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I.I. БъдещетоБъдещето нана пазарапазара ии

глобализациятаглобализацията

1.1. МеждународнаМеждународна експанзияекспанзия –– чрезчрез фирменофирмено придобиванепридобиване илиили
адаптиранеадаптиране нана съществуващисъществуващи продуктипродукти ии услугиуслуги къмкъм местнотоместното
търсенетърсене можеможе дада доведедоведе додо фрагментиранефрагментиране нана пазарапазара..

�� ПриПри фирменотофирменото придобиванепридобиване, , всяковсяко предприятиепредприятие търгуватъргува съссъс
собствениясобствения сиси асортиментасортимент продуктипродукти ии услугиуслуги, , приспособениприспособени къмкъм
характернитехарактерните особеностиособености нана съответниясъответния пазарпазар..

�� ФрагментиранетоФрагментирането нана пазарапазара допълнителнодопълнително сесе усложняваусложнява отот
различиятаразличията вв режимарежима нана работаработа вв отделнитеотделните пазарипазари. . 

2.2. РазпокъсаниятРазпокъсаният характерхарактер нана операциитеоперациите ии липсаталипсата нана
координациякоординация междумежду предприятиятапредприятията генерирагенерира трудноститрудности::

�� ДублиранеДублиране нана трудатруда..
�� ГубятГубят сесе възможностивъзможности заза пренасянепренасяне нана опитопит отот еднаедна пазарнапазарна
средасреда вв другадруга..

�� РазличиятаРазличията вв продуктовитепродуктовите линиилинии, , наименованиенаименование нана търговскататърговската
маркамарка ии рекламнирекламни темитеми отот странастрана додо странастрана могатмогат дада доведатдоведат додо
обърканиобъркани представипредстави кактокакто нана корпоративнокорпоративно ии продуктовопродуктово нивониво, , 
такатака ии нана равнищеравнище търговскатърговска маркамарка..



II.II. УстановяванеУстановяване нана глобалнитеглобалните

маркетинговимаркетингови целицели

• Неефикасностите и дублирането генерирани от една
система на национални предприятия, наред с растящия външен
натиск за пазарна интеграция, насърчават приемането на
глобална ориентация към създаване на стратегия.

• Все повече фирми оперират на глобален принцип, 
ангажираността с международните пазари става обезателно
условие за ефективно конкуриране на тези пазари.

• Ангажирането в географски разпръснати пазари се
разглежда като средство за снижаване или управление на
рисковете на макро-средата и оперативните рискове посредством
географска диверсификоция и чрез управление на
стратегическата гъвкавост.



III.III. РационализиранеРационализиране нана процесапроцеса

заза продажбипродажби

• Алгоритъма на процеса се свежда до:
�Ползи за клиента

�Сегментни клиенти

�Технология

�Стойностна верига



�� ПолзиПолзи заза клиентаклиента

•• ДвижениетоДвижението нана хорахора, , стокистоки ии информацияинформация отвъдотвъд националнитенационалните

границиграници ее приглушилоприглушило определениопределени националнинационални предпочитанияпредпочитания ии

моделимодели нана поведениеповедение..

•• МеждународнатаМеждународната експанзияекспанзия нана многомного корпорациикорпорации, , пласиращипласиращи

продуктитепродуктите ии маркитемарките сиси попо светасвета, , заеднозаедно сс развитиеторазвитието нана

международнитемеждународните комуникационникомуникационни връзкивръзки ии разпространениеторазпространението

нана международнитемеждународните медиимедии саса стимулиралистимулирали попо--голямаголяма общностобщност вв

потребителскитепотребителските предпочитанияпредпочитания нана редицаредица продуктовипродуктови пазарипазари..

•• РастежътРастежът нана големитеголемите многонационалнимногонационални корпорациикорпорации сс операцииоперации

попо целияцелия святсвят ее създалсъздал новинови видовевидове търсенетърсене нана продуктипродукти ии

услугиуслуги..

