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ПАЗАРНАТА И МАРКЕТИНГОВА СПЕЦИФИКА
НА ВЕНДИНГ КАНАЛИТЕ

Докторант Добромир Стоянов

Въведение

В последните години все повече нараства значението на немагазинните
дистрибуционни формати, като разходно-ефективна и доставяща значително
потребителско удобство алтернатива на традиционните магазинни форми. Обект
на тази статия са високотехнологичните вендинг канали, като типичен предста-
вител на този бързо развиващ се тип дистрибуция. На практика няма страна в
света, в която да няма инсталирани търговски автомати – от Африка до Южна
Америка, от Арктика до Антарктида1. В световен мащаб за 2012 г. водещи
страни като Япония и САЩ реализират годишни обороти от близо 50 млрд.
долара, като средно всяка пета покупка се извършва от търговски автомати2.
По неофициални данни от изследване, проведено през миналия век в Русия, ако
вендинг-машините от цялата планета се съберат на едно място, то те ще пре-
вишават населението, например, на цяла Австралия – 15 млн.3. В същото време
в България този тип канали за реализация са във фазата на ревъвеждане и тепъ-
рва предстои да се развиват, както по отношение на намирането на нови сфери
на приложение, така и относно предлагането на нови по-ефективни форми на
разплащане и маркетингово стимулиране. У нас чрез подобен тип автомати
днес се предлагат предимно евтини и удобни потребителски стоки като топли и
студени напитки, закуски и десерти. В редица развити страни като Франция,
Германия, Япония и САЩ, чрез тях се предлагат по-сложни и високостойностни
продукти (MP3 плеъри, мобилни телефони, кюлчета злато). По своята същност
вендингът може да се разглежда едновременно като продукт и канал, тъй като
той е не просто средство за реализация на стоки и услуги, но и самият той пред-
ставлява продукт, обект на покупко-продажба. Затова в тази статия се разглежда
в неговата многоаспектна същност и термини като „вендинг“, „вендинг кана-
ли“, „вендинг дистрибуция“ и „автомат“ се използват като синоними. Основна
цел на статията е да се анализират пазарните и маркетинговите специфики на
вендинг-каналите. Във връзка с това са разгледани ролята и мястото на вендинг-
каналите в съвременния бизнес. Направен е кратък преглед на състоянието на
този пазар в България. В същото време, на базата на традиционния 4P модел на
маркетингов микс, са откроени някои основни маркетингови специфики на вен-
динга, отличаващи го от традиционните магазинни дистрибуционни формати.
1 Чигарин, Т. Вендинг бизнес. Механические торговые автоматы. Зенина, 2005, с. 10.
2 Източник: Евромонитор www.portaleuromonitor.com
3 Чигарин, Т. Цит. съч., с. 6.
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1. Роля и място на вендинг каналите в съвременния бизнес

По същество думата „вендинг” произлиза от английската дума „vend” –
търгувам, предлагам стоки за продан, продавам4. Това е бизнесконцепция, коя-
то може да се разглежда като довеждане на магазина до клиента, а не на кли-
ента до магазина5. Тъй като процесът на обслужване при вендинга е автомати-
зиран, често той се среща в англоезичната литература като: „автоматизирана
търговия на дребно” (Saxena, 2009, p. 472), “автоматизиран мърчандайзинг”
(NAMA, 2014) и “автоматизирана продажба” (Özer & Phillips, 2012, p. 37). Ня-
кои автори разглеждат вендинга като част от продуктовите иновации по марке-
тинговите канали за реализация (Dupuis, 2000; Dawson, 2001), а други в контек-
ста на иновациите по веригата на стойността (Musso, 2010). Във връзка с това
вендингът, в еволюционно отношение, се свързва с революционното развитие
на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и по-конкретно се
разглежда като част от т.нар. “SST технологии” (технологии на самообслуж-
ването). При SST технологиите потребителят сам извършва своята покупка,
без да се осъществява персонален контакт „лице в лице” между клиента и про-
давача. Tова са услуги, използващи определени технологични иновации, при ко-
ито липсва директна намеса или взаимодействие между потребител и служи-
тел на фирмата. Затова най-общо вендинг каналите могат да се дефинират
като форма на реализация на продукти и услуги, при която е налице търговски
автомат и процес на самообслужване.

