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ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ОФЕРТИ
НА КОМПАНИИТЕ

Доц. д-р Евгени Станимиров

Увод

Позиционирането е един от основните елементи на съвременния марке-
тингов мениджмънт1 и база за уточняване параметрите на пазарните оферти.
Специалистите по маркетинг използват позиционната стратегия за да разграни-
чат офертите на своите компании от тези на конкурентите и да комуникират
желаните от тях позиции2.

Концепцията за пазарното позициониране е приложима в различни аспекти:
компании, подразделения на компании, търговски обекти, брандове, продукти,
продуктови линии, личности. Независимо от аспекта, в който се прилага, целта
на позиционирането е „да се създаде уникален и благоприятен имидж в съзна-
нието на целевите клиенти”3. Следователно, маркетинговите специалисти трябва
да планират позициите, в които техните оферти имат ясни точки на различие, в
сравнение с конкурентите и да ги комуникират по подходящия начин до целевия
пазар. За изпълнение на тази задача Т. Кръстевич4 дефинира следните инфор-
мационно-аналитични въпроси в процеса на разработване на позиционна стра-
тегия на равнище „продукт”5:

- какви потребности ще бъдат задоволявани или се задоволяват чрез кон-
кретния продукт?

- кои са основните покупкоопределящи детерминанти на потребителско-
то поведение по отношение на въпросния продукт?

- в каква степен предлаганият продукт и продуктите на основните конку-
ренти съответстват на покупкоопределящите детерминанти?

Поставените въпроси могат да ориентират маркетинговите специалисти
за посоката на развитие на инструментариума при изследване на позицията на

1 Porter, M. What is Strategy? // Harvard Business Review, 74 (6), 1996, pp. 61-78.
2 Boone, L., D. Kurtz. Contemporary Marketing, Harcourt, 10th edition, 2001.
3 Bhat, S., S. Reddy. Symbolic and Functional Positioning of brands. // Journal of Consumer Marketing,

1998, No 1, pp. 32-43.
4 Банчев, П., Т. Кръстевич. Основи на маркетинга – маркетингова концепция. АИ „Ценов”, Сви-

щов, 1999, с. 274.
5 Поставените въпроси са свързани с позиционирането на равнище „продукт”, но след адаптиране

могат успешно да се използват и за позициониране на брандове и компании.
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продуктите, брандовете и компаниите, както и за неговата операционализация.
Идентифицирането на потребностите и основните детерминанти на потреби-
телското поведение в конкретен контекст, както и оценяването на степента на
съответствие между офертата на компаниите и покупкоопределящите детер-
минанти, може да се осъществи чрез оценка на възприетото качество на офер-
тата на продавача, както и чрез оценка на равнището на корпоративен имидж.

Целта на тази статия е след изясняване на същността, ролята и просле-
дяване еволюцията на концепцията за позициониране, да се представят и анали-
зират резултати от проучване на пазарните позиции на конкретни компании, чрез
качеството на техните оферти и корпоративния им имидж.

Компаниите, които са включени в изследването са „Интерсервиз Узунови”
АД и Мебелни къщи „Ралица”. Класическият подход за оценка на пазарната
позиция предполага да се изследва мнението на клиентите. В статията е прило-
жен нетрадиционен подход за позициониране – респонденти са служителите на
двете компании. Логиката, която се следва е, че мнението на служителите за
корпоративния имидж и за компонентите на офертите на работодателите им
неизбежно се проектира върху клиентите посредством преки и косвени канали
за влияние. Избраните обекти за осъществяване на изследването (две компа-
нии) не могат да гарантират репрезентативност, която да позволи да се форму-
лират категорични и глобални заключения. Същевременно, броят на респон-
дентите по компании (над 50 във всяка от тях) позволява да се тества проекти-
раната методика като се използва класически изследователски инструмента-
риум, приложен към нетипична при подобни изследвания целева група.

