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КОНЦЕПТУАЛНИ НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
 ОФЕРИРАНЕТО НА ОГАНИЗАЦИОННИ КЛИЕНТИ

Ас. Борислава Черкезова

На фона на изключително динамичните и сложни взаимоотношения меж-
ду доставчици и организационни клиенти,1 все по-голяма важност придобива
оферирането като системен процес, чрез който се привличат, задържат и разви-
ват клиенти чрез настройки в съдържанието на предлаганата им потребителс-
ка стойност (Customer Value). Повишените изисквания на бизнес купувачите
спрямо бъдещи и настоящи доставчици по отношение на качеството на продук-
тите им, допълнителните услуги и гъвкавостта при обслужване, са основание
да се счита, че оферирането е ключов процес при изграждане, поддържане и
развиване на дългосрочни партньорски взаимоотношения. Сложните и дина-
мични релационни процеси, паралелно с интензивната конкуренция на индустри-
алните пазари изискват съвременните доставчици да придобиват и/или разви-
ват маркетингови компетенции в областта на оферирането, за да създават ус-
ловия за адекватно позициониране и финансова стабилност. Един от основните
проблеми е, че липсва яснота по отношение на съдържанието на оферирането
като логическа последователност от необходими действия и възможностите за
неговото усъвършенстване в условията на динамични пазарни условия.

Целта на тази статия е въз основа на анализ на основните характе-
ристики, предимства и недостатъци на използвани модели за пазарни
взаимоотношения и офериране, да се обоснове необходимостта от усъ-
вършенстване на процеса на офериране, както и да се синтезират кон-
кретни насоки за неговото подобряване на база съвременните концеп-
туални направления в маркетинга.2

1 Под организационни клиенти се разбират всички фирми и нестопански организации, които закупу-
ват продукти, за да ги вложат в производствения си процес, да подпомогнат своята дейност или да
ги препродадат на трети лица или организации. За целите на тази разработка като синоними на
организационни клиенти се използват „бизнес клиенти” или „индустриални клиенти”.

2 Основните ограничения на изследването са следните:
• Обект на изследване са организационните клиенти като цяло (без да се отчитат техните разно-

видности);
• Предмет на изследване е офлайн оферирането, като съвкупност от взаимно свързани и после-

дователни субпроцеси, които се прилагат на вътрешните индустриалните пазари;
• Изведените възможности и конкретни мерки за усъвършенстване процесите на офериране са на

база критичен теоретичен обзор, анализ и синтез, без емпирична изследователска част. Изследване
на бизнес практиките на доставчици при офериране на индустриални клиенти, както и евентуална
апробация на предложените „оздравителни” мерки ще са предмет на отделно изследване в бъдеще.
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1. Kонцептуални основи на оферирането към бизнес клиенти

Преди всичко е необходимо да се подчертае, че понятията „офериране” и
„оферта” не са тъждествени. Oферирането включва комплекс от дейности, чрез
които се достига до формиране и приемане на крайната оферта (от лат. оfferre
– „предлагам”, английски „offer” – бизнес предложение).Според редица спра-
вочни източници,3 офертата може най-общо да се дефинира като „икономическо
условно предложение за сключване на търговска сделка, отправено обикновено
от продавача към купувача”. През 1968 г. Бартелс въвежда категорията мар-
кетингова оферта,4 като признава ключовата й ролята за успеха на фирмени-
те продукти на индустриалните пазари. Нейното предназначение е да предста-
ви условията, при които даден продукт или услуга се предлага. Ако тези раз-
менни условия не съответстват на потребителските нужди и възможности, съще-
ствува риск офертата да бъде отхвърлена, независимо, че оферираният индус-
триален продукт отговоря на зададените продуктови спецификации от клиента.

Оферирането може да се представи като съвкупност от дейности като
изследване, планиране, разпространение, презентиране, аргументиране, адапти-
ране и приемане на търговското предложение , чрез които се реализира фирме-
ното предлагане и се създават условия за стартиране и развитие на пазарни
взаимоотношения между доставчици и организационни клиенти. В основата на
всяка пазарна транзакция (особено на индустриалните пазари) стои обективна
оферта (първоначална и/или адаптирана). Организацията и управлението на
оферирането като съвкупност от дейности е предмет на изследване на различ-
ни дисциплини и съответно може да се разглежда и интерпретира от гледна
точка на техните модели и принципи. Всеки от тях обяснява и тълкува в по-
тесен смисъл пазарните взаимоотношения доставчици – организационни клиен-
ти (табл. 1). Таблицата не претендира за изчерпателност – в нея са включени
някои основни и най-често срещани модели.

