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1. 1. РекламнатаРекламната политикаполитика нана фирматафирмата ии

систематасистемата нана рекламнитерекламните мероприятиямероприятия

РекламнитеРекламните мероприятиямероприятия иматимат тритри основниосновни насокинасоки нана

въздействиевъздействие върхувърху потребителитепотребителите::

�� къмкъм разумаразума –– рекламатарекламата имаима информативенинформативен характерхарактер, , свързансвързан сс

нейниянейния предметпредмет;;

�� къмкъм подсъзнаниетоподсъзнанието –– рекламатарекламата въздействавъздейства

цялостноцялостно върхувърху личностталичността;;

�� къмкъм несъзнателнотонесъзнателното –– рекламатарекламата имаима

свойствотосвойството дада притъпявапритъпява разсъдъкаразсъдъка ии

ее дада активираактивира подсъзнателнотоподсъзнателното уу индивидаиндивида..
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ФормулаФормула заза въздействиевъздействие върхувърху

аудиториитеаудиториите::
�� привличанепривличане нана вниманиетовниманието –– постигапостига сесе чрезчрез няколконяколко думидуми, , 

изказващиизказващи достовернодостоверно обещаниеобещание;;

�� задържанезадържане нана вниманиетовниманието –– роляроля играятиграят заглавнитезаглавните надписинадписи, , 

основнитеосновните илюстрацииилюстрации илиили първитепървите абзациабзаци;;

�� създаванесъздаване нана желанияжелания заза покупкапокупка –– заза тазитази целцел служатслужат посоченитепосочените

изгодиизгоди нана потребителитепотребителите;;

�� създаванесъздаване нана достоверностдостоверност илиили правдивостправдивост чрезчрез фактифакти, , цифрицифри ии

гаранциигаранции;;

�� доказателстводоказателство заза изгоднаизгодна покупкапокупка;;

�� улесняванеулесняване нана покупкатапокупката чрезчрез указанияуказания заза правенеправене нана поръчкапоръчка;;

�� изтъкванеизтъкване нана основанияоснования дада сесе купикупи вв моментамомента –– постигапостига сесе чрезчрез

отстъпкиотстъпки ии специалниспециални добавкидобавки заза незабавнанезабавна поръчкапоръчка..



2. 2. РекламнаРекламна ИнтернетИнтернет--политикаполитика нана фирматафирмата

РазличиятаРазличията междумежду еднопосочнитееднопосочните медиимедии ((радиорадио, , 

телевизиятелевизия ии дрдр.) .) ии двупосочнитедвупосочните ((ИнтернетИнтернет) ) саса::

�� интерактивносттаинтерактивността;;

�� способносттаспособността заза контролконтрол;;

�� получаванетополучаването нана обратнаобратна връзкавръзка

отот странастрана нана потребителяпотребителя нана

информациятаинформацията..
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ПроблемиПроблеми припри създаванетосъздаването нана onon--lineline

рекламрекламаа

�� ПървиятПървият проблемпроблем –– рекламатарекламата можеможе дада създадесъздаде

интересинтерес, , ноно WebWeb--сайтътсайтът дада нене гого оправдаеоправдае ии

притежателятпритежателят муму дада нене знаезнае далидали рекламноторекламното карекаре

ее свързаносвързано сс офертатаофертата, , коятокоято отвеждаотвежда

потенциалнитепотенциалните клиентиклиенти вв главнатаглавната страницастраница. . 

ЗаЗа дада сесе осъществиосъществи

продажбатапродажбата ее необходимонеобходимо

дада имаима достатъчнодостатъчно информацияинформация

ии подкрепящподкрепящ материалматериал. . 



ПроблемиПроблеми припри създаванетосъздаването нана onon--lineline
рекламрекламаа

�� ВториятВторият проблемпроблем –– налиценалице ее ефективенефективен WebWeb--
сайтсайт, , ноно вв същотосъщото времевреме рекламноторекламното посланиепослание нене
отразяваотразява точноточно характеристикитехарактеристиките нана продуктапродукта, , 
койтокойто сесе рекламирарекламира. . РезултатътРезултатът ее

неудовлетвореностнеудовлетвореност нана

потребителитепотребителите. . БезплатнатаБезплатната

офертаоферта, , специалнитеспециалните ценицени ии

съответнитесъответните намалениянамаления, , кактокакто ии

добавенатадобавената стойностстойност трябватрябва дада

бъдатбъдат подчертаниподчертани вв рекламноторекламното

карекаре. . 