1. Еволюция на позиционната концепция

Интересът към позиционната концепция се проявява в контекста на утвъ-
рдения тристъпков модел за разработване на пазара „сегментиране – избор на
целеви пазар – позициониране” (STP). Процесът на разработване на пазара се
лансира в отговор на намаляващата ефективност на офертите през 60-те годи-
ни на XX век. Причина за намаляващата маркетингова ефективност е стандар-
тизирането на качеството на продуктите и обслужването, както и масовизация-
та на потреблението, при което клиентите загубват персонализирания си образ.
Унифицирането на офертите на отделните продавачи намалява маржа на пе-
чалбата от единица продукт. Разходите за маркетинг нарастват драстично, с
цел привличане на повече клиенти и увеличаване на масата на печалбата. В
този период маркетинговите специалисти установяват, че способността на ком-
паниите да профилират офертите си съобразно изискванията на отделните сег-
менти, предоставя възможност за привличане и задържане на повече клиенти.
Така се достига до идеята за сегментиране на пазара, до прецизиране на обхва-
та му и до прилагане на определен инструментариум, с чиято помощ клиентите
да изградят определена представа (позиция) за офертата на отделните прода-
вачи. Профилирането на офертите и насочването на разходите при отчитане на
представянето и потенциала на съответния сегмент от пазара, се базират на
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предварително установената позиция на бранда, продукта или компанията в
съзнанието на клиентите в съответния сегмент.

От посоченото до тук може да се направи извод, че позиционирането се
свързва с представите на клиентите – т.е. анализираната концепция има психо-
логически характер. За първи път Ries и Trout6 анализират т.нар. „психологи-
ческо позициониране”, като твърдят, че то не се отнася просто до продукта.
Според тях, позиционирането се свързва преди всичко със съзнанието на клиен-
та и позицията, която си е изградил последния за съответния продукт. В инстру-
ментален контекст, позиционирането представлява „разработване на специфи-
чен маркетингов микс за въздействие върху общото възприятие на потенциал-
ните клиенти за бранда, продукта или компанията като цяло”7. Това означава,
че след като се установи каква е пазарната позиция на съответния обект на
изследване (продукт, бранд, компания и др.), трябва да се разработи подходящ
инструментариум за привличане на съответната група клиенти.

Безпорната важност на позиционирането за пазарното представяне на ком-
паниите стимулира развитието на различни позиционни модели: концепция на
Abbot, модел на идеалната точка, модел на идеалния вектор8. Независимо от
интереса на различни изследователи към позиционната стратегия в рамките на
няколко десетилетия до 90-те години на XX век, в специализираната литература
не се срещат документирани стратегически позиционни модели, които да оси-
гуряват цялостен и всеобхватен поглед върху позиционирането и неговата опе-
рационализация9. През 80-те и 90-те години на XX век различни изследователи
(Park, Jaworski, MacInnis10; Hooley, Saunders, Piercy11) правят опити за разра-
ботване и апробиране на концептуални позиционни рамки. Няколко години по-
късно Blankson и Kalafatis12,13 комбинират идеите на изследователите от 80-те и
90-те години на XX в. и разработват стратегическа позиционна рамка, в която
проследяват процеса на дефиниране на позиционна цел, поставяне на позицион-
ни задачи, изпълнение и мониторинг на позиционни стратегии.

Концептуалната позиционна рамка дефинира процеса и основните компо-
ненти, които си взаимодействат по отделни етапи, но не уточнява как точно да

6 Ries. A., J. Trout. Positioning: The Battle for Your Mind. New York, McGraw-Hill, 1986.
7 Lamb, W., W. Hair, C. McDaniel. Marketing, Thompson South Western, 7 th edition, 2004.
8 Банчев, П., T. Кръстевич. Основи на маректинга – маркетингова концепция. АИ „Ценов“, Сви-