За изясняване ролята и мястото на вендинга в съвременния бизнес, е не-
обходимо той да бъде разгледан и от гледна точка на немагазинните форми за
реализация на продукти и услуги, използвани от фирмите в сферата на търгови-
ята на дребно. На основата на утвърдената класификация на повечето специа-
листи в сферата на дистрибуционния мениджмънт, немагазинните формати се
разглеждат като агрегатна величина, включваща директните продажби, дирек-
тния маркетинг/хоумшопинга, електронните и вендинг канали за реализация
(Couglan et al. 2001). Под „немагазинни дистрибуционни формати/канали”
се разглеждат всички форми за реализиране на нови и използвани продукти, при
които от потребителя не се изисква да посещава даден физически съществу-
ващ търговски обект, а продавачът не разполага с реална, физически съще-
ствуваща търговска площ (Dancette & Rйthorй, 2000), която е налице при т.нар.
„brick & mortar distribution” (Kotler & Keller, 2011, p. 328, 364). Какво място зае-
ма в световен мащаб тази немагазинна дистрибуция в сферата на търговията
на дребно и по-специално вендинг каналите, можем да добием представа от
фиг. 1.

4 Боянова, С. Л., Илиева Английско-български речник. II том, Millenium edition, Gaberoff, 2010.
5 Стоянов, М. Вендинг бизнесът в България-възможности и проблеми. Народностопански архив,

2/2009.
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2. Състояние на вендинг пазара в България7

За 2013 г. на вендинг пазара в страната са отчетени продажби от 14,7
млн.лв., като за последните шест години е регистриран общо ръст от близо
10%. Най-успешно продаваната продуктова категория, както в количествено,
така и в стойностно изражение, са т.нар. „топли напитки“ и по-специално ка-
фето, което е основната напитка на българския потребител сутрин на път за
работа. Тъй като пазарът е сравнително малък и печалбите незначителни, вен-
динг операторите на пазара не инвестират в реновиране или подмяна на авто-
матите с нови. Използват се предимно остарели или рециклирани вносни маши-
ни. Основните локации, на които могат да се срещнат, са оживени улици и мес-
та, на които потребителите са като в плен (captive & semi-captive environment).
Това са автобусни спирки, жп гари, болници и училища. Сградите на институци-
ите на държавната администрация са също едни от важните локации, поради
наличието на постоянен поток от хора.

Таблица 1

Динамика на развитие на вендинг пазара в България
по продуктови категории в периода 2008-2013 г.

Продажбите на пакетираните храни като цяло се колебаят около едно от-
носително постоянно равнище и при тях не се наблюдава реално някакъв ръст в
рамките на периода. Има малък брой автомати в страната, които предлагат,
както пакетирани храни, така и пакетирани напитки на места като кина и ле-
тищни терминали, но дистрибуцията им е лимитирана главно в по-големите гра-
дове, а продажбите им са пренебрежимо малки. Освен това, напитките, пред-
лагани от този тип автомати, са значително по-евтини отколкото тези предлага-
ни в кафенета и заведения, затова дневно близо 1 млн. потребители консумират
топли напитки от такива автомати. През следващите 5 години се очаква ръстът

Продуктови категории
Нетни вендинг продажби (млн.лв.) Темп на

растежа
2008 – 13

Средно-
годишен

темп2008 2009 2010 2011 2012 2013

Пакетирани напитки 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 4,2 % 0,47

Пакетирани храни 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 - 0,9 % - 0,15

Топли напитки 11,8 11,7 12,0 12,5 12,9 13,2 11,9 % 2,00

ОБЩО: 13,4 13,2 13,4 13,9 14,4 14,7 9,7 % 1,60

7 При разработването на тази втора част от статията са използвани данни от доклади на „Евромо-
нитор“ за състоянието на българския вендинг пазар: Vending in Bulgaria. Report of Euromonitor
international, May 2013 и Company shares by global retail brand owner. Euromonitor international,
2014.
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при категорията на топлите напитки да се запази в границите на 2-3%, като,
обаче, при т.нар. „други продукти“ експертите от „Евромонитор” прогнозират
ръст от над 600%. Възможните причини за това са, че вендинг автоматите
намират все по-широко приложение в съвременната дистрибуция в България.
Като примери могат да се посочат вноските за заплащане на комунални смет-
ки, предлагани вече в големите търговски вериги и офисите на мобилните опе-
ратори, автоматите за паркоместа в „сини зони” и т.н.

