставчици, колеги и много други заинтересовани страни. Да
си добър преговарящ включва:

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Впечатлението, което
предизвиквате при

преговори, е от решаващо
значение за Вашия бизнес -

маркетингът днес се
отнася и до работната
етика, не само до
продажбата.



ЩеВи разкажа
повече за тях по-

напред!

ТВЪРДИ УМЕНИЯ

o Маркетингови техники: Ако сте запознати с няколко ключови
концепции, можете да потърсите информация и подкрепа според
Вашите нужди.

o Анализ: Разбирането как да откриете тенденциите в данните е от
съществено значение.

o Съдържателна стратегия: Помага за изграждането на аудитория, 
установяването на авторитет и стимулирането на продажбите.

o Социални медии: Ако се използват добре, това е един от най-
ефективните канали за маркетинг.

o Електронна търговия: Позволява на предприемачите да доставят
продуктите си потенциално навсякъде и да получат няколко

други предимства.



2. Основи на маркетинга за
предприемачите



Определение

Маркетингът систематично съобщава вашата

стойност на хората, които могат да я купят. Става
въпрос за поставянето на правилния продукт, на
правилната цена, на правилното място, в
правилното време. Маркетингът се основава на
мислене за бизнеса от гледна точка на нуждите

на клиентите и тяхното удовлетворение.

Маркетингът е огромен
свят, включващ

множество концепции, 
модели и техники, но
има и някои прости
дефиниции като тази.



Продажбите общо взето се въртят около набирането на

клиенти, които да купуват продукта Ви.

Маркетингът е свързан с откриването, творенето, 
провокирането и удовлетворяването на нуждите на

клиентите. Това е много по-обширен процес, който
включва мислене за бизнеса като цяло.

МАРКЕТИНГ СРЕЩУ ПРОДАВЖБИВнимавайте!



МАРКЕТИНГОВИЯТ МИКС - 4Ps и4Cs
Маркетинговият микс е смесица от маркетинг, който
организацията използва, за да влияе и да преследва желаното
ниво на продажби в целевия пазар.

Променливите са следните:

• 4P’s (Product, Price, Promotion and Place) -Продукт, Цена, 
Реклама иМясто

• 4C’s (Consumer, Cost, Convenience, Communication) -
Консуматор, Разход, Удобство и Комуникация



Product: Какъв е Вашият
продукт (стока или

услуга)?

Price: Какви парище
трябва да заплати

крайният потребител за
продукта?

Promotion: Кои
комуникационни 

стратегии и техники ще 
използвате за 

промотиране на Вашия 
продукт?

Place: Как Вашият 
продукт ще бъде 
предоставен на 

клиента?

МаркетинговМикс

4 P’s

Това са 4 аспекта, които
трябва да дефинирате
относно Вашия продукт. 
Можете ли да отговорите

на тези въпроси?

КЛАСИЧЕСКИЯТ МАРКЕТИНГОВ МИКС - 4Ps 



Вместо (или освен) да
използвате 4 Ps, 

помислете за Вашия
бизнес от по-ориентиран
към клиента подход. 

Можете ли да отговорите
на тези въпроси?

4 Cs НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС:
ОТ БИЗНЕСА ДО КЛИЕНТА

Consumer: От какво се 
нуждае Вашият 

клиент?

Cost: Колко трябва да 
плати Вашият клиент 
(не само като пари) за 

Вашия продукт?

Convenience: Колко 
лесно е 

потребителите да 
намерят и закупят 
Вашия продукт?

Communication: Как 
общувате с 

аудиторията си?

Маркетингов Микс

The 4 C’s



Това е начин да видите маркетинга от различна гледна точка, защото:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ МАРКЕТИНГ



✓ С моя start-up трябва да се затвърдя на натоварените
пазари, започвайки с „0“ внимание.

✓ Трябва да използвам евтини и достъпни инструменти, 
включително популярни видеоклипове, туитове, 
Facebook страници и имейл маркетинг (дигитален
маркетинг).