3 Енциклопедичен речник, Gaberoff, 2001 г. http://www.t-rechnik.info. Последен достъп на 14.04.2011 г.
4 Офертното съдържание условно може да се структурира в два основни компонента:

1) Описание на обекта на сделката – обикновено на индустриалните пазари той е с комплексен
и системен характер и може да се види в следните форми:
 комбинация от един основен продукт и съпътсващи го услуги по продажбено и следпродажбе-

но обслужване (пакетиране, маркировка, етикетиране, инструкции за ползване, гаранция,
доставка, извънгаранционен и гаранционен сервиз, обучение на персонала, монтаж и т.н.),
спрямо които бизнес клиентите много често демонстрират висока чувствителност, ако става
въпрос за покупка на сложни в техническо и технологично отношение продукти;
 пакет от няколко свързани продукти или т.нар. кръстосани продажби (cross selling);
 система за цялостно решение на даден бизнес проблем. Пример за организационни клиенти,

купуващи подобни системи, са строителните инвеститори, които предпочитат да работят с
един основен доставчик. Последният, от своя страна, се ангажира да намери и сключи догово-
ри с други фирми подизпълнители на отделните дейности по решаването на проблема. Така
основният доставчик в своята оферта осигурява „решение до ключ”.

2) Разменните условия – ценово равнище, начин и срок на плащане и доставка, срок за изпълне-
ние, рекламации и задължения на страните.
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Таблица 1

Теоретични модели, обесняващи предлагането
и пазарното поведение на субектите на индустриалните пазари

5 Предимствата на разгледаните модели са изведени и синтезирани от автора.
6 Williamson, O.E. Markets and Hierarchies,1975, New York, Free Press.
7 Това са размерите и особеностите на участниците, конкретната ситуация на покупка, вида и

стратегическото значение на индустриалния продукт и др.
8 Favereau, O. Marches interne, marches externes, L’economie des conventions, Reveu Economique,

March, 1989, pр. 273-328.

Теоретичен
модел Същност Предимства5 Недостатъци

Разходно-
транзак-
ционен модел6

Пазарните транзакции
се осъществяват, ако
страните отчетат по-
висока полезност при
по-ниски транзак-
ционни разходи.
Фокус – вътрешно
фирмената организация
на дейностите.
Целта е да се макси-
мизира полезността на
всяка транзакция чрез
приложението на
ефективни методи за
редуциране на разхо-
дите (вертикална инте-
грация напред и назад,
управление на веригите
за доставки, квазиинте-
грация между достав-
чик и бизнес клиент).

 Използват се
обективни и лесно
измерими критерии;
 Изисква се детайлен
разходен анализ, при
който финансовият
риск от сделката се
намалява;
 Предлага методи и
инструменти за създа-
ване на дългосрочна
икономическа
полезност;
 Транзакционните
разходи (за събиране на
информация, за пазарен
вход, за контакти и
преговори) се
разграничават от
стойността на сделката.

 Калкулативна ориен-
тация при обяснение на
пазарното предлагане и
поведение;
 Моделът е
ориентиран към
компанията и
организацията на
дейностите й;
 Моделът не отчита
важни фактори, които
влияят върху
предлагането и
търсенето на
организационните
пазари7;
 Моделът е по-
ефективно приложим
при големи компании с
капиталов ресурс и
пазарна мощ.

Mодел,
отчитащ
социалната
структура на
пазара8

Пазарът е историческа
система от конвенции
(споразумения,
създадени в резултат на
взаимодействия между
няколко пазарни
субекта).

 Отчита се влиянието
и на други социални
групи и институции,
които имат отношение
към бъдещата сделка;
 Оценява се по-широк
спектър от рискове
(финансови и
социални);

 Базира се на неико-
номически явления и
параметри, които
трудно се поддават на
изследване и метрифи-
циране;
 Работи се повече с
качествена инфор-
мация, която трудно се
квантифицира;



8 1
Статии

9 Bartels, R. The General of marketing, Journal of marketing, 1968, January, pр. 29-33.
1 0 Георгиева, Е., М. Кехайова. Интерактивен маркетинг, Международна научна конференция –

„Маркетингово стратегическо планиране – теория, практика и обучение”, 9-12.09.2004, Равда.
1 1 Пак там.

Фокусът е върху
мотивите и интересите
на всички
индивидуални и
организирани
участници, както и
социалните процеси,
улесняващи размяната.

 Дава възможност да
се предложат и доста-
вят по-широк спектър
от допълнителни ползи;
 Обхващат се и конф-
ликтните ситуации между
пазарните участници и се
изследвaт начини за
преодоляването им;
 Предлага по-гъвкави
форми за адаптация на
търговските предложения

 Няма ясен
инструментариум за
реализиране на
желаното пазарно
поведение.

Интерактивен
маркетингов
модел 9

Пазарните транзакции
се улесняват чрез
продължителни
интеракции между
доставчика и
потребителя (настоящ
или потенциален), при
които страните
идентифицират своите
интереси и мотиви ,
като се стремят да ги
удовлетворят.
Фокусът е върху
интересите и
потребностите на
всички участници на
даден пазар, които се
формират под
влиянието на определен
кръг(вътрешни и
външни) фактори
към даден момент.