щов, 1999, с. 274-289.
9 Rigger, W. Positioning in Theory and Practice: Towards a Research Agenda. // 24th EMAC Conference

Proceedings, ESSEC, France, May 16-19, 1995, Vol. 1, pp. 991-1009.
1 0 Park, C., B. Jaworski, D. MacInnis. Strategic Brand Concept-Image Management. // Journal of Marketing,

50, 4 (1986), pp. 135-145.
1 1 Hooley, G., J. Saunders, N. Piercy. Marketing Strategy & Competitive Positioning. 2nd Ed. London,

Prentice Hall Europe, 1998.
1 2 Blankston, C., S. Kalafatis. Toward a Composite Strategic Positioning Framework. Proceedings of the

Academy of Marketing Science World Marketing Congress Conference, Cardiff, Wales, U.K., Vol. X,
June-July, 2001.

1 3 Blankston, C., S. Kalafatis. Congruence Between Positioning and Brand Advertising. // Journal of
Advertising Research, March, 2007, p. 79.
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се осъществи позиционирането. Конкретните измерители, с чиято помощ е
възможно да се определят пазарните позиции на компаниите (като цяло или по
елементи на техните оферти), са: възприетото качество и корпоративният имидж.

Golder и колектив14 считат, че качеството е най-важният и комплексен ком-
понент на бизнес стратегията, което го поставя в основата на позиционирането на
компаниите. Маркетинговите специалисти поставят акцент върху възприетото
качество като една от възможните дименсии на качеството по принцип. По този
повод Zaithaml15 посочва, че „обективното качество може да не съществува, за-
щото всяко качество се възприема от някого”. Следователно, с помощта на под-
ходящ изструментариум е възможно да се оцени възприятието на конкретна гру-
па респонденти по отношение на обективни елементи на офертите.

Другият измерител, с чиято помощ могат да се определят пазарните пози-
ции на компаниите, е корпоративният имидж. Той е „важен инструмент за разгра-
ничаване от конкурентите”16. Имиджът съществува в съзнанието на човека като
взаимно свързан поток от информация, като програмира образна и емоционална
реакция. Имиджът се възприема като съвкупност от маркови асоциации, които са
организирани по определен смислен начин в потребителската памет.

2. Методология на изследването

С оглед постигане на основната цел на изследването е предпочетен деск-
риптивният дизайн. Като инструмент за събиране на данни е конструиран стан-
дартизиран въпросник. Единици за наблюдение са служители на компаниите,
разпределени в групи: висши мениджъри, мениджъри на средно управленско
равнище и редови служители.

Обемът на извадката е, както следва: 71% от ген. съвкупност за МК „Ра-
лица” и 47% от ген. съвкупност за „Интерсервиз Узунови” АД.

За да се прецени формираната позиция в съзнанието на служителите е осъ-
ществена съпоставка на всяка от изследваните компании с „идеала на респон-
дентите за компания”. Отговорите на анкетираните лица дават ориентация за
дистанцията на всяка компания от идеала на служителите. Оценката на позиция-
та е осъществена по 5-степенна скала: от 1 – „много далеч” до 5 – „много близо”.

Преценката за начина, по който се позиционира компанията е осъществена
и чрез възприятието за качество на офертата и за имиджа на изследваните
компании. Възприятието за качество на офертата е оценено в следните разрези:

- Обобщена оценка за качество на офертата, в сравнение с други
компании, които продават подобни продукти. Използвана е 5-сте-
пенна скала: от 1 – „много по-лоша” до 5 – „много по-добра”.

1 4 Golder, P., D. Mitra, C. Moorman. What is Quality? An Integrative Framework of Processes and
States. // Journal of Marketing, Vol. 76 (July 2012), p. 1.

1 5 Zaithaml, V. Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis
of Evidence. // Journal of Marketing, 52 (July), p. 2-22.