✓ Мога да науча какво хората харесват и какво не харесват
в моя продукт или услуга, използвайки тестване, 
анализи и други практики, базирани на данни.

✓ Тъй като съм в start-up фаза, все още нямам "репутация", 
така че мога да използвам "лоши резултати", за да
подобря не самомаркетинговите техники, но и самия
продукт.

Мислите ли, че тези
изречения се отнасят за вас?

Ако е така, трябва да
разгледате концепцията и

техниките на
Предприемаческия

маркетинг!



МАРКЕТИНГОВА ФУНИЯ
Когато изготвятемаркетинговата си стратегия, трябва да сте наясно с
„пътуването“, направено от потребителите, докато те купят продукт: можем да
наречем това маркетинговафуния.

TOFU

MOFU

BOFU

Върха на фунията (TOFU): Потенциалният купувач
признава, че има проблем/нужда, но не знае за Вашия
продукт/услуга. Как можете да „създадете нужда“/да
убедите купувача, че има нужда?

Средата на фунията (MOFU):Клиентът активно изследва
продукти/потенциални решения за своята нужда. Как
можете да се представите като адекватно решение на
проблема?

Дъното на фунията (BOFU):Клиентът е готов да купи. Как
можете да убедите купувача, че имате по-доброрешение от
Вашата конкуренция?



3. Дигитален маркетинг



Колко нови или познати са тези
маркетингови техники за Вас? 
Дори и да не възнамерявате да

използвате единствено
дигитален маркетинг, не бива да
пренебрегвате присъствието на
мрежата във Вашия бизнес...

Имейл
маркетинг

Контент
маркетинг

Оптимизация
на

търсачките

Маркетинг в
социалните

медии

Реклама и
плащане чрез
кликване

Инфлуенсърски
маркетинг



Можете ли да
помислите за примери
за контент маркетинг, 

на които сте се
натъквали?

КОНТЕНТМАРКЕТИНГЪТ...

...Включва създаването и споделянето на онлайн
материали, които не насърчават изрично дадена марка, но
са предназначени да стимулират интереса към нейните

продукти или услуги = добавят стойност към
маркетинговото послание.

Контент маркетингът е фокусиран върху създаването и

разпространението на ценно, подходящо съдържание за
привличане и задържане на аудитория и в крайна сметка

за стимулиране на изгодни действия на клиентите.



Пример за контент маркетинг:Марката тоалетна хартия Charmin създаде
приложение, наречено Sit or Squat и изгради кампания в социалните мрежи за
популяризиранетому. Приложението позволява на потребителите да проверяват
местните тоалетни около тяхната зона, за да видят дали са чисти или не: ако са
чисти, хората могат да се чувстват свободни да седят; ако не, може да искат да
клякат. Идеята за приложениетоможе да изглежда глупава, но все пак е полезна и
уместна за потребителите, които биха използвали продуктитена Charmin.



● Избягвайте да купувате списъци с електронна поща, тъй като хората 

ще възприемат това като „нежелана” информация и ще изпращат 

Вашето съобщение директно в спам.

● Имайте предвид националните (и международните) разпоредби за 

електронна поща. В ЕС - GDPR (Общ регламент за защита на 

данните).

● Изпращайте имейли, когато наистина трябва. Заливането на 

входящата поща на Вашата аудитория ще доведе до загуба на 

интерес или отмяна изцяло.

● Използвайте електронна поща за други цели, освен за насърчаване 

и продажба на Вашите продукти, например споделяйте новини, 

разказвайте история или предоставяйте поддръжка на клиентите си.

Съвети за успешна имейл маркетинг кампания:
ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ

Може би това е
синоним на СПАМ за
Вас, но електронният
маркетинг е все още

една от най-
рентабилните техники

за дигитален
маркетинг!



МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛНИТЕМЕДИИ

За да изберете правилния канал за социални медии (може да е повече от един), е много
важно да:

Познавате своята аудитория: това е ключов аспект на всяка маркетингова стратегия. 
Първата стъпка за избор на Вашия канал за социални медии е да знаете коя е Вашата

целева аудитория, къде прекарват времето си онлайн, къде търсят информация, какъв е
профилът им и т.н.