 Отчита едновременно
влиянието на ключови
вътрешни и външни
фактори за партньорите;
 Позволява
индивидуален подход
към пазарните субекти;
 Позволява да се
поддържат тесни
контакти и високо
равнище на доверие;
 Отчита се активната
роля на потребителите в
процесите на създаване и
офериране на ползи10;
 Използват се бази
данни при вземане на
фирмени решения;
 Дава възможност за
текущо и системно
събиране на първична
информация;
 Използва богат набор
от комуникационни
средства;
 Висока степен на
съгласуваност между
участниците по отно-
шение на обслуж-ването.

 Фокусът е върху
маркетинговите
комуникации с
потребителите;
 Висока зависимост от
набора и качеството на
технологиите и
техническите
средства11;
 Изискват се умения,
информационни и
комуникационни
технологии за
разпределение и
координация на
информацията.

.

обслужването.
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Първият модел се появява в резултат на развитието на т.нар. икономика на
транзакционните разходи, чието основно предназначение е да анализира и оценя-
ва икономическите организации и обвързващите ги договорни взаимоотношения.12

В основата на теорията стои идеята, че всяко алтернативно предложение за сделка
и всеки въпрос на потенциалните партньори, който може да се формулира като
проблем на договаряне, се тълкува от гледна точка на икономизирането на тран-
закционните разходи.13 Според разходния модел, при отделните дейности по офе-
риране се цели да се постигнат и посочат определени разходни предимства. Вся-
ка от страните се стреми да получи по-висока транзакционна стойност като ми-
нимизира своите разходи за нея. Обикновено се наблюдава ориентация към подо-
бен модел офериране и разходноефективни предложения, когато икономическите
условия за страните по сделката са неблагоприятни.

Вторият модел, според който пазарът се характеризира с определена со-
циална конструкция и подчинени взаимоотношения, представя оферирането и
съдържанието на офертата като зависими не само от взаимоотношенията меж-
ду основните пазарни участници, но и от връзките им със заинтересовани от
сделката контактни аудитории, както и от вътрешнофирмените взаимоотноше-
ния. Ангажираният в оферирането ръководен и оперативен персонал се фокуси-
ра върху контактите със своите доставчици и други заинтересовани лица, които
биха допринесли за изграждането на конкурентно и атрактивно предложение.
Основните недостатъците на модела са, че не предлага ясен инструментариум
за създаване на адекватна оферта и нейното аргументиране.

От гледна точка на интерактивния маркетингов модел, оферирането е
продължително взаимодействие между доставчик и потребител, при което се
формира и доставя желана потребителска стойност, като се отчитат особенос-
тите на общото и индивидуално обкръжение на двете страни, както и ситуаци-
ята и атмосферата на покупка. Според тази дефиниция, за да се развие оферта
с приемливо съдържание и висок процент на приемане, доставчикът трябва да
има представа за елементите, които формират и доставят стойност на съответ-
ния бизнес клиент или индустриален сегмент. Потребителската стойност за
бизнес клиентите се извежда като съотношение между сбора от всички ползи
(икономически, функционални, социални и др.) от покупката и употребата на
продукта и разходите, които се ще се направят за неговото набавяне, употреба
1 2 Knight, Frank H., Social Economic Organization, Reprinted from Economic Organization by Frank

H.Knight (1939, 1951), in William Breit, Harold M. Hochman, and Edward Saueracker, Reading in
Microeconomics, 1986, pp.1-13

1 3 Транзакционните разходи са икономическа категория, която се дефинира като „цена на времето и
информацията, необходими за осъществяване на търговския обмен” (виж по-подробно-William McEachern,
Ecomics: A Contemprorary Introduction, 1988). Прието е тези разходи да се разграничават наex ante и ex
post категории или предварителни и фактически транзакционни разходи. Към първата категория се
отнасят разходите за проучване на потенциалните партньори, подготовка, преговари и защита (обезпе-
чаване от трудно предвидими обстоятелства и некоректно изпълнение на задължения) на споразумени-
ето. Като ex post разходи, т.е разходи след сключване на сделката, се разглеждат: разходи, възникнали
заради липса и/или неадекватна адаптация на предложението; разходи за решаване на появили се впос-
ледвие конфликти; разходи за мониторинг изпълнението на условията по сделката и др.
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и поддръжка.14 Според интерактивния маркетингов модел, и двете страни са
активни и реактивни в своето поведение15, което означава, че офертата и нейни-
те компоненти се формират и утвърждават съвместно, като се цели балансира-
не на интересите между доставчици и клиенти. В рамките на модела оферира-
нето може да се представи като системен и последователен интерактивен про-
цес, съдържащ в себе си следните субпроцеси:16

1) Разработване на профил на целевите пазарни сегменти.
2) Разработване на оферта по сегменти на две нива:
- базова оферта, според общите черти на всички транзакции, сключени с

клиентите от даден пазарен сегмент;
- потенциална оферта, която очертава възможните граници за бъдещи

трансформации в отговор на вторичното търсене от страна на индуст-
риалните клиенти.

