
СР ЕД НО УЧИЛИЩ Е  "В АСИЛ ЛЕВ СК И"  

 

К О Н С П Е К Т  

 по МАРКЕТИНГ, клас ХІ  

форма на обучениe: САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА 

 

 

1.Пазарът и неговите елементи:- определение за пазар; търсене и предлагане; влияние 

на външната среда; видове пазари. 

2. Дефиниция:- адаптиране към търсенето; способност за въздействие; основната роля 

на размяната. 

3. Възникване и развитие на маркетинга. мястото на маркетинга в историята  на 

търовията; 

4. Маркетингова дейност: определяне на стратегията, нейното реализиране и контрол; 

маркетинг микс; 

5. Глобализиране на маркетинговата концепция: различните форми на маркетинга; 

индустриален маркетинг; маркетинг на услугите; 

6. Маркетинг в организацията:- влияние на маркетинга върху структурата на 

организацията; ориентация към клиента. 

7. Обществения контрол и регулирането на маркетинга, етични аспекти: фирмена 

култура, етични правила. 

8. Външната среда: юридическа рамка на търговската дейност; икономическа рамка; 

защита на потребителя;  социологични аспекти.  

9. Анализ на търсенето:- общо търсене; измерване и прогнозиране; сегмент и 

сегментиране; сегментационни критерии; сегментационни методи; 

10. Анализ на конкуренцията: конкурениция и конкурентни структури; измерване на 

търговските и икономическите резултати; позиция спрямо конкурентите. 

11. Стратегическа роля на информацията: непрекъснато набиране на най-актуалната 

информация; количествени и качествени проучвания; база данни за търговията; анализ 

на търговските данни. 

12. Предлагане: основни и допълнителни продукти и услуги; гама; материални и 

нематериални компоненти; марка; жизнен цикъл.  

13. Стойността на предлагането:- възприемане на предлагането; фактори за определяне 

на цената; избор на ценова политика; избор на дистрибуционна политика; промоция на 

продажбите. 



14. Продуктови стратегии: двойката продукт-пазар; целева група; стратегически избор. 

15. Единство и последователност на продуктовото предлагане: единство между 

компонентите на продуктовото предлагане;-последователност във времето 

16. Търговска комуникация: търговски цели и комуникационни цели; обекти на 

търговската комуникация; комуникационна стратегия 

17. Комуникационни средства: масова комуникация: реклама, спонсорство, меценати, 

организиране на мероприятия и прояви; персонална комуникация; комуникация чрез 

персонала за преки контакти, директен маркетинг 

18. Реализиране на комуникационната стратегия: основи на търговската аргументация; 

 създаване на медийни търговски послания; междуличностен търговски контакт.  

19. Единство, последователност и ефективност на комуникацията: измерване на 

ефективността; единство и последователност на посланията; единство и 

последователност на комуникацонната стратегия. 

20. Цели на контрола и измерване на разултатите: процес на контролиране: задачи, 

мерки, измерване, обратна връзка;  количествени показатели: ниво на дейността, марж, 

себестойност, пазарен дял, рентабилност, производителност; качествени показатели: 

имидж на марката, позициониране, престиж; ключови бизнес показатели. 

21. Единство и последователност на маркетинговата дейност: взаимозависимост на 

елементите;  гъвкавост,  адаптивност. 

   

        

 