Фиг. 2. Пазарни дялове на основните участници на вендинг пазара
в България за периода 2008 - 2013 г (в стойност)

От фигура 2 се вижда, че две фирми могат да бъдат определени като
абсолютни лидери на българския пазар. Това са „Овърас вендинг” ООД и „За-
гато” ООД. Това са официални вносители на нови и употребявани/рециклирани
машини, като имат изградена широка дистрибуционна и логистична мрежа в
цялата страна. През 2008 г. имат общ пазарен дял от над 70%, но постепенно до
2013 г. той намалява близо два пъти. Докато за 2008 г. многото на брой малки
участници на пазара (т.нар. „други фирми“) имат едва 26,3% пазарен дял, а
през 2013 г. той достига вече 64,3%, което е свидетелство за това, че отрасълът
става все по-атрактивен за нови предприемачи и инвеститори.

За по-прецизно определяне структурата на вендинг пазара са изчислени
индексите за пазарна концентрация на Хърфиндал-Хиршман (Djolov, 2013), Ро-
зенблънт (Bikker, 2002) и Хорват (Barthwal, 2004). На база на получените резул-
тати, може да се направи извод, че през разглеждания шестгодишен период, се
наблюдава тенденция към повишаване на пазарната концентрация. Както, оба-
че, вече стана ясно по-горе, това се дължи основно на наличието на по-голям
брой малки фирми, а не на повишаване на дялове на лидерите на пазара, което
да издига сериозни бариери за навлизането на нови участници (вж. табл. 2).
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Таблица 2

Приложение на метриките за концентрация
на вендинг пазара в България

3. Маркетингови специфики на вендинг канлите11

На основата на конвенционалния 4P модел на маркетингов микс (McCarthy,
1964) могат да бъдат изведени следните категории маркетингови специфики: 1)
продуктови 2) ценови 3) дистрибуционни 4) промоционални.

Година

2008 0,34 0,36 0,69
2009 0,33 0,35 0,69
2010 0,36 0,40 0,70
2011 0,41 0,45 0,73
2012 0,46 0,47 0,75
2013 0,48 0,48 0,76

Средно за периода: 0,39 0,42 0,72

2
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8 Индексът на Хърфиндал-Хиршман се използва за измерване на нивото на конкуренция на даден

пазар. Той приема стойности в интервала
1

n ≤  HHI ≤ 1. Когато  0 ≤ HHI ≤  0,20, е налице  силно

конкурентен пазар и слабо ниво на пазарна концентрация (перфектна конкуренция). При 0,20 <
HHI ≤ 0,40 се наблюдава средно ниво на пазарна концентрация (монополистична конкуренция).
При  0,40 < HHI ≤ 0,70, нивото на пазарна концентрация е високо (олигопол), а при стойности на
HHI > 0,70, вече се счита за изключително високо (монопол).

9 Индексът на Розенблънт (Хол-Тидерман) се използва за определяне на пазарната концентрация
при неравномерно разпределение на пазарните дялове на отделните участници на пазара. Той

приема също стойности в интервала
1

n ≤ HHI ≤ 1. Подобно на HHI, той позволява да се измери

абсолютната пазарна концентрация, но за разлика от разликата от HHI, при него се вземат
предвид i ранговете на отделните пазарни участници.

1 0 Индексът на Хорват е друга алтернативна метрика за изчисляване на пазарната концентрация.
При изчисляването й се взима предвид едновременно фирмата с най-голям пазарен дял (s1) и
претеглените пазарни дялове на останалите фирми.