1 6 Insun, K. The Necessity of Corporate Image Specialization: Through the Case Study of Comparative
Analysis Between the Domestic and overseas Market of Korean Company. // Asian Journal of Business
Management, 5 (1), 2013, p. 104.
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- Оценка по отделни компоненти на офертата, осъществена по 5-
степенна скала с твърдения от Ликертов тип: от 1 – „изобщо не съм
съгласен” до 5 – „напълно съм съгласен”.

Корпоративният имидж на компаниите е изследван в два аспекта:
- Обща оценка за корпоративен имидж на компаниите – измерена по

5-степенна скала: от 1 – „много негативен” до 5 – „много позитивен”.
- Оценка на корпоративния имидж по операционализиращи промен-

ливи. За целта се използва семантичен диференциал с 5-степенна скала
(където 1 е неблагоприятната оценка, а 5 е благоприятната оценка).
Оценката на имиджа с помощта на тази техника е осъществена в 3
аспекта: функционален, социален и психологически.

Функционалният имидж е оценен със следните двойки антоними: „предлага
добри решения за клиентите – не предлага добри решения за клиентите”, „анга-
жира се с проблемите на клиентите – не се ангажира с проблемите на клиенти-
те”, „опитна – неопитна”, „способна – неспособна”, „гъвкава – не е гъвкава”.

Социалният имидж е оценен с помощта на следните двойки антоними: „ста-
билна – нестабилна”, „дружелюбна – недружелюбна”, „уверена – колеблива”,
„почтена – непочтена”.

Психологическият имидж е оценен в следните аспекти: „престижна – не е
престижна”, „обществено ангажирана – не е обществено ангажирана”, „модер-
на – консервативна”, „уважавана – не е уважавана”, „луксозна – обикновена”,
„компания лидер – компания последовател”, „интелигентна – неинтелигентна”.

За гарантиране достоверността на данните са осъществени следните ста-
тистически тестове: тест за надеждност на използвания инструментариум (чрез
критерия Cronbach’s Alpha) и тест за критериална валидност. Проведените ста-
тистически тестове показват висока степен на надеждност и валидност, което
означава, че получените данни са достоверни.

Фактическата статистическа обработка на данните е осъществена посред-
ством: контент анализ (за отворените въпроси при първоначално извеждане на
дименсиите на качеството и имиджа), средни величини, регресионен анализ.

3. Резултати от изследването и дискусия

Съпоставката на изследваните компании с идеала на респондентите за
компания, позволява да се формират следните средни оценки: 3,18 за „Интер-
сервиз Узунови” и 2,88 за МК „Ралица”. Тези оценки показват, че работещите в
„Интерсервиз Узунови” възприемат компанията „на средно ниво” с почти ед-
наква дистанция от „най-лошата” и „идеалната компания”, докато оценката за
МК „Ралица” е в негативната част на скалата. Въпросната дистанция се влияе
от удовлетвореността на респондентите по отделни мотиватори17. Дистанцията

1 7 Независимо, че в тази статия се представят само резултати от изследване на позиционирането на
компаниите, проучването има по-широк обхват, като включва и удовлетвореността на служите-
лите от работодателя.
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от идеалната компания е провокирана от неудовлетвореността на служителите
в следните области – справедлива морална оценка за полаганите усилия, възнаг-
раждения (работна заплата и бонуси), чувство на сигурност за работното мяс-
то; отношение на мениджърите към подчинените.

Коментираната дистанция се влияе и от възприятието на служителите за
цялостната оферта на компанията, както и от тяхното мнение за корпоративния
имидж. Съществен момент при оценка на качеството и имиджа е субективният
характер на оценките за тези два конструкта. Дори служителите да не са ком-
петентни да оценят обективно качеството на офертата, трябва да се отчита, че
всеки от тях има свое разбиране за качество, което често може да се различа-
ва съществено от обективното качество (по спецификации). Причини за това
могат да бъдат: равнище на интелект на оценявания, натрупан опит, склонност
за избирателно възприемане, запомняне и изопачаване на действителността,
взаимни влияния между отделните конструкти (например, възприятието за ка-
чество може да се влияе от възприятието за имидж).