Оценявате и тествате всеки канал: Аналитиката е златна дума в дигиталния маркетинг! 
Всеки път, когато правите ход в социалните мрежи, проверявайте въздействието по
отношение на броя посещения, продължителността, вида на посетителите, получената
обратна връзка и т.н. Лошите резултати могат да означават различни неща: 
неподходяща социална мрежа, непривлекателно съдържание, слаба промоция... Ето
затова тестването и анализирането на резултатите е толкова важно!



Със сигурност знаете
тези много популярни
канали за социални
медии. Но също така
трябва да разберете
дали и как те могат да
отговарят на вашите
маркетингови цели

Facebook: Това е силата на социалнитемедии. Вероятно
ще намерите всички типове аудитория в тази
платформа. Но не сте в бизнеса за всички, така че
трябва да определите къде можете да намерите целите
си и да достигнете до тях.

Instagram: Това е чудесен инструмент за целите на
родната реклама. Тъй като алгоритъмът е
оптимизиран за ценно съдържание, вероятноще
спечелите естествено следване на вашата целева
аудитория, ако предоставите качествено съдържание.

Twitter:Това е друг изключително добър канал за
социални медии. Въпреки това, последователността е
ключова, за да се спечели и поддържа значителна
аудитория. Крайната цел трябва да бъде
предоставянето на съдържание, подходящо за Вашата
аудитория.



Онлайн модел за реклама, при който рекламодателите плащат всеки

път, когато потребителят кликне върху някоя от техните онлайн

реклами. Има различни видове реклами за PPC, но един от най-често
срещаните е платената реклама за търсене. Тези реклами се появяват,
когато хората търсят неща онлайн чрез търсачка като Google.

ПЛАЩАНЕ ЗА КЛИКВАНЕ/PAY-PER-CLICK (PPC) ИЛИ
ХАРЧЕНЕ ЗА КЛИКВАНЕ/COST-PER-CLICK (CPC)

Това е пример за
платени реклами, които
се появяват, когато

извършваме търсене по
„маркетингови курсове“



ОПТИМИЗАЦИЯНА ТЪРСАЧКИТЕ/SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION (SEO)

SEO се отнася до подобряването на неплатени резултати
(известни като "естествени" или "органични" резултати) и

изключва директните посетителии закупуването на платени

места за настаняване.

SEO може да се направи например чрез редактиране на
съдържание, добавяне на съдържание и промяна наHTML и

свързаното с тях кодиране, за да се увеличи съответствиетому
към конкретни ключови думи и да се премахнат пречките пред

индексирането на дейностите на търсачките.

Дори и да не сте специалист
в дигиталния маркетинг, 

винаги можете да
проверите някои съвети, за
да направите търсенето на
онлайн съдържанието за

Вашия бизнес в резултатите
от търсачките по-лесно.



Инфлуенсърски маркетинг: Инфлуенсърите са популярни хора в дадена ниша
или индустрия, които могат да поставят вашите продукти пред аудиторията си. Те
са хората, които вашата целева аудитория слуша в ежедневието си:

Сега може би се питате: 
как мога да преценя
инфлуенсърите, ако
нямам бюджет?

1. Опитайте публикуването на guest пост за инфлуенсъри: 
свържете се с инфлуенсъри и предложите да напишете guest
пост, койтоще бъде привлекателен за тяхната аудитория.

2. Привлечетеинфлуенсъри с групови публикации: поканете
например влиятелни лица да вземат участие в групово

интервюили експертна публикация във Вашия собствен сайт.
3. Предложете на инфлуенсъри безплатни продукти или услуги: 

те често очакват подаръци и отстъпки от бизнесите, които се
приближават до тях. Можете да им изпратите Вашия продукт
като пример или да предложите безплатна пробна версия на

Вашата услуга.



Можете да използвате инфлуенсърскиямаркетинг в събития

лице в лице, организирани за популяризиране на Вашия продукт или
услуга.