1 1 В тази част са разгледани маркетинговите специфики на вендинга в глобален мащаб. Представените
примери не се ограничават само до българските условия, тъй като този пазар у нас тепърва предстои да
се развива. Освен това, световните бенчпрактики могат да посочат на българските мениджъри във
вендинг сектора как да подхождат по-успешно при разработването на своите маркетингови стратегии.
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Продуктови специфики

Една от основните продуктовите специфики, която отличава вендинга от
традиционните магазинни дистрибуционни формати, е това, че при него с лекота
могат да се въвеждат нови продукти или да отпадат стари такива, които са
слабо продаваеми. За целта не се изискват значителни доработки в софтуерно
или хардуерно отношение, а дори понякога промяната може да се осъществява
и дистанционно (в сферата на вендинг услугите). Някои автомати също предо-
ставят възможност за персонализиране на продукта, според личните предпочи-
тания на потребителя („Coca cola freestyle” фонтаните, при които могат да се
комбинират над 127 различни вкуса). Вендинг автоматите могат бързо и лесно
да адаптират при промяна на бранд стратегията на компанията или при избор
на нова локация. Като пример може да се посочи брандираният автомат на
компанията „Coca cola” във Варшава, чиято фасада изцяло се вписва в архи-
тектурния стил на града, изобразявайки традиционна местна статуя (Jaworski
& Thurlow 2010). Автомати със специален артистичен дизайн, т.нар. „арт-авто-
мати“ (art-o-mats), също не са рядкост в галерии, музеи и културни институции.
Брандингът във вендинга може да се разглежда и като форма за освежаване на
външния вид на автоматите, средство за съживяване на продажбите чрез пред-
лагане, например, на премийни марки кафе(Rosenbloom, 2013). Той създава пред-
поставки за издигането на вендинг бизнеса на по-високо ниво, при което „потре-
бителите могат да са удовлетворени в такава степен, че дори да искат да оста-
вят бакшиш“ (Maras, 2011, p. 20). Индустриалният дизайн в брандинга също
има значение за постигането на редица комуникационни ефекти. Изключително
тънкият автомат за диетична „Coca cola” (Diet coke slender vender) индирект-
но внушава на потребителя идеята за липсата на вредни захари, водещи до
прекомерно пълнеене и затлъстяване. Основен продуктов недостатък на вен-
динг каналите е невъзможността за поддържане на големи наличности от про-
дукти. За преодоляване на тази тяхна слабост са разработени редица асорти-
ментно-оптимизационни, математико-статистически модели: за прогнозиране
на потребителското търсене при констатирани липси на наличности (Anupindi,
Dada & Gupta, 1998), алгоритми на Miyamoto al. (2003), PROFSET-програмира-
ният модел за избор на продукти (Brijs, 2004).Част от капацитетните ограниче-
ния се преодоляват и от т.нар. „напълно автоматизирани удобни магазини“ (Fully
automated convenience stores). За разлика от традиционния вендинг, те се раз-
простират на по-голяма търговска площ (приблизително 8 m2) и разполагат с
по-големи дисплеи. Те позволяват поддържането на по-големи наличности и
асортимент (до 200 продукта). Друга слабост на вендинг автоматите е, че пред-
варителният достъп на потребителя до информация относно предлаганите про-
дукти е силно ограничен, тъй като потребителят няма физически достъп до
продукта преди да заплати за него. Той не е в състояние да се осведоми за
срока на годност на продуктите в автомата, наличието на съставки, към които
е алергичен или енергийна стойност: съдържание на мазнини, белтъчини и въгле-
хидрати. Това е от особено значение за потребителите, спазващи диета или
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специален хранителен режим: диабетици, потребители, имащи проблеми с над-
нормено тегло. Рекламационната политика по тези канали също е в известна
степен затруднена. За разлика от традиционните канали, при вендинга потреби-
телят не може незабавно да предяви персонална рекламация в момента на по-
купка. Липсва директна обратна връзка с доставчика на услугата, което е бари-
ера за редица потребители да използват този тип канали. От гледна точка на
връщането на парите на потребителите, в случай на неправомерното им взема-
не от автомата, обикновено фирмите процедират по няколко начина. При авто-
мати които работят с монети и предлагат по-евтини продукти (най-често за
топли и студени напитки) се инсталира бутон, като след натискането, дори и при
дефектиране на машината, той връща последните непосредствено поставени в
него пари. При автомати предлагащи продукти от среден ценови клас (почи-
стване, фотографски услуги), приемащи обикновено и банкноти като форма за
разплащане, потребителят има възможност да се обади на посочен телефон за
връзка и след дистанционна проверка или проверка от техническо лице на мяс-
то, да си получи обратно в брой парите. При автомати, предлагащи по-високо
стойностни продукти и възможност за разплащане с банкови и смарткарти ре-
дица фирми предлагат възможността за превеждане на пари по банкова сметка
на потребителя, но след официално подаване на рекламация, в която се описва
подробно случилото се. В същото време, обаче, като високотехнологичен ка-
нал, вендингът е изключително подходящ за събиране на неподправена обратна
връзка от потребителите, като може да стане част от фирмената мултиканало-
вата система за приемане и събиране на потребителски оплаквания (Robertson,
2012). Проблемите в случая са свързани с това, че редица вендинг оператори
не предлагат постоянно техническо поддържане и потребителско обслужване.
Много често има посочен телефон за рекламации, но той не е достъпен през
уикенда или късните часове на деня. От фирмена гледна точка са възможни и
злоупотреби от недобросъвестни потребители.