3) Изработване на обща оферта за клиенти. Тя включва условията на обща-
та оферта за съответния пазарен сегмент, както и нейните неизбежни адаптации,
без които клиентът не би приел предложението на доставчика. В този вариант се
маркират предварително условията, които могат да претърпят трансформация.

4) Процес на договаряне на всички гъвкави елементи и условия по оферта-
та. Фирмите-доставчици демонстрират по-голяма гъвкавост, ако съответният
клиент е стратегически важен за бизнеса им.

5) Създаване на индивидуална крайна оферта за конкретния потребител.
Това е последният етап, в който се оформя окончателното съдържанието и па-
раметрите на общата оферта. На пръв поглед може да се обобщи, че резул-
татът от преговорите се отразява в тази финална оферта.

В това изследване се възприема за базов интерактивният маркетингов
модел при офериране на организационни клиенти, защото той предлага последо-
вателен и системен подход, както и инструментариум, отчитащ спецификите на
индустриалните клиенти и тяхното поведение при покупка. Това не означава, че
останалите модели се отхвърлят. Техните основни идеи и принципи могат да се
възприемат и реализират в рамките на интерактивния маркетингов модел тога-
ва, когато пазарната ситуация го изисква. Чрез активния диалог доставчикът
може да разработи профил на потенциални и настоящи клиенти, има възмож-
ност да персонализира своето предложение, да открие възможности да оптими-
зира своите транзакционни разходи, както и да поддържа и направлява своите
контакти с други заинтересовани страни. Така представено, оферирането по
пазарни сегменти и клиенти се ограничава до приемане на търговското предло-
жение при конкретни пазарни условия и се възприема като процес със статичен
характер по отношение на потенциални промени в дългосрочен период, без да

1 4 Woodruff, R. Academy of Marketing Science,Journal, Spring 1997, p. 139
1 5 Узунова , Ю, Е . Георгиева и др. Маркетингова интерактивност в европейското пазарно стопан-

ство, 2006, с. 84.
1 6 Michel.D, Peter Naude. Business – to- Business marketing, Third edition , Palgrave Macmillan, 2003,

p. 209.
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се отчитат последващото изпълнение на условията по офертата, както и възмож-
ните промени в поведението на клиентите и на основни конкуренти.

2. Усъвършенстване оферирането на организационни
клиенти – един интегриран маркетингов подход

В тази разработка се защитава тезата, че процедурата по офериране прите-
жава по-висок потенциал, който не се експлоатира напълно от доставчиците по от-
ношение на постижими крайни резултати и съдържание: приложими ресурси, зна-
ния, необходими връзки и действия. Това е и основният аргумент в полза на необхо-
димостта да се преосмисли и усъвършенства прилаганият маркетингов модел, като
се избегне статичността и краткосрочната ориентация до приемане на офертата.

Развитието на маркетинговата теория и практика и появилите се съвремен-
ни концепции в тази област предлагат нов поглед и разбиране за оферирането на
индустриални клиенти. Разнообразието и кумулацията на нови знания изискват
критичен поглед и анализ на всяка ново направление, за да се оцени неговата
адекватност и степен на приложимост в рамките на конкретната проблематика.
Всяка теоретична концепция има своите ограничения и отразява само част от
комплексния характер на даден проблем. Този факт само по себе си е основате-
лен аргумент да се вземе предвид по-широка теоретична база, която може да се
осигури чрез т.нар. интегриран подход. Той се свежда до паралелното използ-
ване и прилагане на две и повече теоретични концепции, чрез съчетание на техни
инструменти, техники и модели в контекста на определена идея - в случая усъвъ-
ршенстване на оферирането на бизнес клиенти. Посочените по-горе ограничения
на маркетинговия интерактивен модел може да се избегнат чрез интеграция и
приложение на познания от някои нови маркетингови направления като: персона-
лизиран маркетинг (Оne-to-one marketing); маркетинг на база данни (Datebase
marketing) и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

За да се обслужват по-ефективно организационните клиенти, се преминава от
масов към персонализиран маркетинг. Характерно за него е, че препоръчва приспо-
собяването на един или повече елементи на маркетинговия микс към нуждите на
индивидуалния клиент. Персонализираният маркетинг е крайна форма на сегмента-
ция, където всеки сегмент е отделен клиент. Оne-to-one маркетингът предлага ми-
к р о а н а л и т и ч е н  п о д х о д  з а  а н а л и з  н а  к л и е н т и т е

17, който дава възможност да се
създадат точни и подробни индивидуални потребителски профили, на базата на които
може да се развие персонализирана (съобразена с индивидуалните изисквания на
клиента) и персонална (насочена към един определен клиент) микрооферта.18 Оne-to-
one маркетинг предлага два подхода за продажби и съответно на офериране19:

1 7 Novo, J. Drilling Dow: Turning Customer Data into Profits with Spreadsheet, Booklocker.com, Third
Edition, 2004.

