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ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ВЪЗПРИЕМАНОТО ПРОДУКТОВО КАЧЕСТВО

Гл. ас.Стоян Хадживеличков

Бурното развитие на информационните технологии и разпространението на
Интернет, дават огромни възможности на индустриалните фирми от различен ма-
щаб, произвеждащи продукти за крайно потребление, да бъдат равностойно пред-
ставени на глобалния пазар. Но Интернет е и предизвикателство за тях, тъй като ги
сблъсква пряко с конкуренти от целия свят. Фирмените уебсайтове днес трябва да
се разглеждат не просто като допълнителен канал, витрина, или информационен
портал, а като пълноценно разширение и „първа линия” на целия фирмен бизнес.
Бързото развитие на системите за онлайн разплащания позволяват на хиляди по-
требители от България лесно да осъществяват онлайн покупки от страната или
чужбина. Много повече са, обаче, онези потребители, които използват мрежата, за
да се информират за качествата, да сравняват и в крайна сметка да избират про-
дуктите, които закупуват след това „офлайн”. Съвременният потребител с все по-
голяма готовност заменя своята физическа мобилност с „виртуална мобилност”,
като вместо да посещава традиционните магазини, той „сяда пред компютъра” и
за кратко време сравнява много повече продуктови оферти и избира. Все по-често
първата среща на потребителя с един продукт, марка или производител се случва
именно в мрежата. И често тази среща е решаваща – формираните при нея възпри-
ятия за качеството на представените в сайта продукти влияят дълго време върху
поведението му като пазарен субект. Ето защо, създаването на ефективен фирмен
уебсайт, който да формира целеви възприятия за качество у посетителите и потре-
бителите, е критично важно за успеха на производителя. Измерването на качество-
то на уебсайта от гледната точка на потребителите, би дало бърза и навременна
информация на фирмата за неговата комуникационна ефективност и потенциал, както
и възможност за навременна корекция, ако това е наложително. В досегашните
разработки по темата авторите фокусират своето внимание главно върху възприя-
тията за качеството на уебсайтовете, но все още липсва надежден инструментари-
ум за целенасочено въздействие върху потребителските възприятия за качеството
на уебсайтовете и посредством него – за повлияване на потребителските възприя-
тия за представените в уебсайта продукти.

Цел на тази статия е разработването на методически инструментариум,
чрез който мениджърите да оценяват и усъвършенстват потенциала на фирме-
ните уебсайтове, за формиране на целеви потребителски възприятия за каче-
ството на представените в тях продукти.
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1. Концепцията „възприемано качество”
в контекста на уеб комуникацията

Практиката красноречиво показва, че потребителските реакции се опре-
делят не толкова от обективното качество на продукта, колкото от субективно
възприеманото качество, от потребителските впечатления за продукта, произ-
водителя и търговеца.1 Редица изследвания са доказали, че възприеманото ка-
чество е важен източник на устойчиви конкурентни предимства и има редица
ефекти за бизнеса: то е директен стимул и причина за покупка2; служи като
основа за продуктова диференциация, формира предпочитания и намерения за
покупка и е важна дименсия за продуктовото позициониране3; подсилва имиджа
на марката4; стимулира интереса на посредниците въз основа на очаквания по-
зитивен ефект върху техния собствен имидж5; улеснява разширяването на
търговската марка към нови продукти, класове, региони и сегменти6; позволява
продажба на продукта на премийна цена и, паралелно с това, намаляване разхо-
дите за конкурентна борба а от тук - по- висока рентабилност и възможности за
поддържане на потребителската лоялност7; Има позитивен директен и инди-
ректен ефект върху намеренията за покупка8.

В литературата съществува голямо разнообразие от подходи за дефини-
ране на възприеманото качество: потребителска оценка за общата полезност
или превъзходство на продукта9; общо отношение на индивида към продукта
или услугата10; обща дългосрочна оценка на потребителя за продуктовата офер-
та11; сравнителна концепция, изискваща съпоставка между потребителските
очаквания и фактическото функциониране на продукта12; сравнителна концеп-
1 Olson,J. G., J. Jacoby. Cue Utilization in the Quality Perception Process// Proceedings of the Third

Annual Conference of the Association for Consumer Research, ed. M. Venkatesan, Iowa City:
Association for Consumer Research, 1972, pp. 167-179.