Ценови специфики

Капацитетните ограничения на вендинга, за които вече стана въпрос, мо-
гат да се разглеждат в този случай като възможност, тъй като улесняват про-
веждането на продуктово-ценови експерименти. Наличието на по-малък брой
артикули (респективно цени) позволява провеждането на пазарни тестове в ре-
ална среда, които са с по-кратка продължителност и са свързани с много по-
ниски финансови разходи. Възможността за бърза и лесна промяна на цените на
предлаганите продукти, например, е изключително подходяща при туристичес-
ки локации, където клиентопотокът непрекъснато се променя. По този начин
рискът едни и същи потребители да бъдат подложени на различни ценови въздей-
ствия е малък. От технологична гледна точка е лесно приложима политика на
ценова дискриминация, но от чисто етична гледна точка понякога това пред-
ставлява проблем. Известен в историята на вендинга е примерът с компанията
„Coca Cola“, която през 1999 г. разработва прототип на машина, която увелича-
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ва цената на напитките при по-топло време. Вследствие, обаче, на надигналото
се обществено недоволство компанията се отказва от това си изобретение (Lal,
Quelch, & Rangan, 2004, pp. 493–498).

Вендинг автоматите предлагат изключително голямо разнообразие от
методи за разплащане, които са подробно представени в таблица 3

Таблица 3

Възможности и ограничения пред методите
за разплащане във вендинга

Общо стратегическо маркетингово предимство на безкасовите и безкон-
тактните системи е, че позволяват събирането по електронен път на данни за
потребителите. Те осигуряват възможност за предлагане на нетрадиционни про-
дукти и конвенционални продукти на по-високи цени, тъй като потребителят не
е ограничен да се разплаща в кеш (Kasavana, 2005). През 2012 г. компаниите
„Coca Cola” и „Google” стартират пилотен проект за популяризиране на мобил-
ните разплащания чрез приложението „Google wallet”. То дава възможност за
подобен тип разплащания в хиляди вендинг автомати в цяла Америка (Maras,
2012). Въпреки, че обикновено продуктите по тези канали се предлагат на по-
високи цени от тези в търговските обекти, по-ниските дистрибуционни разходи
създават по-големи възможности за ценови намаления, без това да рефлектира

Методи Възможности Ограничения

1. В брой

Най-евтините механизми за
закупуване от фирмата. Най-
широко разпространени и
познати на потребителите. Не
се изисква въвеждане на
персонализирана информация
(PIN code), която би могла да
стане обект на злоупотреби.

Събирането и съхраняване на пари
в брой в автоматите изисква
редовно инкасиране, за да не са
обект на вандализъм; проблеми с
разпознаване на намачкани или
банкноти от нови емисии;
ограничава се достъпът само до
потребителите, имащи пари в
брой; необходимо е инсталиране
на механизми за връщане на ресто.

2. Безкешови

Преодоляват ограниченията на
касовите плащания. Създават
по-голямо удобство за
потребителя и по-голяма
сигурност при съхраняване на
фирмения оборот. Доказана
възвръщаемост.

Възможност за финансови
злоупотреби с банкови карти; по-
малка сигурност на
разплащанията от потребителска
гледна точка; по-скъпи от
кешовите механизми, понякога
изискват видеонабюдение.

3. Безконтактни

Преодоляват недостатъците на
първите два метода. Създават
удобство и чувство за
сигурност у потребителите.
Доказан продажбен ефект.