1 8 Станимиров, Е. Управление на връзките с клиенти: концептуални основи. Издателство „Наука и
икономика” ИУ – Варна, 2007, с. 80

1 9 Neeraj, A , Dreze Xaviez edc. Putting One-to-One Marketing to Work: Personalization, Customization
and Choice, www.xdreze.org/Publications/mass.pdf
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• Предварителна персонализация – когато фирмените решения по еле-
ментите на оферирания маркетинговия микс се базират на предвари-
телно събрани данни за съответния клиент във връзка с неговото потре-
бителско поведение, параметри на търсене, история на взаимоотноше-
нията му с доставчици.

• Съвместна персонализиция – в тази ситуация клиентът активно уча-
ства в създаването или адаптирането на офертните компоненти.

Един от основните недостатъци на персонализирания маркетинг е, че из-
ползваният от него микроаналитичен подход се осъществява на висока цена
(пари, време, усилия и др.) и не предлага възможни източници на разходна ефек-
тивност от гледна точка на възможното групиране на клиентите в клъстери въз
основа на общопроявени от тях признаци. Също така, персонализираните стра-
тегии за комуникации, офериране и обслужване често се оказват скъпи и трудно
приложими при компании с голям брой индустриални клиенти, чието обслужва-
не се затруднява поради големи вариации в потребителските изисквания, нужди
и ниска географска концентрация.

CRM концепцията има специфичен поглед и предлага конкретен информа-
ционен ресурс, инструментариум и системни решения при осъществяване на
маркетинговото офериране в две направления (вж. фиг.1): планиране на нова
оферта и настройване на офертата.

Фиг. 1. Маркетингово офериране в контекста на CRM концепцията

Съдържанието на офертата трябва да е базирано на актуални клиентски
профили и модели. За целта се изисква компаниите-доставчици системно да
попълват своите бази данни с актуална информация за клиентите и техните
транзакции, както и да разполагат с подходящ софтуер за съхранение, анализ и
разпределение на информацията по функционалните звена, за да се осигурят
адекватни маркетингови решения (Database marketing). Според Е. Станимиров,
клиентските профили са обикновено статични и представляват „моментна сним-
ка” на състоянието, което се описва обикновено чрез демографски и поведен-

Потребителски реакции

Бази данни с
клиентски профили:

- Фирмографски променливи:
- георгафско позициониране;
- форма на правна регистрация,

принадлежност към икономическа
дейност (по КИД), регистрация по
ЗДДС и др.

- Поведенчески променливи:
- потребителски статус;
- използване на продукта, приходи

от продажби;интензивност
на поръчки и др.

Настройване на
офертата:

1) Ранжиране на клиенти
2) Диференциране на клиенти
3) Избор на модел за настройване

Планиране на нова
оферта

Клиентски модели:
RFM, жизнен цикъл

на клиента и др.
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чески променливи. Клиентските модели са ориентирани в перспектива и пред-
сказват потребителското поведение и бъдещия клиентски статус въз основа на
предварително зададени от маркетинговите специалисти критерии, като най-
често се използва т. нар. RFM модел.20

Моделът жизнен цикъл на клиента (ЖЦК) също може да подпомага лица-
та, ангажирани с разработването на оферта. За целта съдържанието й може да
се обвърже с последователните етапи, през които минава даден клиент – от
„първия контакт с продукта, търговската марка или компанията, до формиране
на неговото лоялно отношение”. Основната идея е, че акцентът в самата офер-
тата и нейното аргументирано представяне, както и интензивността на комуни-
кациите, се променят в зависимост това, в кой етап се намират клиентите21:

• потенциални клиенти;
• клиенти, проявяващи интерес;
• опитващи, купуващи за първи път;
• повторни лоялни клиенти с редовни покупки;
• отклоняващи се клиенти, които купуват все по-рядко;
• отклонили се.
Практиката доказва, че доставчиците често фокусират своите сили по офе-