2 Tellis, G., J. Johnson. The Value of Quality. Marketing Science, 26 (6), 2007, pp. 758-773.
3 Aaker D. Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name, The Free Press NY,1991, 299 p.
4 Lauridsen,M. L. The Relationship between Price and Perceived Quality: An Experimental Study,

Markeds Kommunikasjon Vol. 2, 1973, pp. 1-12.
5 Johnson, E. J., J. E. Russo. Product Familiarity and Learning New Information, Journal of Consumer

Research, Vol. 11 (June), 1984, 542-550.
6 Alba, J.W., J. W. Hutchinson. Dimensions of Consumer Expertise, Journal of Consumer Research, 13

(March), 1987, 411-454.
7 Valenzi, E. and I. R. Andrews. The Relationship between Product Purchase Price and Blind Rated

Quality: Margarines and Butters, Journal of Marketing Research, Vol. 7, August, 1970, pp. 393-395.
8 Tsiotsou, R. The role of perceived product quality and overall satisfaction on purchase intentions.

International Journal of Consumer Studies, 30 (2), 2006, pp. 207-217.
9 Olshavsky, Richard W. and John A. Miller. Consumer Expectations, Product Performance, and Perceived

Quality, Journal of Marketing Research 9, 1972, 19-21.
1 0 Zeithaml, V. A. Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means- End Model and Synthesis

of Evidence, Journal of Marketing, July, 1988,pp. 2-22.
1 1 Cronin, J. J., S. A. Taylor. Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension, Journal of

Marketing, Vol. 56, No 3, 1992, pp. 55-69.
1 2 Teas, R. K. Expectations, Performance Evaluation, and Consumers’ Perceptions of quality, Journal of

Marketing, Vol. 57, October, 1993, pp. 18-34.
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ция, изискваща съпоставка между продукта и наличните конкурентни алтерна-
тиви13; измерител на ценността на търговската марка от потребителска гледна
точка14; сравнителна концепция, изискваща съпоставка между продукта и нуж-
дите на потребителя15.

Съобразявайки се с неговата субективна, оценъчна и сравнителна приро-
да, определяме концепцията „възприемано качество”, като потребителска оценка
за съвкупните свойства и предимства на продукта, съотнесени с основното му
предназначение, при отчитане на останалите конкурентни алтернативи.

Наред с дефинирането на концепцията, сред приоритетните задачи на мно-
зинството изследователи е и идентифицирането на измеренията на възприема-
ното качество. Въпреки, че те са специфични за различните продуктови класо-
ве, в литературата е придобила популярност обобщаващата класификация на
Garvin16, съгласно която, конструкцията „възприемано качество на продукта”
има седем ключови измерения: равнище на функциониране; свойства; съответ-
ствие на спецификациите; надеждност; дълготрайност; сервиз и външен вид.

2. Процес на формиране на потребителските възприятия
за качеството на продуктите

Процесът на формиране на възприятия за качество на продуктите е обект
на изследване от различни теоретични перспективи. В маркетингов контекст,
като най-адекватни за разбирането на възприеманото качество се очертават
теорията за обработка на информацията и категоризационната теория.

Според първата теория, потребителят взаимодейства с обкръжаващата
среда, търси и получава информация от различни източници, обработва инфор-
мацията и избира подходящата алтернатива.

Според категоризационната теория, докато въздействащите ни стимули
са уникални и неповторими, реакциите ни към тях не са такива. Хората имат
естествена склонност да разделят обектите от заобикалящия ги свят в групи
или класове, с цел по-ефективното осмисляне на въздействията.17 Новополуче-
ните стимули се сравняват с предходни стимули и в случай, че могат да бъдат
причислени към определена предварително дефинирана категория, реакцията,
асоциирана с тази категория се прилага от индивида и към новия стимул.18

1 3 Valenzi, E. and I. R. Andrews. The Relationship between Product Purchase Price and Blind Rated
Quality: Margarines and Butters, Journal of Marketing Research, Vol. 7, August, 1970, pp. 393-395.