При интерпретиране на формираните средни оценки трябва да се отчита, че
е възможно сред реално функциониращите пазарни субекти никой да не се добли-
жава до идеалната компания. Следователно, средните оценки при сравнение с
идеала могат съществено да се различават от средните оценки в конкурентен
план. Данните за качество на офертата (табл. 1) потвърждават направения извод.

Таблица 1

Средни оценки за качество на офертата на изследваните компании

Твърдения „Интерсервиз
Узунови”

МК
„Ралица”

В сравнение с конкурентите, които продават подобни
продукти, цялостната оферта на компанията е: от 1 –
„много по-лоша” до 5 – „много по-добра”

3,13 3,43

Компанията осигурява на своите клиенти достатъчен
обем информация за продаваните продукти 3,88 3,73

Компанията осигурява на своите клиенти точна
информация за продаваните продукти 4,09 3,88

Компанията удовлетворява специфичните нужди на
своите клиенти 3,77 4,06

Със своите действия служителите на компанията
гарантират високо качество на обслужване 4,07 4,17

Служителите на компанията успяват да решат
възникнали проблеми на клиента 4,33 4,25

Служителите на компанията реагират бързо при поява на
проблем 4,29 4,00

Компанията провежда гъвкава ценова политика,
съобразена с пазарните промени 3,11 3,35
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Всички средни оценки са в позитивната част на скалата (над 3,00). Това е
свидетелство, че в изследваните 8 аспекта на възприетото качество, служите-
лите са убедени, че работодателите им се справят добре или много добре.
Общата оценка за качество на „Интерсервиз Узунови” (3,13) в много висока
степен се припокрива с общата оценка за позициониране на компанията при
съпоставка с идеала на респондентите (3,18). Като цяло офертата на „Интер-
сервиз Узунови” няма някакво конкурентно предимство. Служителите на МК
„Ралица” считат, че качеството на офертата е малко по-добро от средното рав-
нище на представяне на конкурентите. Същевременно оценката за възприето
качество (3,43) е значително по-висока от оценката за позициониране, спрямо
идеалната компания.

Областите, в които може категорично да се твърди, че компаниите успя-
ват да поддържат качеството на своите оферти са следните:

- „Интерсервиз Узунови” осигурява точна информация на клиентите; га-
рантира високо качество на обслужване; реагира сравнително бързо при
поява на проблем и успява да го разреши.

- МК „Ралица” успява да реши възникнали проблеми на клиентите; га-
рантира високо качество на обслужване и успява да удовлетвори специ-
фичните нужди на клиентите си.

Най-съществени проблеми се регистрират по отношение на следните еле-
менти от офертата:

Първи проблем. Ценовата политика и на двете компании не е достатъчно
гъвкава. Част от поръчките в магазините на МК „Ралица” се изпълняват за 3 месе-
ца, а цените се възприемат като високи. И при двете компании се наблюдава сти-
хийност при промоциите. Проблемът с цените е най-значим в офертата на „Интер-
сервиз Узунови”. Това се потвърждава и от проведения допълнителен множествен
регресионен анализ. Установява се, че ценовата политика влияе с тегло 35,5% върху
възприятието на служителите за качество на цялостната оферта.

Втори проблем. „Интерсервиз Узунови” има затруднения със способно-
стта си да удовлетворява специфичните нужди на своите клиенти (средна оцен-
ка 3,77). Причина за това е недостатъчното продуктово разнообразие в търгов-
ските обекти.

Трети проблем. Клиентите на „Интерсервиз Узунови” не получават дос-
татъчен обем информация за продаваните продукти (3,88).