Можете да организирате уъркшоп с полезно съдържание за

вашата целева аудиторияи да се възползвате от възможността да

промотирате своя продукт/услуга.

Ето някои съвети, 
преди да

преминете към
следващото
съдържание!

Съвети

Най-важното: Технологиите могат да Ви помогнат да промотирате
своята оферта, но те няма да решат Вашите проблеми. 
Маркетингът и продажбите все още се отнасят за съобщението, 
имиджа, качеството на продукта и услугата и Вашата страст към
това, което правите!



4. Електронна търговия и
онлайн търговия на дребно



Работа зад граница

За да мислите маркетинговата си стратегия в международен
план, трябва да разгледате аспекти като:

✓ Справяне с разликите в законодателството и регулацията
(включителноданъците) на други пазари

✓ Културниразличия и езикови бариери

✓ Адаптиране на продукти/услуги къммеждународните пазари

Проверете Първа глава, 
Нагласа за Глобално

Предприемачество, частта
Мотивация за развиване на
международен бизнес, за да
научите как да станете

международни!

Ако искате да продавате продуктите си онлайн (въвВашата страна
или в чужбина), трябва да сте запознати с концепциите на
електронната търговия и онлайн търговията на дребно.



ОНЛАЙНТЪРГОВИЯТА НАДРЕБНО

-Може да наподобявамного физическата
търговия на дребно, но онлайн: клиентите
могат да видят наличните продукти/услуги, 
да видят цени, да платят и да получат
продукта.
-Може да се реализира с помощта на
обикновен уебсайт, Facebook страница или
дори електронна поща. 
-Можете да използвате платформа онлайн, 
за да рекламирате и продавате продуктите

си, но типичните характеристики на тези
платформи обикновено са само тези, които са
пряко свързани с покупката и продажбата.

ЕЛЕКТРОННАТА
ТЪРГОВИЯ

-Използва платформа за
електронна търговия.
-Освен продажбата на
продукти, предлагаширок
спектър от услуги на клиента, 
като реклама и информация за

възникващите тенденции.

Границатамежду двете
концепции може да

бъде неясна, но онлайн
търговията на дребно
се счита за някак по-

проста, докато
електронната търговия
включва допълнителни
услуги освен покупка и

продажба.



Популярни платформи за онлайнтърговия

В мрежата можете да намерите няколко опции за стартиранена Вашия онлайн

магазин със създателите на уебсайтове. Някои от тях са насочени към нови
бизнеси, твърдейки, че имат страхотен външен вид и лесен за използване
онлайнмагазин, готов за нула време.



Стъпки за обмисляне на стартиране на стратегия за онлайн
търговияна дребно/електронна търговия:

1. Провежданена пазарно проучване за определяне на най-изгодния целеви пазар

2. Анализирайте и приемете най-подходящата технологична платформа за
Вашите цели

3. Вземете други решения като метод на плащане, обслужване на клиенти и т.н.

4. Вижте разходите, свързани с всяка опция

5. Изберете най-добриявариант за Вашите нужди и подгответе рекламната и
реализационна кампания

Като се има предвид броят на хората, които използват интернет, за да търсят
нови продукти или услуги, трябва да имате онлайн присъствие, дори само
Facebook страница или прост уебсайт с информация за контакт и кратко
описание на вашия продукт или услуга.



5. Развиване на Вашата
маркетингова стратегия



МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

Маркетинговата стратегия е набор от

маркетингови цели и цели, комбинирани в
един цялостен план -Маркетинговия план.

Маркетинговата стратегия е решаваща част от

всеки бизнес. Помага да се определи къде се
намирате, какво искате да постигнете по
отношение на присъствието на вашия

продукт/услуга на пазара и как възнамерявате
да го направите.

Запомнете: Ако
нямате начин да
продавате своя
продукт / услуга, 
нямате бизнес!



Маркетинговият план на един start-up...
✓ Е резултатът от координираната работа на всички части на бизнеса да се

използват ресурсите възможно най-ефективно.

✓ Не бива да е огромен сложен документ, но определено трябва да включва
внимателен самоанализ, за да се определимястото на start-up-ъпа на
пазара и да се поставят реалистични цели.