1 4 Kamakura, W. A., G. J. Russell. Measuring Consumer Perceptions of Brand Value whith Scanner Data,
International Journal of Research in Marketing, Vol.10, Issue 1, March, 1993, pp. 9-22.

1 5 Juran, J. M. Basic Concept// Quality Control Handbook, Juran J.M., Gryan F.M., Bingham R.S., eds.,
New York: McGraw-Hill, 1974.

1 6 Garvin, D. A. What Does Product Quality Really Mean?, Sloan Management Review, Fall, 1984, pp.
25-43.

1 7 Mervis,C. B., Е. Rosch. Categorization of Natural Objects, Annual Review of Psychology, Vol. 32,
1981, pp. 89-115.

1 8 Fiske, S. T. Schema- Triggered Affect: Applications to Social Perception// Affect and Cognition, Clark
M.S., Fiske S. T. eds., Hillsdale, NJ: Lawrence Elbaum, 1982,  pp. 55-78.
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В съответствие с категоризационната теория, след подлагането си под
въздействието на уебсайта, потребителят обработва подаваните от него сигна-
ли за качество и го категоризира, преминавайки последователно през няколко
фази:

а) въздействие със стимула: потребителят е подложен на въздействието
на посланието;

б) първична категоризация: потребителят идентифицира основни харак-
теристики на посланието (източник, тип на рекламирания продукт,
търговска марка, производител и др.);

в) търсене и обработка на сигнали за качество: потребителят анализира
различни аспекти на рекламното съдържание (апели, информативност
и др.) и форма (видео, аудио, анимация, интерактивност, шрифт, цвето-
во оформление и др.);

г) междинна категоризация: потребителят категоризира рекламното по-
слание и рекламирания продукт;

д) проверка на междинната категоризация: потребителят търси в памет-
та си готови схеми и класификационни процедури, които е усвоил в ми-
налия си опит. Въз основа на това търсенето на сигнали за качество се
стеснява върху конкретни характеристики на посланието/уебсайта, за
да се провери междинната категоризация;

е) окончателна категоризация: след като личността получи адекватна ин-
формация за качеството, търсенето на сигнали се преустановява. Пред-
ставеният в уебсайта продукт се категоризира окончателно като висо-
кокачествен или нискокачествен.

Като имаме предвид представените в литературата определения счита-
ме, че сигналите за качество са свойствата или характеристиките на продукта,
или неговия маркетинг, които имат потенциал да подават моментално към по-
требителя информация за продуктовите изгоди или за нивото на съвкупното
продуктово качество. Съгласно това определение, сигналите за качество се
характеризират с:

а) натовареност с информация за продуктовото качество – те не винаги
имат собствена функционална значимост, но носят информация за важ-
ни продуктови изгоди19;

б) асоциативност – в потребителското съзнание те са обвързани с опре-
делени продуктови изгоди или с общото равнище на качество;

в) комуникативност – притежават способност да подават информация за
продуктовото качество към потребителя;

г) мигновено действие върху получателя;
Уеб комуникацията е насочена към постигането на различни цели – фор-

миране на трафик, генериране на покупки, стимулиране на интерес към продук-
та и търсене на допълнителна информация за него и др.

1 9 Reynolds Thomas J. and Linda F. Jamieson, Image Representations: An  Analytic Framework//  Perceived
Quality, Lexington Books, D. C. Heath and Co., eds., J. Jacoby and J. C. Olson , 1985, pp. 115-139.
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В специфичните условия на мрежата, редица аспекти на съдържанието и
особено на формата на посланието биха могли да се използват като ефективни
сигнали за качество. Редица автори изследват цвета20, размера21, шрифта22,
визията23, източника, мултимедията и интерактивността24, графиката, техни-
ческото изпълнение, скоростта на зареждане и съдържанието25, акуратността,
сигурността, качеството на съдържанието, техническата адекватност26 и др.
характеристики на уеб посланието като сигнали за качество.