Четвърти проблем. Служителите на МК „Ралица” не успяват да осигурят
достатъчен обем информация за продаваните продукти (средна оценка 3,73). Това
се дължи основно на използване на непреведени каталози на чужди партньори;
липса на достатъчно информация за предимства и недостатъци на използваните
материали; недостатъчно информация за конкурентни оферти на пазара.

Вторият основен аспект за определяне на пазарните позиции на компании-
те е корпоративният им имидж. Като цяло имиджът и на двете компании се
оценява като „по-скоро позитивен” (средна оценка 3,58 за „Интерсервиз Узуно-
ви” и 3,62 за МК „Ралица”). Сред факторите, които влияят негативно върху
имиджа, могат да се посочат следните (изведени са само фактори, чиито оцен-
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ки са по-ниски от средната оценка за общия имидж – 3,58 за „Интерсервиз
Узунови” и 3,62 за МК „Ралица”):

- фактори от групата на функционалния имидж: и двете компании не са
достатъчно гъвкави;

- фактори от групата на психологическия имидж: „Интерсервиз Узунови”
не се възприема като лидер на пазара (3,27); не е достатъчно модерна
(3,46) и не е достатъчно луксозна компания (3,50). МК „Ралица” не е
достатъчно обществено ангажирана (3,39) и може да вложи повече уси-
лия, за да я възприемат като лидер на пазара (3,46).

Наред с изведените проблеми могат да се посочат и фактори, които бла-
гоприятстват развитието на имиджа на компаниите:

- фактори от групата на функционалния имидж: и двете компании са опит-
ни и способни, предлагат добри решения и се ангажират с проблемите
на клиентите.

- фактори от групата на социалния имидж: „Интерсервиз Узунови” се
възприема като почтена, дружелюбна и стабилна компания. МК „Рали-
ца” е дружелюбна, уверена и почтена.

- фактори от групата на психологическия имидж: в съзнанието на изслед-
ваните лица и двете компании са интелигентни и престижни.

Използваният инструментариум позволява да се формират средни оценки
за компанията по типове имидж (табл. 2). От табл. 2 се вижда, че с най-висока
средна оценка е социалният имидж, следван от функционалния и психологичес-
кия имидж. От тук, обаче, не може да се направи извод, че компаниите трябва
да работят усилено за развитие на психологическия имидж.

Таблица 2

Средни оценки за имидж на изследваните компании

Необходимо е от всяка от трите групи имидж (функционален, социален и
психологически) да се идентифицират компоненти, които оказват най-силно вли-
яние върху формирането на общия имидж на съответната компания18. При ус-
ловие, че мениджърите на „Интерсервиз Узунови” АД и МК „Ралица” вземат
решение целенасочено да поддържат и развиват корпоративния си имидж,

Типове имидж „Интерсервиз Узунови” МК „Ралица”

Функционален имидж 3,75 3,91

Социален имидж 3,91 3,95

Психологически имидж 3,61 3,74

1 8 За установяване на относителната важност на отделните компоненти на имиджа могат да се изпол-
зват формираните β-коефициенти при множествен регресионен анализ.
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ефектът ще бъде най-голям при условие, че акцентът се постави върху следни-
те най-важни променливи по типове имидж (табл. 3).

Определянето на най-важните променливи, които съставляват имиджа,
позволява да се направят следните по-важни изводи:

Първо. При двете компании гъвкавостта се очертава като един от пробле-
мите, които влияят негативно върху възприятията на служителите за качеството на
офертите и за корпоративния имидж. Същевременно гъвкавостта е един от най-
важните компоненти на имиджа. Как, обаче, респондентите разбират понятието
„гъвкавост” при неговото оценяване? Служителите считат, че „Интерсервиз Узу-
нови” не е достатъчно гъвкава при формирането на цените. При новите условия на
пазара клиентите са по-предпазливи при покупките и се ориентират към основната
функционалност на уредите. Служителите на МК „Ралица” възприемат цените като
високи, сроковете на доставка неприемливи, а промоциите – недостатъчни.