рирането основно спрямо първите три групи. По отношение на лоялните клиен-
ти често липсват преференциални за тях оферти с релевантно на специфичното
им търсене съдържание, което да ги стимулира да продължат да работят със
съответния доставчик. Последните две групи клиенти също могат да бъдат
обект на допълнително офериране. Често на високите мениджърски нива в ком-
панията-доставчик липсва информация за броя и причините за отклоняващите
се или отклонилите се потребители. Печеливша стратегия в случая е да се
изгради обратен информационен поток и да се предложат навременни оферти,
включващи решение на съответния проблем и адекватни стимули за потреби-
телите с намаляващи или преустановени покупки.Настройването на офертата
от страна на доставчика към индивидуалните особености на организационния
клиент се разглежда като ключов етап в управлението на клиентския портфейл.
Необходимо условие е организационните клиенти предварително да се иденти-
фицират (като се отчетат особеностите, структурата и ролите в т.нар. „център
за покупка”), диференцират и ранжират22. Ранжирането на клиентите, според
тяхната стойност за доставчика, позволява усилията да се фокусират върху
лоялните и рентабилните клиенти. За целта могат да се ползват показатели

2 0 Основната идея на модела е, че проявеното потребителско поведение може да е основа за прогно-
зиране на бъдещите действия на клиентите при покупка, както и на финансовите резултати на
доставчиците. Прогнозата се разработва на базата на три показателя: среден период от време от
последната покупка (recency), средна времева продължителност между две последователни по-
купки (frequency), среден обем на една покупка (money).

2 1 Станимиров, Е. Управление на връзките с клиенти: концептуални основи. издателство „Наука и
икономика” ИУ – Варна , 2007, с. 106-107.

2 2 Станимиров, Е. Цит. произв., с. 132-133.
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като: CLVT, PLVT23, RFM оценка, обем на покупки, среден размер на една
поръчка, честота на покупки, разходи за обслужване, печалба по клиенти и т.н.
При избор на модел за настройване24, доставчиците обикновено се съобразяват
и оценяват размера на допълнителните разходи за всяка алтернатива, разпола-
гаемите и необходимите производствени и човешки ресурси, компетенциите на
персонала, както и стратегическата значимост на съответния пазарен сегмент
или клиент, за който се налага офертната адаптация.

За да се подобри ефективността и успеваемостта на оферирането на биз-
нес пазарите, доставчиците би трябвало, на първо място, да възприемат този
процес като логическа последователност от субпроцеси, чието съдържание може
да се моделира и доусъвършенства от гледна точка на съвременните марке-
тингови направления (вж. табл. 2). Основната идея е, че тази процесна архитек-
тура позволява да се следят и подобряват резултатите на всяка фаза, впослед-
ствие и общият краен резултат от съответната кампания по офериране.

Може да се обобщи,че съвременните концептуални направления в марке-
тинга (CRM, Datebase marketing, Оne-to-one marketing) предлагат на мениджъ-
рските нива в компаниите-доставчици нов по-детайлен поглед, чрез който офе-
рирането може да се усъвършенства в следните направления:

1) Оферирането може да е инструмент за управление на фирмените клиенти
и съответно продажби, ако се възприеме като цикличен процес. За целта като
„финален” етап е препоръчително да се въведе „мониторинг” (вж. табл. 2).

2) Решенията във всички субпроцеси по оферирането да се проектират
като се извлича максимална стойност от съхраняваните или получените към
момента данни. Това, от своя страна, предполага:

 Изграждане на маркетингова база данни (ако до момента тя е липсвала).
 Подобряване управлението и приложението на маркетинговата база с

данни при вземане на управленски решения. Обикновено този процес се
автоматизира чрез приложението на специализирани софтуерни продук-
ти, известни като Business Intelligence, които подпомагат компаниите да
сегментират своите клиенти, да създават и поддържат актуални клиен-
тски профили, да проследяват динамиката в потребителското поведе-
ние и фирмените продажби, да проектират нови или модифицирани вари-
анти за оферти по сегменти или клиент.

 Акумулиране на предварителна информация по отношение потребител-
ски реакции спрямо нови или частично променени оферти – обикновено
чрез предварително тестване на офертите преди окончателното им па-
зарно въвеждане.

2 3 CLVT-пожизнена стойност на клиента или нетна сегашна стойност на очакваната печалба от
съответния клиент. В практиката съществуват различни варианти за изчисление на този показа-
тел. PLVT- пожизнена стойност на потенциален клиент представлява разликата между акумули-
раните парични средства от един клиент за целия период на жизнения му цикъл и разходите,
които са направени за привличането и задържането му.

2 4 В теорията и практиката се използват два основни варианта за настройване на оферти – твърдо
и меко настройване. Виж по-подробно: Станимиров, Е. Цит. съч., с. 138.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
8 8

Таблица 2

Процесна архитектура на оферирането на индустриални клиенти

2 5 При ориентация към Supply Chain management бизнес потребителите търсят оферти, които
предлагат широко логистично и информационно обслужване, което гарантира постоянна синх-
ронност между доставките и основната бизнес дейност на клиента. При обществените поръчки
процедурата по сключване на сделки следва строг правен регламент (Закон за обществените
поръчки, обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2004, последно изменение бр. 37 от 05.05.2006. и Правилник за
прилагане на обществените поръчки, обн. ДВ, бр. 53 от 30.06.2006) и предварително зададени
потребителки параметри. Доставчиците ползват стандартизирана оферта макет, като се стремят
да предложат адекватно решение на зададения проблем на възможно по-ниска цена от конкурен-
цията. Често тази оферта се придружава от проектодоговор. Ориентацията към еднократни
транзакции предполага търсене на оферти, чрез които индустриалният клиент да извлече макси-
мална изгода от сделката към дадения момент в конкретната пазарна ситуация. Обикновено
водещ критерий е съотношението цена – качество. Доставчиците се избират или сменят, според
текущите им възможности да предложат най-ниска цена за търсеното качество.