Посочените характеристики на съдържанието и формата на уеб реклама-
та са с доказано влияние върху имиджа на търговската марка, отношението и
лоялността към нея, което предполага и високия им потенциал за генериране на
възприятия за продуктовото качество.

За разработването на инструментариум за оценка потенциала на фирме-
ните уебсайтове да формират целеви възприятия за качество, както и за тяхно-
то оптимизиране в тази насока, от особена важност е формулирането на основ-
ните измерения на възприеманото качество на уебсайта. На основата на соб-
ствено емпирично онлайн изследване27 на структурирана извадка от 400 рес-
понденти, рекрутирани чрез онлайн панел, считаме, че най-значимите сигнали
за качество, излъчвани от уебсайтовете на българските индустриални фирми,
формират четири възприятийни измерения (табл. 1). В цитираното изследване е
доказан каузалният (причинно-следственият) характер на връзката между
възприятията за информативност, развлекателност, технологичност и интерак-
тивност, от една страна, и общото възприятие за качеството на уебсайта, от
друга страна. Доказано е също така, че общото възприятие за качеството на
уебсайта медиира ефектите на възприеманата информативност, развлекател-
ност, технологичност и интерактивност, върху потребителските възприятия за
качеството на представените в уебсайта продукти.

2 0 Graham G. Computer Wizardy: The Wild, Wild West of Desktop Color, Applied Arts Quarterly /
Canada/, Fall, 1990, pp 13-20.

2 1 Lombard, M., J. Snyder-Duch. Interactive advertising and presence: a framework. Journal of Interactive
Advertising, Vol.1(2) 2001, <http://jiad.org/article13>29.10.2008.

2 2 Miranda, B., К. Н. Ju-Pak. A content analysis of banner advertisements: Potential motivating features.
Education in Journalism and Mass Communication, Baltimore, 1998.

2 3 Li, H., Т. Daugherty, F. Biocca.Characteristics of virtual experience in electronic commerce: a protocol
approach,  Journal of Interactive Marketing, 15(3), 2001, pp. 13-30.

2 4 Rieh, S. Y. Judgment of information quality and cognitive authority in the Web. Journal of the American
Society for Information Science and Technology, 53, 2002, pp. 145-161.

2 5 Ducoffe, R. H. Advertising value and advertising on the web., Journal of Advertising Research, 26 (5),
1996, pp. 21-35.

2 6 Aladwani, А., Р. Palvia. Developing and validating an instrument for measuring user-perceived web
quality, Information & Management Vol. 39, 2002, pp. 467-476.

2 7 Хадживеличков, С. Формиране на потребителски възприятия за качество чрез уебсайтовете на
индустриалните фирми в България, докторска дисертация, 2010.
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Таблица 1

Сигнали и възприятийни измерения на качеството
на индустриалните фирми

3. Целенасочено управление на възприятията за продуктово
 качество, посредством фирмените уебсайтове

3.1 Модел за управление на възприеманото качество
на уебсайта и продукта

В предложения модел за управление на възприеманото качество (фиг.1),
посредством балансираното манипулиране на комуникационните характеристи-
ки на своя уебсайт, индустриалната фирма може да влияе върху потребителс-
ките възприятия за качеството на нейните продукти. И понеже потребителски-
те възприятия за качество имат многопосочни измерения, производителят би
могъл, постигайки желаните възприятия за качеството на своите продукти, да
осъществи планомерното позициониране на тези продукти в съответния целеви
сегмент.