ПроблемиПроблеми припри създаванетосъздаването нана onon--lineline

рекламрекламаа

�� ТретиятТретият проблемпроблем ее свързансвързан сс товатова, , чече припри

традиционнататрадиционната рекламареклама ее възможновъзможно изтеглянеизтегляне

нана рекламноторекламното посланиепослание предипреди тото дада ее

възвърналовъзвърнало инвестициитеинвестициите. . ПриПри onon--lineline --

рекламатарекламата експертитеекспертите предполагатпредполагат, , чече

клиентитеклиентите, , коитокоито видятвидят рекламноторекламното карекаре щеще

посетятпосетят сайтасайта ии можеможе дада сесе предоставпредоставии

незабавеннезабавен отговоротговор нана заинтересованитезаинтересованите..



ПроблемиПроблеми припри създаванетосъздаването нана onon--lineline

рекламрекламаа

�� ЧетвъртиятЧетвъртият проблемпроблем изискваизисква тестванетестване сс

целцел дада сесе оцениоцени ефективносттаефективността нана рекламатарекламата, , 

катокато сесе отчитаотчита, , чече припри ИнтернетИнтернет--рекламатарекламата

процесътпроцесът ее попо--лесенлесен ии сесе извършваизвършва сс попо--

малкомалко разходиразходи..



ПроблемиПроблеми припри създаванетосъздаването нана onon--lineline

рекламрекламаа

�� ПетиятПетият проблемпроблем ее свързансвързан съссъс съчетаванетосъчетаването

нана рекламатарекламата сс целевияцелевия пазарпазар, , припри отчитанеотчитане

нана интереситеинтересите ии целевитецелевите групигрупи. . 



ООnn--lineline рекламатарекламата сесе стремистреми къмкъм::

�� привличанепривличане нана потребителипотребители вв WebWeb--сайтасайта;;

�� насочваненасочване нана вниманиетовниманието имим къмкъм различниразлични

страницистраници нана WebWeb--сайтасайта;;

�� поощряванепоощряване повторнотоповторното връщаневръщане къмкъм WebWeb--

сайтасайта..



3. 3. МениджърскитеМениджърските решениярешения, , свързанисвързани

сс рекламнитерекламните мероприятиямероприятия обхващатобхващат

�� определянеопределяне нана краткосрочнитекраткосрочните, , средносрочнитесредносрочните ии
дългосрочнитедългосрочните целицели нана рекламнатарекламната политикаполитика;;

�� запознаванезапознаване сс възможновъзможно найнай--голямголям обхватобхват информацияинформация
заза пазарапазара ((количественаколичествена, , качественакачествена, , мотивационнамотивационна, , 
конкуренцияконкуренция, , нормативнонормативно--юридическаюридическа базабаза, , продуктипродукти, , 
предлаганепредлагане ии дрдр.);.);

�� определянеопределяне нана ограничителнитеограничителните условияусловия ((найнай--вечевече
финансовитефинансовите средствасредства, , предвиденипредвидени вв рекламниярекламния
бюджетбюджет););

�� определянеопределяне нана положителнитеположителните аргументиаргументи ии деликатниделикатни
моментимоменти ((напрнапр. . очакванаочаквана съпротивасъпротива отот странастрана нана
потребителитепотребителите),  ),  теснитетесните местаместа ии дрдр..



РекламатаРекламата заемазаема важноважно мястомясто вв ““картатакартата

нана бъдещетобъдещето”” кактокакто нана големитеголемите

корпорациикорпорации, , такатака ии нана малкитемалките ии среднисредни

фирмифирми, , независимонезависимо отот браншабранша, , вв койтокойто

развиватразвиват бизнесабизнеса сиси. . 