Изискват най-значителна
финансова инвестиция, Не са все
още толкова широко
разпространени и познати на
потребителите
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значително върху възвращаемостта на канала. От тук произтичат и други две
важни ценови специфики на вендинга – разходната ефективност и рентабил-
ност. Това са две от най-важните предимства на вендинг каналите, в сравнение
с традиционните магазинни формати, особено в развитите страни, където раз-
ходите за труд представляват значително перо в общите постоянни разходи.
Налице е също по-голяма ефективност относно използваемостта на търговска
площ – с чисто комуникационна или продажбена цел. При тях разходите за наем
са нищожни, тъй като автоматите заемат малка площ - обикновено не повече
от 2-3 m2. Липсата на достатъчно прозрачност при отчитане на приходите е
също нещо специфично за този тип канали. На потребителя рядко се издава
касов бон в момента на покупко-продажба, с който реално да се отчете данъч-
но извършената транзакция. При високотехнологичните вендинг автомати мно-
го често се инсталира специализиран софтуер, с фискални функции, който води
и статистика за дневните и месечните продажби на фирмата. При механичните
автомати (дъвки, топчета, сувенири) и някои кафеавтомати подобни отчети се
правят на ръка от служителите, отчитащи автомата. Това е предпоставка за
злоупотреби от редица недобросъвестни вендинг оператори. Затова през ноем-
ври 2012 г. в България е направен опит за поставянето на фискални устройства
във всички автомати, които в реално време да изпращат информация към НАП
за всяка продажба12. Тъй като, обаче, подобна практика до сега не е позната по
света, както и под претекст за незаконосъобразност при приемане на решение-
то от Министерството на финансите, Върховният административен съд отмени
текстовете на наредбата за инсталирането на фискални устройства.

Дистрибуционни специфики

Важна дистрибуционна специфика на вендинг автоматите е тяхната лока-
лизационна адаптивност. Те могат да бъдат инсталирани почти навсякъде, тъй
като заемат минимална търговска площ. В миналото се инсталират предимно
на места, където потребителите са като в плен (captive environment). Това са
локации като заводи, офиси, складове и места с оживен трафик като жп гари,
автогари, на круизни кораби, санитарни и тоалетни помещения. Днес подобни
автомати могат да се срещнат на места като театри, лобита, гаражи, дрогерии,
болници, училища. В същото време, обаче, в страни като САЩ и Великобрита-
ния съществуват известни правни ограничения за поставянето на вендинг авто-
мати на места като медицински и образователни учреждения. Съображенията,
свързани с това, са, че предлагат продукти, които могат да предизвикат сериоз-
ни здравословни проблеми – храни и напитки, с високо съдържание на захар,
сол, мазнини. Процесът по осигуряване достъп на вендинг автомати до локации

1 2 Източник: §1, т. 10 „Наредба за изменение и допълнение на наредба No. Н-18 от 2006 за регист-
риране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.” Обн., ДВ, бр.
106 от 2006; доп., бр. 7 от 2007; изм., бр. 79 от 2007; изм. и доп., бр. 77 от 2009, бр. 49 от 2010,
бр. 48 и 64 от 2011, бр. 7 и 27 от 2012 (достъпна  на 26.01.2013 от сайта на „Държавен вестник”
http://dv.parliament.bg/).
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като правителствени и военни институции (общини, министерства, военни бази)
също е изключително трудоемък. Той отнема доста време, поради необходимо-
стта от предварително откриване на процедура/търг за кандидатстване по об-
ществени поръчки, попълване на редица документи. Правителствените лока-
ции, обаче, се характеризират с по-високо равнище на сигурност, в сравнение с
локациите „на открито“, поради наличието на охрана и/или видеонаблюдение.
Същото може да се каже и за обществените места – автобусни, жп гари и
летища. Освен това, когато автоматите са поставени навън, те са изложени
пряко на въздействието на климатичните атмосферни условия: слънце, вятър и
влага.