Моделът включва четири групи параметри (изходни променливи), съот-
ветстващи на посочените по-горе четири възприятийни измеения. Отразявайки

Уеб сигнали за качество Възприятийни измерения

Детайлност на информацията ИНФОРМАТИВНОСТ
Комплексност на информацията
Яснота на стила на информацията
Полезност на информацията
Актуалност на информацията

Естетичност на визията РАЗВЛЕКАТЕЛНОСТ
Стил на визията
Цветово оформление
Креативност на дизайна
Балансираност между текста и визията
Атрактивност на мултимедията

Скорост на отваряне ТЕХНОЛОГИЧНОСТ
Лесна навигация
Лесно намиране на информация
Логична вътрешна организация на сайта

Възможности за обратна връзка с фирмата ИНТЕРАКТИВНОСТ
Възможности за поръчка
Възможности за контакт с други потребители
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Фиг. 1. Модел за управление на възприеманото качество
на уебсайта и продукта

спецификата на целевите аудитории и особеностите на продуктовите оферти,
производителят може, посредством прецизно манипулиране на тези променли-
ви, целенасочено да моделира, както потребителските възприятия за информа-
тивност, рзвлекателност, технологичност и интерактивност, така и общите
възприятия на потребителите за качеството на уебсайта. Така, посредством
моделирането на общото възприятие за качеството на уебсайта, производите-
лят може целенасочено да влияе върху възприятията на крайния потребител за
качеството на изложените в уебсайта продукти. Предложеният модел може да
се използва от различни български индустриални фирми, произвеждащи широк
спектър от продукти за крайни потребители, независимо от дължината на тех-
ните канали за дистрибуция. В случаите когато между производителя и крайния
потребител има верига от посредници, предложеният по-горе модел предоста-
вя на производителя механизъм за директна комуникация и въздействие върху
възприятията за качество на крайния потребител. Това, от една страна, е възмож-
ност за оказване на целенасочена комуникационна подкрепа на включените в
канала за дистрибуция посредници, а от друга – възможност за производителя
да постигне по-голяма независимост от маркетинговите комуникации на по-
средниците и дори в известна степен – и възможност за коригиране на евенту-
алните недостатъци в техните маркетингови комуникации. Последното е осо-
бено важно тогава, когато се цели унифициране на обработката на сигналите за
качество и на възприятията за качество от целевите аудитории (респ. потреби-
тели).

Възприема-
но качество
на продукта

детайлност на информацията
комплексност на информацията
яснота на стила на информ.
полезност на информацията
актуалност на информацията

Информатив-
ност

естетичност на визията
стил на визията
цветово оформление
креативност на дизайна
балансираност м/у текст и визия
атрактивност на мултимедията

Развлекател-
ност

скорост на отваряне
лесна навигация
лесно намиране на информация
логична вътр. орг. на сайта

Технологич-
ност

Интерактив-
ност

възм.за обр. връзка с фирмата
възможности за поръчка
възм. за контакт с други потр.

Възприемано
качество на

уебсайта
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3.2. Инструментариум за оценка на способността на фирмения
 уебсайт, да поражда адекватни на маркетинговата стратегия

 възприятия за качеството на продуктите

Предназначението на този методически инструментариум е да улесни при-
лагането на поместения по-горе „Модел за управление на възприеманото каче-
ство на уебсайта и продукта” на експертно ниво в българските индустриални
фирми. Методиката включва следните етапи:

Етап 1: оценяване на факторните компоненти
В рамките на този етап, посредством чек-листи (табл. 2, 3, 4 и 5) се прави

оценка поотделно на всеки един от включените в даден фактор компоненти.
Тази оценка „γ”, може да варира от 0 до 5. В основата на методиката е заложе-
но и нашето убеждение, че както „дефицитът”, така и „излишъкът” по всеки
отделен компонент намаляват потенциала на уебсайта да генерира целеви
възприятийни реакции. В този смисъл, всяко отклонение от „оптималното” рав-
нище е нежелателно и намалява стойността на γ. Например, както дефицитът
на необходимата „детайлност на информацията”, така и прекомерното детайли-
зиране могат да навредят на способността уебсайта да поражда целеви възпри-
ятия за информативност. Поради това, с „γ = 0” се означава липсата на способ-
ност от страна на факторния компоненет да допринася за пораждане на целеви
възприятия за качество на уебсайта, а с „γ = 5” – наличието на висок потенциал,
отговарящ на „оптималното” равнище на компонента, в контекста на синергия-
та с останалите компоненти на фактора. Нивата на оценките между тези две
стойности (0 < γ < 5), са релевантни на размера на дефицита (респ. излишъка).