✓ Е незаменим инструмент за управление на Вашитемаркетингови
дейности, така че трябва да има структура и съдържание, с които лесно да
работите.

✓ Помага на компаниите да запазятфокуса си, докато преразглеждат своите
стратегии.

✓ Обикновено не обхваща повече от година, тъй като start-up-ите са
изправени пред несигурни обстоятелства, така че те трябва да бъдат
гъвкави и готови за бързи промени.



ВашиятМаркетингов план в 6 стъпки:

1. Ситуационен анализ => опишете къде се намирате на
пазара, какво предлагатеи как се сравнявате с другите.

2. Целева аудитория => разберете до кого искате да
стигнете.

3. Цели => посочете какво искате да постигнете на пазара.
4. Маркетингова стратегия => посочете каква "история" ще

разкажете, за да постигнете целите си и как
възнамерявате да го направите.

5. Изпълнение/бюджет => изчислете колко трябва да
похарчите, за да изпълните своя план за действие.

6. Оценка/показатели => определете как и когаще
измервате резултатите си.

В Интернет можете
да намерите стотици
шаблони и указания
за маркетингов план. 
Няма решение, което
„отговаря на всички“.



Първа стъпка - Ситуационен анализ

Помислете за Вашия
продукт или услуга и го
опишете в съответствие

с тези аспекти:

❑ Основнамисия на компанията и текущо
предлагане на продукти или услуги.

❑ Маркетингови предимства на Вашия продукт
или услуга и предизвикателства, пред които
сте изправени.

❑ Кои са основните Ви конкуренти, как се
сравнявате с тях и какви заплахи
представляват за Вашата оферта.

❑ Всички външни сили, коитоще засегнат
бизнеса ви в следващите времена.



Втора стъпка -Целева аудитория
❑ Определете основните демографски данни за Вашите целеви перспективи, 

като например техния пол, възраст и местоположение.

❑ Научете се как да се свържете с вашата аудитория: анализирайте техните
личности и/или поведение при пазаруване. Какво общоимат?

❑ Разберете къде са тези хора. Къдеможете да ги достигнете?

❑ Помислете кои тактики и канали биха могли да достигнат до тези хора на

тези места.

❑ Опитайте се да определите кои маркетинговидейности могат да бъдат

използвани, за да достигнете до правилните хора, на правилнитеместа, в
точното време?



Трета стъпка -Цели

❑ Избройте маркетинговите цели на Вашия бизнес

за следващата година.
❑ Направете целите си реалистични и измерими, за

да можете лесно да оцените представянето си.

Не поставяйтенещо неясно като: „Увеличете
продажбите на продукт А“

Определете конкретни цели, като например: 
"Увеличетепродажбите на продукта А 10% в 1-ви
семестър и 15% във втория семестър"

Вашите цели могат да варират от
увеличаване на печалбата до
предефиниране на определен
пазар. Всяка целще изисква
различна маркетингова

стратегия ище бъде оценявана
при различни условия. Задайте
количествени цели и след това
преразгледайте стратегиите си, 
ако тези цели не са изпълнени.



Четвърта стъпка -Маркетингова стратегия -Маркетингов микс

Имайки предвид информацията, която сте събрали в предишните
стъпки, имате условия да определите ВашияМаркетинговмикс.

4 Cs 4 Ps Защо?
Клиентски решения Продукт Клиентите искат да намерят стойност или решение на

проблема си

Клиентски разходи Цена Клиентите искат да знаят общите разходи за придобиване, 
използване и изхвърляне на продукт

Удобство Място Клиентите искат продуктите и услугите да са максимално
удобни за закупуване

Комуникация Реклама Клиентите искат двупосочна комуникация с компаниите, 
които правят продукта

Спомняте ли си 4 Ps и 4 Cs?
И в двата случая вие
покривате основните
маркетингови аспекти, 
само от различна гледна

точка...