•• ДефинициятаДефиницията нана предметапредмета нана дейностдейност трябватрябва дада конкретизираконкретизира

коикои ии колкоколко отот тезитези различниразлични видовевидове търсенетърсене имаима намерениенамерение дада

обслужваобслужва нана световнитесветовните пазарипазари. . ЧестоЧесто товатова ее тяснотясно свързаносвързано сс

определениетоопределението нана коикои пазарнипазарни сегментисегменти възнамерявавъзнамерява дада сесе

прицелиприцели..



�� СегментниСегментни клиентиклиенти

•• НарасналотоНарасналото обвързванеобвързване нана комуникациитекомуникациите ии мобилносттамобилността
извънизвън националнитенационалните границиграници водиводи додо появатапоявата нана попо--комплексникомплексни
моделимодели нана пазарнопазарно сегментиранесегментиране. . 

•• МоделитеМоделите нана пазарнапазарна сегментациясегментация сесе характеризиратхарактеризират сс 2 2 
странистрани:                     :                     

-- ГеографскияГеографския обхватобхват нана пазарапазара

-- СтепентаСтепента нана пазарнапазарна обвързаностобвързаност

•• СегментитеСегментите можеможе дада саса националнинационални илиили доридори ограничениограничени додо
определенаопределена областобласт вв рамкитерамките нана еднаедна странастрана..

•• СтепентаСтепента нана сегментациясегментация можеможе дада варираварира отот единедин районрайон додо
другдруг..

•• НаНа някоинякои пазарипазари могатмогат дада сесе определятопределят сегментисегменти, , коитокоито саса
взаимносвързанивзаимносвързани изиз странитестраните илиили пазаритепазарите..



�� ТехнологияТехнология

•• ТехнологиятаТехнологията обхващаобхваща следнитеследните фазифази ::
-- ПърватаПървата фазафаза сесе грижигрижи заза потребносттапотребността отот адаптиранеадаптиране
нана технологиятатехнологията къмкъм международнитемеждународните пазарипазари

-- ФазатаФазата нана експанзияекспанзия нана местенместен пазарпазар сесе грижигрижи заза
умениетоумението дада сесе използваизползва лосталоста нана технологиятатехнологията презпрез
продуктитепродуктите ии продуктовитепродуктовите линиилинии..
-- ВъвВъв фазатафазата нана глобалнаглобална рационализациярационализация фирматафирмата
фокусирафокусира вниманиетовниманието върхувърху технологиятехнология, , коятокоято можеможе дада сесе
прострепростре наднад националнинационални границиграници ии дада йй дадедаде възможноствъзможност
дада снабдяваснабдява многобройнимногобройни пазарипазари попо светасвета..



IV.IV. КонкурентнаКонкурентна нагласанагласа

•• НарастванетоНарастването нана конкуренциятаконкуренцията вв глобаленглобален планплан заеднозаедно сс

образуванетообразуването нана регионалнирегионални блоковеблокове заза търговиятърговия ии

интеграциятаинтеграцията нана пазаритепазарите попо светасвета подсказватподсказват потребностпотребност отот

приеманеприемане нана глобалнаглобална ориентацияориентация..

•• ТъйТъй катокато конкурентниятконкурентният натискнатиск сесе засилвазасилва попо светасвета, , всевсе попо--
решаващорешаващо ставастава възприеманетовъзприемането нана пропро--активнаактивна позапоза припри

разработванеразработване нана глобалнаглобална конкурентнаконкурентна стратегиястратегия. . ПоПо--
специалноспециално, , трябватрябва дада сесе обмислятобмислят изпреварващиизпреварващи ходовеходове ии дада сесе

вървивърви къмкъм силнасилна конкурентнаконкурентна позицияпозиция вв дългосрочендългосрочен планплан..