Таблица 2

Чек-лист за оценка на възприеманата информативност на уебсайта

Така всеки от компонентите на фактора „възприемана информативност”
се оценява, като му се присъжда бална оценка (γinf , която нараства с приближа-
ването на параметъра до съответното оптимално ниво. Равнището, отговарящо
най-адекватно на маркетинговата стратегия, се приема като „оптимално” и за
него се присъжда максимална оценка (в конкретния случай „5”). Всяко откло-
нение от него се отразява в намаляване на балната оценка по съответния пара-
метър, а липсата на потенциал за пораждане на възприятия за информативност
се оценява с нула.

0 1 2 3 4 5
Детайлност на информацията (γinf)
Комплексност на информацията (γinf)
Яснота на стила (γinf)
Полезност на информацията (γinf)
Актуалност на информацията (γinf)

1

2

3

4

5
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Аналогично и на компонентите на останалите фактори се присъждат оценки,
отразяващи тяхното отстояние до оптималното равнище: γent – за компонентите
на „възприеманата развлекателност”, γtec – за компонентите на „възприеманата
техологичност” и γent – за компонентите на „възприеманата интерактивност”.

Таблица 3

Чек-лист за оценка на възприеманата развлекателност на уебсайта

Таблица 4

Чек-лист за оценка на възприеманата технологичност на уебсайта

Таблица 5

Чек-лист за оценка на възприеманата интерактивност на уебсайта

Етап 2: определяне на частни индекси за всеки от факторите
Потенциалът на всеки фактор се оценява, като се изчислява частен ин-

декс (P), отразяващ оценките на включените в него компоненти. Индексът на
всеки фактор се определя, като средната аритметична от оценките по отделни-
те компоненти се раздели на максималната стойност на оценката (отразяваща
приетото за „оптимално” равнище по съответния параметър). Така способно-
стта на фирмения уебсайт да поражда възприятия за информативност се оценява
посредством „Индекса на възприеманата информативност на уебсайта, Pinf :

0 1 2 3 4 5
Естетичност на визията (γent)
Стил на визията (γent)
Цветово оформление(γent)
Креативност на дизайна(γent)
Баланс „текст-визия” (γent)
Атрактивност на мултимедията(γent)

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5
Скорост на отваряне/зареждане (γtec)
Лесна навигация (γtec)
Лесно намиране на инф. (γtec)
Логична вътр.организ. на сайта(γtec)

1

2

3

4

1

3

2

0 1 2 3 4 5
Възм.за обр. връзка с фирмата (γint)
Възможност за поръчка (γint)
Възм.за контакти с др. потребители (γint)
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(1)

където:

P inf e индекс на възприеманата информативност;

γ i
inf – бална оценка на компонент „i”;

– „оптимално” равнище на оценката на параметрите за ин-
формативност;

n in f – общ брой на компонентите, съставляващи фактора „възприе-
мана информативност”.

Определена по този начин, Pinf може да варира в границите от 0 (липса на
потенциал) до 1(наличие на висок потенциал). Колкото по-висока е тази стой-
ност, толкова по-близко до оптималното е равнището на информативност на
уебсайта и е по-висок потенциалът му да генерира съответните целеви възпри-
ятия за информативност (респ. – качество).

По аналогичен начин се определят и индексите на възприеманата развле-
кателност на уебсайта Pent:

(2)

където:

Pent e индекс на възприеманата развлекателност;

γ i
ent – бална оценка на компонент „i”;

– „оптимално” равнище на оценката на параметрите за раз-
влекателност;

nent – общ брой на компонентите, съставляващи фактора „възприе-
мана развлекателност”;

индекса на възприеманата технологичност на уебсайта Ptec:

(3)

където:

Ptec е индекс на възприеманата технологичност;

γ i
tec – бална оценка на компонент „i”;

γ inf
max

,

,

γent
max

,
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– „оптимално” равнище на оценката на параметрите за тех-
нологичност;

ntec – общ брой на компонентите, съставляващи фактора „възприе-
мана технологичност” и

индекса на възприеманата интерактивност на уебсайта Pint :

(4)

където:

P int е индекс на възприеманата интерактивност;

γ i
int – бална оценка на компонент „i”;

– „оптимално” равнище на оценката на параметрите за инте-
рактивност;

n in t – общ брой на компонентите, съставляващи фактора „възприе-
мана интерактивност”.