Звучи по-добре от Защото…



Четвърта стъпка -Маркетингова стратегия -Маркетинговмикс

Разнообразие, качество, 
дизайн, характеристики, 
име на марката, 
опаковане и обслужване

Списъчна цена, 
отстъпки, надбавка, 
период на плащане, 
условия за кредит

Канали, покритие, 
асортименти, локации, 
транспорт, логистика

Реклама, лична
продажба, 
насърчаване на
продажбите, връзки с
обществеността

Кои аспекти трябва да вземете предвид, за да определите всеки
компонент от ВашияМаркетинговмикс (4Cs или 4 Ps)?



Четвърта стъпка -Маркетингова стратегия
Практически съвети от най-добрите

✓ Помислете за различни канали за разпространение на

Вашата марка: бизнес мрежи, лични контакти, международни
конференции, мрежови събития и т.н.

✓ Изградетемрежа за препратки: Специално за малкия бизнес, 
формата за реклама от уста на уста е една от най-мощните -
хората правят покупки въз основа на доверие и достоверност!

✓ Попитайте за обратна връзка: Прозрачността е много важно
качество, особено за start-up-ите, дори ако нещо се обърка. 
Търсенето на обратна връзка е чудесен начин да научите

личността на клиентите си, колко са доволни те, така че да
можете да градите върху това за в бъдеще.

Много предприемачи и
опитни търговци
обичат да споделят
своя опит и полезни
съвети. Ето някои
предложения за
маркетингови

дейности и стратегии.



Четвърта стъпка -Маркетингова стратегия -
Практически съвети от най-добрите

✓ Помислете за маркетинг чрез статии, които пишете: Напишете безплатна
статия, включваща някои връзки към Вашия уебсайт или всичко, което
предлагате.

✓ Разгледайте съвместните предприятия като маркетингови инструменти: 
Ако имате продукт или услуга и нямате пазар, може да искате да намерите
някого, който има пазар, но няма Вашпродукт или услуга. В такъв тип
ситуацияможете да работите заедно и да разпределите печалбата.

✓ Използвайте инструментите на дигиталниямаркетинг: Важно е да
погледнете в местната общност, за да видите къде можете да заложите тези
основни усилия, коитоще се отплатят, но не подкопавайте силата на
контентмаркетинга, инфлуенсърите и други техники, които могат да се
използват онлайн или у дома!



Само защото не
можете да харчите
много пари за

маркетинг, това не
означава, че не

трябва да
създавате бюджет.

Пример: ако планирате да
представяте на три търговски

изложения, включете
разходите за участие в

изложбите, подгответе своя
щанд и маркетингови

материали. Ако откриете, че
това е твърде скъпо, върнете се

и се коригирайте, за да
достигнете достъпен бюджет.

❑ Създайте бюджет въз основа на това, което
смятате, че можете да похарчите, без да Ви доведе
до парична криза, коятоще се отрази на други
области на Вашия бизнес.

❑ Начертайте кратък разбор на разходите, свързани
с всяка от вашите тактики.

❑ Дайте приоритет на една или две маркетингови

стратегии, които смятате, че могат да бъдат по-
изгодни (дори да е малка възвръщаемост).

Пета стъпка -Изпълнение и бюджет



Шеста стъпка -Оценка и показатели

❑ Определете какщеизмерите въздействието на всяко действие: Определете
какще събирате данни, за предпочитанепо начин, който позволява
свързването на всякомаркетингово усилие с количественоизмерим резултат. 
Помислете също: какво искате да измерите.

❑ Тествайте и оценявайте всеки канал: Дори и с евтини маркетингови
инструментиможете да събирате ценни данни, включително информация за
всеки човек, с когото сте взаимодействали, начини да се свържете с тях в
бъдеще, техните интереси и реакция към вашия продукт или услуга.

❑ Коригирайте, подобрете: Не оставяйте данните си в чекмедже! Използвайте ги
за по-добропредставяне следващияпът и разберете кои маркетингови
стратегии са изгодни да се повтарят в бъдеще.



ПРАКТИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ



1. Определете дали следните твърдения са верни или неверни:

a) Въпреки че креативността е много важна за всички области на бизнеса, 
винаги трябва да следваме това, което сме планирали.

b) Най-общоказано, маркетингът е за печелене на пари. 

c) Само защото някои маркетингови практики работят за утвърден бизнес, това
не означава, чеще работят за start-up-ъпи.

d) Можем да заявим, че онлайн търговията на дребно и електронната търговия
означават абсолютно същото.

e) При разработването на маркетинговия план определените цели трябва да
бъдат реалистични, измерими и конкретни.



2. Попълнете следните изречения:

a) __________ маркетингможе да ни помогне да имаме различни перспективии
да разраснем своята мрежа.

b) Маркетинговият план на един start-up обикновено не обхваща повече от
__________, тъй като start-up-ите са изправени пред несигурни обстоятелства.

c) Маркетингът е фокусиран върху това хората да искат да придобият знания за
нещо, вместо да бъдат залети от реклама.

d) Дори и да не планираме да харчим много пари, винаги трябва да си създадем
__________.

e) Много добър начин за измерване на работата е използването на __________ 

инструменти.



ОПИСАНИЕ НА ИГРОВИЯ
СЦЕНАРИЙ

(отделен документ)





Външни източници

http://canadianentrepreneurtraining.com/top-negotiation-skills-for-entrepreneurs/
https://blog.sellerschoice.digital/e-commerce-online-retail
https://businesscollective.com/simple-successful-marketing-strategies-for-
entrepreneurs-on-a-budget/index.html
https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/
https://coschedule.com/blog/marketing-basics-101-guide/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pay-per-click
https://lab.getapp.com/infographic-10-marketing-skills-needed-2018/
https://learn.marsdd.com/article/the-marketing-mix-in-marketing-strategy-product-
price-place-and-promotion/
https://mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/
https://www.business.com/articles/startup-killer-marketing-plan/

http://canadianentrepreneurtraining.com/top-negotiation-skills-for-entrepreneurs/
https://blog.sellerschoice.digital/e-commerce-online-retail
https://businesscollective.com/simple-successful-marketing-strategies-for-entrepreneurs-on-a-budget/index.html
https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/
https://coschedule.com/blog/marketing-basics-101-guide/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pay-per-click
https://lab.getapp.com/infographic-10-marketing-skills-needed-2018/
https://learn.marsdd.com/article/the-marketing-mix-in-marketing-strategy-product-price-place-and-promotion/
https://mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/
https://www.business.com/articles/startup-killer-marketing-plan/


https://www.dummies.com/business/start-a-business/ten-simple-marketing-
strategies-for-micro-entrepreneurs/
https://www.entrepreneur.com/article/60000
https://www.jeffbullas.com/5-influencer-marketing-strategies-for-startups/
https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/entrepreneurial-
marketing.html https://blog.topohq.com/marketing-skills-the-10-skills-essential-to-a-
successful-career/
https://www.quora.com/What-is-difference-between-e-commerce-and-online-shopping
https://www.rojasconsulting.net/what-is-entrepreneurial-marketing/
https://www.singlegrain.com/blog-posts/content-marketing/how-to-create-
marketing-funnel/
https://www.thebalancesmb.com/collaboration-grows-your-business-2951718
https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-marketing-mix-2295520
https://www.wordstream.com/pay-per-click-advertising

https://www.dummies.com/business/start-a-business/ten-simple-marketing-strategies-for-micro-entrepreneurs/
https://www.entrepreneur.com/article/60000
https://www.jeffbullas.com/5-influencer-marketing-strategies-for-startups/
https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/entrepreneurial-marketing.html
https://blog.topohq.com/marketing-skills-the-10-skills-essential-to-a-successful-career/
https://www.quora.com/What-is-difference-between-e-commerce-and-online-shopping
https://www.rojasconsulting.net/what-is-entrepreneurial-marketing/
https://www.singlegrain.com/blog-posts/content-marketing/how-to-create-marketing-funnel/
https://www.thebalancesmb.com/collaboration-grows-your-business-2951718
https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-marketing-mix-2295520
https://www.wordstream.com/pay-per-click-advertising