•• КлючовитеКлючовите аспектиаспекти нана конкурентнатаконкурентната нагласанагласа саса::
-- обхватобхват нана конкурентнияконкурентния пазарпазар

-- позиционнопозиционно предимствопредимство



�� ОбхватОбхват нана конкурентнияконкурентния пазарпазар

•• КлючовКлючов аспектаспект нана конкурентнатаконкурентната нагласанагласа нана фирматафирмата нана

глобалнияглобалния пазарпазар ее обхватаобхвата нана операциитеоперациите йй попо светасвета.. ОпределятОпределят

сесе дведве измеренияизмерения::
-- географскиягеографския обхватобхват нана операциитеоперациите илиили терентерен, , нана койтокойто тятя

избираизбира дада сесе конкурираконкурира;;

-- кръгакръга продуктовипродуктови пазарипазари ии услугиуслуги нана коитокоито щеще сесе конкурираконкурира..

•• ФирматаФирмата трябватрябва дада реширеши далидали дада сесе конкурираконкурира вв предприятияпредприятия

съссъс същиясъщия продуктпродукт вв различниразлични странистрани попо светасвета илиили дада

диверсифицирадиверсифицира конкурентнитеконкурентните рисковерискове катокато сесе конкурираконкурира вв

предприятияпредприятия сс различниразлични продуктипродукти..



�� ПозиционноПозиционно предимствопредимство

•• ВаженВажен аспектаспект нана конкурентнатаконкурентната нагласанагласа нана фирматафирмата ее

естествотоестеството нана позиционнотопозиционното йй предимствопредимство попо отношениеотношение нана

конкуренциятаконкуренцията йй. . РъководствотоРъководството трябватрябва дада определиопредели каккак дада

използваизползва лосталоста нана товатова предимствопредимство заза дада сесе конкурираконкурира попо--
ефективноефективно нана глобалнитеглобалните пазарипазари..ТоваТова изискваизисква определянеопределяне нана

ключовитеключовите конкурентиконкуренти ии оценкаоценка нана предимстватапредимствата ии

недостатъцитенедостатъците имим нана пазаритепазарите вв светасвета..

•• ВъвВъв фазатафазата нана националнанационална пазарнапазарна експанзияекспанзия фирматафирмата

концентрираконцентрира вниманиетовниманието основноосновно върхувърху местнатаместната конкуренцияконкуренция

•• ВъвВъв фазатафазата нана глобалнатаглобалната рационализациярационализация акцентътакцентът сесе

изместваизмества къмкъм другидруги глобалниглобални илиили регионалнирегионални конкурентиконкуренти, , коитокоито

сесе конкуриратконкурират нана същитесъщите илиили сходнисходни географскигеографски ии продуктовипродуктови

пазарипазари..



V.V. ОпределянеОпределяне нана маркетинговатамаркетинговата

стратегиястратегия

•• СтратегическияСтратегическия ударудар определяопределя посокатапосоката нана фирматафирмата нана

глобалнитеглобалните пазарипазари..

•• НамерениятаНамеренията ии целитецелите нана фирматафирмата относноотносно глобализациятаглобализацията нана

операциитеоперациите, , редефиниранеторедефинирането нана предметапредмета йй нана дейностдейност, , 
определянетоопределянето нана основнитеосновните йй компетенциикомпетенции ии конкурентнатаконкурентната йй

нагласанагласа даватдават основнитеосновните параметрипараметри заза определянеопределяне нана

стратегическиястратегическия йй ударудар..

•• СтратегическиятСтратегическият ударудар давадава нене самосамо посокатапосоката, , ноно ии
непроменливостнепроменливост нана целтацелта. . ДобреДобре замислениятзамисленият стратегическистратегически

ударудар щеще дадедаде нана фирматафирмата устойчивоустойчиво конкурентноконкурентно предимствопредимство ии

яснаясна посокапосока заза атакуванеатакуване нана глобалнитеглобалните пазарипазари..