Етап 3: определяне на синтетичен индекс за възприеманото
качество на уебсайта

Обобщаващата оценка за способността на уебсайта да генерира заложени-
те в маркетинговата стратегия възприятия за качество на продуктите, се извеж-
да с индекса за възприеманото качество на уебсайта Ps , който се определя
като произведение на изчислените преди това частни индекси за възприемана
информативност, развлекателност, технологичност и интерактивност:

(5)

където:

Ps е индекс за възприеманото качество на уебсайта.

Определена по този начин, стойността на индекса Ps ще бъде по-висока при
уебсайтовете, способни да генерират подходящи и адекватни на маркетинговата
стратегия потребителски възприятия за качество. И обратно – уебсайтовете с
„дефицит” или „излишък” в една или няколко факторни променливи, ще бъдат
оценени с ниски стойности на индекса. При избора на конкретен способ за изчис-
ляване , е предпочетено Ps да се получава като произведение на четирите частни
индекса (а не като тяхна средна аритметична, например), поради осигурената по
този начин по-висока чувствителност на синтетичния индекс Ps към влошаване-
то (промяната) на стойността на всеки един от частните индекси. Според нас,
така Ps ще отразява по-адекватно динамиката в реалната способност на уебсай-
та да генерира възприятия за качество, при дефицит в неговата информативност,

γ tec
max

,

γ int
max

Ps = Pinf  * Pent  * Ptec * Pint
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развлекателност, технологичност или интерактивност. Например, ако един уебсайт
е с нисък или липсващ потенциал да поражда възприятия за информативност, тога-
ва не само стойността на индекса за факторната променлива „възприемана инфор-
мативност” ще бъде близка или равна на нула (Pinf = 0), но и стойността на обобща-
ващия индекс за възприеманото качество, би била близка или равна на нула Ps = 0.
Така Ps ще отрази практическата неспособност на уебсайта да поражда целеви
възприятия за качество в потребителите, дори и индексите за останалите три фак-
торни променливи да са високи. Последното е израз на медииращата роля на общо-
то възприятие за качество на уебсайта и на неговото синергично естество.

Стойността на индекса Ps може да варира между 0 и 1, като след апроби-
рането на методиката при няколко сайта на български индустриални фирми при-
емаме, че при Ps = 0, уебсайтът е с липсваща способност да генерира адекват-
ни на стратегията възприятия за качество. Стойностите 0,0<Ps < 0,3 показват
ниска; 0,3< Ps < 0,5 – съответно „задоволителна”; 0,5< Ps < 0,8 – „висока”, и Ps >
0,8 – „отлична” способност.

4. Интегриране на модела за управление на възприятията
за качеството на уебсайта и продукта в маркетинговата дейност

на индустриалната фирма

Приемаме, че степента на потребителската удовлетвореност зависи от съот-
ношението между очакванията им преди и възприеманите свойства на продуктите
след покупката.28 Очакванията относно качеството на продуктите в голяма степен
са свързани с потребителските възприятията за качество, за чието формиране, как-
то бе посочено по-горе, фирмените уебсайтове могат да имат значима роля. Убе-
дени сме, че целенасоченият процес на формирането на потребителските възприя-
тия за продуктово качество има смисъл само тогава, когато води до постигането
на съответствие с обективното качество на продукта. Т.е. фирмените уебсайтове
трябва да пораждат такива възприятия за качеството на представените в тях про-
дукти, които да предпазват потребителите от очаквания, подценяващи или надце-
няващи обективното качество на продуктите. Само така управлението на възприе-
маното качество би било ефективен инструмент за: а) предотвратяване и (или)
преодоляване на следпродажбения дисонанс29 по отношение на качеството на про-
дукта – в случаите, когато сайтовете пораждат „свръх очаквания”; б) въздържа-
ние от покупка – в случаите, когато уебсайтовете формират у потребителите очак-
вания, подценяващи обективното качество на продуктите. Ето защо, считаме за
уместно интегрирането на процеса на управление на възприятията за качеството на
фирмените уебсайтове в цялостното управление на възприеманото продуктово ка-
чество, а от там и в маркетинговия микс на индустриалните фирми (фиг. 2).
2 8 Стоянов, Д. В. Маркетинг в индустрията. МАИ-БРО, С., 2001, с. 147.
2 9 Състояние след покупката, при което потребителят изпитва съмнения относно правилността на