Досъпността и удобството са други две съществени дистрибуционни спе-
цифики. Независимо коя от маркетинговите особености на вендинга разглеж-
даме – дали става въпрос за избор на подходящ продуктов асортимент, локация
или системи за разплащане, при вендинга винаги основното е осигуряването на
удобство за потребителя. От потребителска гледна точка, то се определя като
„минималното ниво на финансово, физическо и умствено усилие, което потреби-
телят е необходимо да вложи, за да преодолее разминаването между време и
пространство при пазаруването“ (Schary1971, p. 52). Това е субективна катего-
рия и варира според възприятията на потребителите. В най-общия случай, ком-
понентите му са три: цена, време и усилия (Risch,1987). Цената отразява възпри-
еманата от потребителя стойност на продукта или ползите, които очаква да
получи от продукта. За да може по-добре и на по-висока цена да се продават
продуктите, трябва да се спечели доверието на потребителите. Това може да
стане чрез поддържане на по-добра хигиена и външен вид на автоматите. Вре-
мето е също определящо за удобството, защото все повече са потребителите
„притиснати“ от времето, при вземането на решение за покупка (time buying
consumers). Още през миналия век редица изследвания прогнозират как през
XXI век се очаква „изключително голяма част от жителите на градовете да се
ориентират по-скоро да си купуват време, отколкото продукт“ (Risch, 1987, p.
60). Това означава десетките хиляди продукти, до които потребителите имат
достъп, да се възприемат само за даденост, като потребителите се интересу-
ват единствено да спестят време за себе си. Така недостигът на време създа-
ва стойност. Третият елемент на удобството се измерва с усилията, вложени от
потребителя, за да се сдобие с продукта. Вендинг автоматите се характеризи-
рат с бързина и стандартизираност на обслужването. Те са лесни за употреба и
дори може да се каже, че взаимодействието с тях оставя приятното усещане за
забавление у редица потребители (Weijters et al., 2007). Те отразяват изцяло вли-
янието на новите технологии върху маркетинга: интернетбазирани приложения,
мобилни разплащания, използване на VoIP софтуер13, събиране и обработване
на биометрични данни. Във връзка с това, дистанционното следене на запаси-
те, редовното техническо поддържане и софтуерното прогнозиране на периоди-
те на доставка, са също важни дистрибуционни специфики, проявяващи се по
1 3 VоIP - софтуерни продукти от типа на „Skype“, които предлагат услугата „интернет телефония“
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вендинг веригата на стойността (Rusdiansyah & Tsao, 2005). В контекста на
концепцията за „Управление на качеството“ (TQM), вендингът също търпи раз-
витие в посока намаляване на сроковете на доставка, на преките, на непреките
разходи и събирането на подходяща информация за вземане на аргументирани
управленски решения. Свидетелство за това е внедряването на интернет бази-
рани управленски системи (VMS). Те позволяват дистанционно следене в реал-
но време на наличностите и състоянието на машините, с оглед навременно от-
страняване на неизправности и автоматизация на бизнеспроцесите (Case &
Newman, 2004)

Промоционални специфики

Вендинг каналите предоставят екстензивни възможности за комуникация
с потребителя. Както потвърждават редица изследвания в сферата на интерак-
тивната реклама, вендингът може да се разглежда едновременно като дистри-
буционен и комуникационен канал, като самостоятелна медиа, редом с радиото,
телевизията и интернет (Schumann, Artis & Rivera, 2001; Tan, Kwek & Li, 2013).
В опит да започне да предлага премийно кафе на масовия потребител, през
2010 г. компанията „Starbucks Co.“ представя своя нов модел на вендинг авто-
мат за кафе, който смила на момента кафените зърна и доставя на потребителя
висококачествена топла напитка. Слоганът е „Доброто кафе е необходимо на-
всякъде“. В рамките на интегрираната си мултиканалова рекламна кампания,
фирмата използва серия от онлайн телевизионни реклами, билбордове и диги-
тални надписи върху самите автомати (Maras, 2011). За вендинга е характерно
също и използването по иновативен начин на стандартните техники за стимули-
ране на продажбите като ценови отстъпки, премии, състезания и игри, купони,
мостри демонстрации. Той предлага много по-атрактивен и разнообразен набор
от мултимедийни средства за комуникация, с цел подтикване на потребителя
към покупка. През 2010 г. “Coca cola” и “Intel”, пускат на пазара нов модел
корпоративен вендинг с интегрирани интерактивни технологии за стимулиране
на продажбите. След закупуване на продукт на “Coca cola”, потребителят има
възможност да си направи снимка чрез автомата, която непосредствено да спо-
дели по е-мейл със своите приятели. Така, от една страна, се предоставя допъ-
лнителна услуга на потребителя, а от друга, се дава възможност на фирмата да
наблюдава непосредствената визуална реакция на потребителите след покуп-
ката. Вендинг каналите могат да бъдат част и от интегрираните маркетингови
комуникации. Например, социалните кампании на “Coca cola” под мотото „Да
споделим щастието“ (Share the happiness) успешно се допълват от автомати-
те за щастие (Coca cola happiness vending machines). Те дават безплатна
напитка на всеки, който изпълни пред тях определено социално предизвикател-
ство – усмихне се, целуне половинката си, изпее песен, потанцува и т.н.