Процеси Задачи за изпълнение Метрики

1. Изследване а) Акумулиране на информация за
потенциални клиенти: брой, вид,
лица, ангажирани с избора на
доставчик, особености в
потребителското им поведение,
параметри на търсенето им;
б) Изследване тенденциите в
потребителката ориентация при
покупка: Supply Chain Management
(SCM),обществени поръчки или
еднократни транзакции;.25

в) Системно наблюдение на
клиентската база с цел следене на
тенденции в поръчките;
г) Системен мониторинг на
конкурентните оферти

Система от отчетни показатели:
1) Качествени, описващи
организационното потребителско
поведение, промени в
изискванията и нуждите на
потребители, рекламации и др.
2) Количествени показатели: брой
настоящи клиенти, средна
стойност/ количество на 1 поръчка,
общи приходи по клиенти и
сегменти, пазарен дял по сегменти,
интензивност на поръчките по
клиенти, среден разход за
обслужване на един клиент, общи
разходи по сегменти, брутна
печалба по клиенти/сегменти и
общо, ефективност на
приходите/разходите от различни
офертни кампании и др.

2. Създаване
на оферта

а) Решение относно основното
предназначение на офертата –
привличане на нови бизнес клиенти –
пазарен сегмент или конкретна
организация, продължаване/удължаване
на взаимоотношенията с настоящи
клиенти, офертни настройки,
предизвикани от външни промени
(икономически условия, динамика в
търсенeто, конкурентни условия на
офериране), промоционални оферти
и т.н.

Решенията се базират на
прогнозни показатели:
1) Очакван % на приемане на
офертата по сегменти
2) Очакван среден размер на
поръчка на клиент
3) Очаквани приходи по сегменти
4) Прогнозни разходи:
- за създаване, разпространение и
поддържане на условията по
офертата;
- за привличане на един клиент;
- за обслужване на един клиент;
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в) Форма на офертата –
обикновено е писмена офертата, като тя
може да е обща или персонализирана;
б) Вземане на решения относно
елементите на офертата:
- вид и качество на продукта(и),
според клиентската спецификация;
- допълнителни услуги по
продажбено и следпродажбено
обслужване;
- широк ценови диапазон, който
стимулира и нови, и „стари” бизнес
клиенти;
- гъвкави форми на плащане
(разсрочено плащане, лизингови
схеми, системи от ценови отстъпки и
намаления);
- гъвкави форми за поръчки чрез
офлайн и онлайн опции и адекватно
работно време;
- начин и срок на доставка.
в) Придружаващи офертата
документи – продуктови каталози,
проектодоговори, сертификати за
качество или лицензии.

5) Очаквана брутна печалба по
клиенти/сегменти и общо и др.

3. Разпространение
на офертата

Преобладава ориентацията към
лични директни канали – обикновено
чрез фирмени търговски
представители, които да водят
активен диaлог при аргументиране
потребителските ползи от офертата.
Актуалност придобиват и онлайн
каналите.

4. Презентиране и
аргументиране

а) Представяне на обекта на
офертата и обяснение
на условията й;
б) Демонстрация/дегустация или
нагледна експлоатация на продукта
в ) Аргументация на офертата от
гледна точка на конкурентни
предложения;
г) Аргументация на основните и
допълнителните потребителски
ползи от самия продукт(и) и от
сделката като цяло.

Използват се показатели в
отчетна и планова форма, за да се
оцени реалното пазарно покритие
на конкретната оферта:
1) Планиран/реален бр. приети
оферти по сегменти
2) Планиран/реализиран бр.
контакти с нови и
стари клиенти
3) Среден брой срещи до приемане
на офертата;
4) Среден разход за контакти и
посещение на един клиент
5) Брой контакти и приети оферти,
падащи се на един търговец
6) Брой клиенти, неприели
офертата и др.

5. Адаптиране
на офертата

а) Установяване на офертните
параметри, които не съответстват
на потребителските изисквания

1) Допълнителни разходи за
проучване
2) Допълнитени разходи за
адаптиране на
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 Изграждане на информационни връзки между отделните дейности по
оферирането.

3) Диференциран подход при офериране, въз основа на системно групиране
и ранжиране на клиентите по значими за доставчика критерии.