Таблица 3

Най-важни променливи на имиджа

Второ. Необходимо е „Интерсервиз Узунови” да проявява по-висока сте-
пен на инициативност и гъвкавост и във връзка с организираните промоции.
Имат се предвид директните стимулирания на продажбите в магазините за тех-
ника. Служители препоръчват акциите да се организират редовно (всяка сед-
мица или през седмица до изчерпване на определени модели).

Трето. Необходимо е в магазините за уреди своевременно да постъпват
актуални за пазара модели, които да се поддържат в наличност.

Четвърто. Проблем се констатира при бързината и коректността на сер-
виза на уредите, в резултат на което една част от клиентите са недоволни, а
това рефлектира върху цялата компания.

Пето. Част от управленския персонал и в двете компании счита, че няма
достатъчна свобода за вземане на решения и проява на самоинициатива.

Шесто. Сред най-важните променливи на имиджа на „Интерсервиз Узу-
нови” и МК „Ралица” са „стабилност” и „увереност”. Като пропуски и в двете
компании се идентифицират следните:

Тип имидж „Интерсервиз Узунови” МК „Ралица”

Функционален Гъвкавост на компанията Гъвкавост на компанията

Социален Компанията е уверена Компанията е стабилна

Психологически Уважение към компанията19 Компанията е луксозна

1 9 Коректното приложение на инструментариума не позволява категорично да се определи кой от
компонентите на психологическия имидж е най-значим. С известен компромис (т.е. възприет риск
за грешка от 13%) може да се приеме, че компонентът „уважавана – не е уважавана” е най-важната
променлива в тази група.
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- комуникацията по хоризонтала и вертикала не е добра;
- част от служителите не са запознати с целите при предприемане на оп-

ределени действия;
- мнението на управителите на магазини не винаги се отчита, а те позна-

ват в детайли поведението на клиентите.
При изследване на имиджа и в процеса на оценка на неговите аспекти (осо-

бено съпоставката между функционален и психологически имидж) е добре да се
отговори на въпроса „Какво точно харесват респондентите – продукта или ком-
панията?” Отговорът на този въпрос позволява да се прецизира оценката за пози-
ционната стратегия на всяка от компаниите. В случай, че харесван е продуктът,
това означава, че компанията с името си не допринася съществено за формиране
на лоялност. Съпоставянето на оценките за възприето качество и за имидж по-
казва, че и в двете компании имиджът получава по-висока средна оценка от тази
за възприето качество. От тук може да се направи извод, че служителите в по-
висока степен симпатизират на съответната компания, отколкото харесват каче-
ството на цялостната й оферта. Това означава че при равни други условия имиджът
на компаниите е много важен и категорично оказва влияние върху мотивацията
на служителите да се чувстват съпричастни към бизнеса на своя работодател.

При анализ на позиционирането на компаниите е добре да се потърси отго-
вор и на въпроса „Кои фактори до каква степен влияят върху формирането на
представата за компанията?” За целта обобщените оценки за качество на офер-
тата и имидж (като факторни променливи) са регресирани спрямо оценката за
позициониране на компанията. Оказва се, че качеството на офертата и имиджа
сумарно обуславят 37% от промените на възприятията на анкетираните за „Ин-
терсервиз Узунови”. Почти същото е и сумарното влияние на качеството и
имиджа за позиционране на МК „Ралица” – 36%. Следователно, съществуват и
други фактори, които определят позицията на компаниите.

От прагматична гледна точка е важно да се знае кой от двата фактора
(качество или имидж) влияе по-силно при позициониране на съответната компа-
ния. За „Интерсервиз Узунови” важността на двата фактора (качество и имидж)
е почти равностойна, като качеството е с малко по-високо тегло от имиджа при
позициониране на компанията. Следователно, „Интерсервиз Узунови” трябва
да насочи усилия към развитие на качеството на офертата и на имиджа с ак-
цент върху следните елементи: гъвкавост при формиране на цените и организи-
ране на промоции; очертаване на ясна визия, цели и стратегии за развитие на
компанията; подобряване на комуникацията по равнища на управление (верти-
кално) и между функциите в организацията (хоризонтално).