Вендинг каналите са подходящи и при прилагане практиките на „cross-
selling“ и „up-selling“. Списание „Economist” дефинира техниката на „кръсто-
сана“ продажба (cross-selling) като „синергичното разбиране за това, че купу-
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вачите на продуктите на една фирмата биха могли да станат клиенти на друга“
(Hindle, 2008, p. 51). Най-общо тя включва продажбата на допълнителен про-
дукт на съществуващ потребител, по презумпцията, че клиентът вече се е съгла-
сил да го купи (или вече го е закупил). Близка до нея е продажбената техника
„up-selling”, при която на потребителя се предлага по-скъп продукт, различен
от този, който той предварително е възнамерявал да си купи (Carysforth & Neild,
2006). Последното поколение напълно автоматизирани удобни магазини (fully
automated convenience stores), които могат да бъдат видени в САЩ и Япония,
предлагат широк асортимент от продукти със свързано търсене, от различен
ценови клас. През последните няколко години в търговските центрове и хипер-
маркети в България също ставаме свидетели на специално обособени вендинг
кътове, предлагащи продукти със свързано търсене. Такива са механичните
автомати за топчета, бонбони и кран-автоматите за играчки, изискващи от по-
требителя да заплати 1 лв. Много често те са разположени в близост до фото-
кабини, предлагащи услуги на 5 пъти по-висока цена.

Заключение

Направеният в тази статия анализ на състоянието на българския вендинг
пазар разкрива, че това е един динамично развиващ се пазар. Свалянето на
законовите бариери свързани с фискализиране на автоматите и тенденцията
към намаляване на дяловете на пазарните лидери, създават благоприятни пред-
поставки за навлизане на нови участници на пазара. Една доста експлоатирана
истина по отношение на вендинга гласи, че всичко, което може да продава чо-
век, може да бъде продавано и от машина. Свидетелство за това са страните
от Западна Европа, САЩ и Япония, където се срещат автомати за продажба на
пресни яйца, бельо, златни кюлчета, спагети и пица, пералня за домашни лю-
бимци. Затова не е изключено през следващите десетина години да станем
свидетели на един по-зрял вендинг пазар. За целта, обаче, са необходими значи-
телни финансови инвестиции в сектора. Освен това, мениджърите трябва да
отчитат в много по-голяма степен маркетинговата специфика при този тип не-
магазинна автоматизирана продажба. Това е високо технологичен дистрибуци-
онен и комуникационен продукт – канал, който изисква диферециран подход към
елементите на маркетинговия микс.
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MARKET  AND  MARKETING  PECULIARITIES  OF  VENDING  CHANNELS

PhD  student  Dobromir  Stoyanov

Abstract

In recent years there has been an ever-increasing rise in the importance of non-store
distribution formats as a cost-effective, as well as providing considerable consumer convenience
alternative to the traditional store forms. The subject of the present article are the high-tech
vending channels as a typical representative of this fast developing type of distribution. The
main aim of the present article is to analyse the market and marketing specifics of vending
channels. In this connection there are discussed their role and place in contemporary business.
There is given a brief overview of the state of the Bulgarian vending market during the past few
years and there are deduced some anticipated trends for its development in the future. Along
with that, based on the traditional 4P model of the marketing mix, there are outlined some major
marketing specifics of vending itself, distinguishing it from the traditional store distribution
formats.

Keywords: marketing specifics, vending channels.