4) Паралелно аргументиране на съдържанието на офертата по отношение
на финансовата значимост на клиентите и техните индивидуални потребности.

5) Разработване на оферти за управление на продажбите в краткосрочен и
дългосрочен план на база текущата и бъдещата стойност и стратегическа зна-
чимост на клиентите.

6) Обучение на търговския персонал за изграждане и приложение на персона-
лизиран подход при офериране, също така обслужване на индустриални клие-нти.

С цел недопускане на едностранна ориентация (в краткосрочен план - до
моментното приемане на офертата) и статичност (спрямо настоящи и потенциал-
ни промени на ключови фактори за процеса по създаване, развитие и адаптация на
всяка бизнес оферта), е подходящо да се прилага интегриран маркетингов подход
в оферирането на индустриални клиенти, защото той предлага възможност за:

б )Преговори във връзка с желаните
 и възможни промени;
в) Взаимно съгласие за окончателните
условия на офертата;
г) Последващи настройки по
офертата.

офертните условия и тяхното
изпълнение
3) Очаквани приходи по клиенти
/сегменти на база адаптираната
оферта;
4) Брой и вид адаптации по
клиенти/сегменти и др.

6. Приемане на
офертата

а) Постигане на съгласие по всички
условия на офертата;
б) Потвърждаване на допълнително
адаптираната оферта;
в) Трансформация на офертата в
поръчка и/или договор при големи
компании, държавни учреждения и
организации, работещи с бществени
 поръчки.

1) Брой и стойност на приети
оферти за месец (тримесечие),
година или други времеви периоди
под формата на: поръчки и
договори;
2) Времева обвързаност при
приемане на офертите с или без
определен срок (например за 1, 2
години и др.).

7. Мониторинг 1) Наблюдение потребителските
реакции по изпълнение на приетата
оферта
2) Мониторинг на промените в
клиентските профили и модели
3) Мониторинг на постигнати
резултати и ефективност на
отделните офертни кампании
4) Мониторинг на конкурентните
реакции по отношение на офертата

Използват се показатели в
отчетна и планова форма:
1) Брой привлечени нови клиенти с
офертата;
2) Общ брой клиенти на офертата;
3) Приходи от продажби по клиенти
и сегменти;
4) Пазарен дял;
5) Общ и среден размер на
разходите за изпълнение на
офертата по клиенти и сегменти
6) Брутна печалба от 1 клиент/ от
пазарен сегмент общо;
7) Ефективност на различните
видове разходи и др.
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- създаване на комплексно „работещо знание” (know how), което подпо-
мага мениджърите при вземане на оптимални и гъвкави решения за при-
вличане и задържане на клиенти;

- прецизно и обстойно моделиране на процедурата по офериране, от глед-
на точка на динамичните и сложни взаимоотношения на организацион-
ните пазари.

Благодарение на широката си теоретична база, разнообразие от техники и
модели, този подход позволява ранна диагностика и анализ в ширина и дълбо-
чина на основни тенденции в поведението на индустриални потребители и кон-
куренти. Това от само себе си е логична предпоставка за по-малко пропуски
или грешки при реализация на отделните дейности по оферирането - изследва-
не, планиране, разпространение, презентиране, аргументиране, приемане на офер-
тата и мониторинг на изпълнението й.

CONCEPTUAL  GUIDELINES  FOR  IMPROVING  THE  OFFERING
TO  ORGANIZATIONAL  CUSTOMERS

Assist.  Prof.  Borislava  Cherkezova

Abstract

Against the background of the exceptionally dynamic and complex relations between
suppliers and organizational customers, a greater importance is increasingly attributed to
offering as a systematic process, through which there are attracted, retained and developed
customers by way of adjustments in the content of the use value offered to them. The aim of
the present article is to synthesize and present specific guidelines for improving the process of
offering. In the work there is substantiated the need to base our approach on a wider theoretical
base in the offering to business customers through the so-called integrated approach, i.е.
through the parallel use and application of knowledge, tools, techniques and models from the
contemporary conceptual areas in marketing.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ  КЛИЕНТАМ

Асс.  Борислава  Черкезова

Резюме

На фоне исключительно динамичных и сложных взаимоотношений между постав-
щиками и организационными клиентами все большую важность приобретает предложе-
ние как системный процесс, посредством которого привлекаются, удерживаются и раз-
виваются клиенты путем налаживания содержания предлагаемой им потребительной сто-
имости. Цель настоящей статьи – синтезировать и представить конкретные направления
совершенствования процесса предложения. В разработке обосновывается необходимость
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исходить из более широкой теоретической базы в предложении бизнес-клиентам путем
так называемого интегрированного подхода, то есть посредством параллельного приме-
нения знаний, инструментов, техник и моделей современных концептуальных направле-
ний маркетинга.