За МК „Ралица” се установява, че имиджът е 16 пъти по-важен фактор
при позициониране, в сравнение с качеството. Това означава, че мениджърите
на МК „Ралица” трябва да се стремят да развиват имиджа на компанията, като
акцентират на следните имиджови компоненти: гъвкавост и стабилност на ком-
панията.
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Заключение

В статията е приложен подход за изследване, който се различава съществе-
но от утвърдената маркетингова практика да се оценяват възприятията на клиен-
тите. Идеята е да се установи каква е пазарната позиция на компаниите през
погледа на техните служители. Логиката е, че служителите чрез своето поведе-
ние транслират информация към реалните и потенциалните клиенти във връзка с
микроклимата и параметрите на пазарните оферти на своите работодатели.

В резултат на осъществения анализ може да се направи извод, че компо-
нентите на офертите и на корпоративния имидж могат да се използват като
адекватни ориентири за позициониране на компаниите. Приложеният инстру-
ментариум позволява да се идентифицира относителната важност на възприе-
тото качество, на имиджа, както и на техните съставляващи елементи за фор-
миране на адекватна пазарна позиция. Възможността да се определи теглото
на посочените фактори е основание за насочване на ресурси в подходящата
посока за постигане на желания пазарен ефект. Направените изводи предпола-
гат последващи процедури за верификация, тъй като само две стратегически
бизнес единици не са достатъчни за формулиране на по-глобални заключения.

Като насоки за бъдещи изследвания могат да се посочат следните:
- Паралелно проучване на възприятията на мениджъри, служители и кли-

енти по компании и по пазари. Това ще позволи да се определи по кои от
оценяваните параметри има несъответствия, да се открият причините
за тяхното проявление и на тази основа да се формулират изводи за
преосмисляне на позиционната стратегия.

- Изследване на удовлетвореността, лоялността и ангажираността на слу-
жителите към работодателя, тъй като посочените психологически кон-
структи оказват директно и/или индиректно въздействие върху възпри-
емането на офертата на компанията и имат отношение върху потреби-
телската удовлетвореност и лоялност.

POSITIONING  THE  MARKET  OFFERS  OF  COMPANIES

Assoc.  Prof.  Dr  Evgeni  Stanimirov

Abstract

Through positioning marketers seek to create a unique and favourable image in the mind of
the target customer. The aim of this article is, after clarifying the nature and role and tracing back the
evolution of the concept of positioning, to present and analyse the results of the study of the
market positions of specific companies through the quality of their offers and their corporate image.

The classic approach to positioning involves a study of the perceptions of customers of
a particular company, product, brand or outlet. In the article there is used an unconventional
approach: instead of customers in the study there are included employees of the companies
being assessed.

Keywords: positioning, perceived quality, corporate image.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  РЫНОЧНЫХ  ОФЕРТ  КОМПАНИЙ

Доц.  д-р  Евгени  Станимиров

Резюме

С помощью позиционирования специалисты по маркетингу стремятся создать уни-
кальный и благоприятный имидж в сознании целевых клиентов. Цель настоящей статьи –
вслед за выяснением сущности, роли и представлением эволюции концепции позициони-
рования представить и проанализировать результаты исследования рыночных позиций
конкретных компаний посредством качества их предложений и их корпоративного образа.

Классический подход к позиционированию предполагает исследование восприя-
тий клиентов, имеющих отношение к конкретной компании, к продукту, бренду, торгово-
му объекту. В статье применен нетрадиционный подход – вместо клиентов в исследова-
ние включены служащие оцениваемых компаний.

Ключевые слова: позиционирование, воспринятое качество, корпоративный
имидж.


