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СТРАТЕГИИ ЗА УСПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МАРКАТА
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Дефиране на марката



Марката НЕ е
Име

Търговска
ма®ка

Корпоративна
идентичност

Лого
Опаковка

Продукт



Марката 
е в главата



Марката е...

това, което потребителите 
чувстват и мислят за нея 



Марката е...

не каквото НИЕ казваме,
а каквото ТЕ казват



Мислите и 
чувствата са 
неосезаеми –
те не могат да се 

видят, 
чуят,

докоснат, 
помиришат,

вкусят

и се контролират 
много трудно



Марката Е

магическата пръчка, с 
която продуктът може

да прави чудеса



подсладена газирана вода=



Всеки ден хората вземат стотици решения, водени 
от вътрешното си чувството, а не от логиката



Съзнание

Несъзнавано



Чувството, което ще 
накараш хората да 

изпитват към продукта, е
не по-малко важно от 

самия продукт



Отпиването на глътка Coca-Cola те кара да се 
чувстваш щастлив



Шофирането на Harley-Davidson те кара да се 
чувстваш свободен



Ароматът на Channel 
те кара да се 
чувстваш женствена
и желана



Докосването на дисплея на iPhone те кара да се 
усещаш в крак с модата



Ако тези неосезаеми характеристики не са отчетени 
от потребителя, продуктът за него се превръща 

просто в стока

На борсата стоките от един вид са напълно 
взаимозаменяеми – захарта е просто захар



Марки срещу Стоки

Марки
Конкурират се чрез 
своите неосезаеми 
характеристики

Брандингът акцентира 
върху имиджа, 
потребителското 
възприятие и постига 
дългосрочни успехи

Стоки
Конкурират се спрямо 
цена и удобство

Промоционалният 
маркетинг акцентира 
върху ценови стратегии 
и води до краткосрочни 
успехи



Брандингът обаче изисква последователни усилия

Марката не се изгражда за един ден



Защо ни е марката?

Потребителите имат много 
избор и малко време

Повечето продукти са със 
сходни характеристики и 
качество

Доверието е в основата на 
решението за покупка



Цел на марката

Да накараме повече потребители да купуват 

по-голямо количество от нашия продукт 

за по-дълго време 

на по-висока цена



Финалната цел на брандинга е лоялност



Лоялност

Лоялният потребител купува редовно любимата 
марка и я препоръчва на другите

Лоялността към марката провокира до 70% от 
решенията за покупка

Така марката става мощна бариера пред 
конкуренцията

Средно лоялните потребители са склонни да платят 
до 20% отгоре за любимата си марка



Стратегическо планиране на марката



Пазар

ПродуктПотребители



Пазар

ПродуктПотребители









Пазар

ПродуктПотребители



5К



Потребителско прозрение

Голям проблем или съкровено желание
Истина
Актуално
Кратко и ясно



Пазар

ПродуктПотребители



Архитектура на марката

Функционални ползи
Емоционални ползи
Марката като личност
Причини да ни повярват



Формулиране на предложението на марката

Потребителско прозрение

Уникално предложение на 
марката

Продуктово обещание





5 критерия  за

Уникалното 
предложение на 
марката



Уникалност и значимост
Хората избират да купят даден продукт по това с какво той е 

различен от конкурентите, а не с какво е еднакъв

Мозъкът ни е устроен като филтър

1



Фокус
Колкото по-ясно и кратко е формулирано предложението, 
толкова по-силна е марката и толкова по-лесно влиза в 

главата на консуматорите

2



Релевантност 
Обещанието трябва да е реалистично и да е свързано с 

истинските ползи от продукта

3



Последователност 
Нашето послание не трябва да се променя рязко с течение на 

времето, за да изградим лоялност

Едно от малкото неща по-лоши от това марката да не ти 
обещава нищо, е марката да наруши обещанието си

4



Универсалност 
Същността на марката трябва да дава свобода за най-

различни комуникационни идеи и интерпретации, както и да 
може да посрещне всяка промяна или нова възможност на 

пазара

5



За да бъде наистина силна, марката трябва да бъде 
разбрана и припозната от всички служители на 

компанията, тъй като изграждането й 
зависи от всеки един от тях
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Давайте топката!
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