избора. Междинно състояние между ‘удовлетвореност” и „разочарование”. Зависи от редица
фактори, един от които е степента на съответствие между възприеманото продуктово качество
преди покупката и констатираното качество на продукта след покупката.
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Фиг. 2. Интегриране на модела за управление на възприеманото
качество на уебсайта и продукта в маркетинговата дейност

на индустриалната фирма

В представения тук интегриран модел за управление на възприеманото
продуктово качество, фирменият уебсайт е само един от източниците на сигна-
ли за качество, които потребителят обработва. При това, първоначално, при
първото посещение на уебсайта, възприятията за неговото качество имат до-
минираща (а често и решаваща) роля за формирането на потребителските
възприятия за качеството на представените там продукти и респ., тяхното ка-
тегоризиране. Впоследствие, когато потребителят има възможност (и жела-
ние) да получи и обработи и сигнали за качество от другите, макар и достъпни
на по-късен етап източници30, ролята на уебсайта намалява. Считаме, че при
този процес потребителят сравнява и търси потвърждение на първоначално
формираните у него възприятия за качеството на продукта и всяка разнопосоч-
ност би се отразила на неговите реакции в бъдеще. Следователно, съответ-
ствието (липсата на разнопосочност) между възприятията за продуктово каче-
ство, първоначално формирани с медииращата роля на уебсайта, от една стра-
на, и сигналите за качество, излъчвани от другите елементи на комуникацион-
ния и маркетинговия микс, от друга, е изключително важно за постигането на
устойчивост в потребителските възприятия за продуктово качество и за избяг-
ване на следпродажбения дисонанс.

В заключение считаме, че предложеният модел и методическият инстру-
ментариум за неговото приложение, ще бъдат от полза за мениджърите да оце-
няват и усъвършенстват потенциала на фирмените уебсайтове, за формиране
на целеви потребителски възприятия за качеството на представените в тях про-
дукти.

Информативност

Развлекателност

Технологичност

Интерактивност

Възприемано
качество на

уебсайта

Потребителска удовлетвореност
от качеството на продукта

Други форми
на маркетингови

комуникации

Маркетингов микс
Дистрибуция ПродуктКомуникации Цени

Възприемано
качество на

продукта

Обективно
качество на

продукта

3 0 Цените, местата за продажба, другите форми за маркетингова комуникация, да се запознае лично
с характеристиките на продукта и др.
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THEORETICAL MODEL FOR THE MANAGEMENT
OF PERCEIVED PRODUCT QUALITY

Chief Assist. Prof. Stoyan Hadzhivelichkov

Abstract

In the article there is studied the concept of „perceived quality” in the context of web
communication, the process of forming perceptions of quality and the role of the perceptions
of the quality of company websites for the formation of perceptions of the quality of the
products exhibited in them. There is presented a model and its respective methodological tools
for the assessment and management of the potential of company websites for the formation of
target perceptions of product quality in consumers.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРИЯТИЕМ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ

Гл. асс. Стоян Хадживеличков

Резюме

В статье рассматриваются концепция „воспринимаемое качество” в контексте веб-
коммуникации, процесс формирования восприятия качества и роль фирменных вебсай-
тов в формировании восприятия качества представляемых в них товаров. Представлены
модель и соответствующий методический инструментарий для оценки и управления по-
тенциалом фирменных вебсайтов в смысле формирования у потребителей целевых вос-
приятий качества продуктов.


