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РАЗРАБОТВАНЕ НА ПАЗАРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Компаниите могат да разработват пазарни предложения по
два начина. Маркетинг специалистите могат да разширят стой-
ността за клиента, като създават или улесняват преживяването на
потребителя в определен контекст. Другият начин е да се задъл-
бочи стойността за клиента чрез индивидуализиране на пазарни-
те предложения така, че те да отговарят на преживяването на оп-
ределен потребител в даден контекст. Ние използваме концепци-
ите за карта на избора и табло на избора, за да обясним двата
подхода.

РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРТА НА ИЗБОРА

Картата на избора съдържа набор от възможности, от кои-
то индивидуалните клиенти могат да избират, за да удовлетворят
своите нужди в определен контекст за даден период от време.
Маркетинг специалистите могат да разработят карта на избора,
като извършат следните действия: (1) да оценят веригата на пот-
ребителската консумация, (2) да разберат познавателния процес
на клиента и (3) да разработят предложения за конкретния кон-
текст, основаващи се на веригата на консумация и познавателния
процес на клиента.

Оценяване на веригата на потребителската консумация

Разбирането на контекста на живота на потребителя е
ключът за подготвянето на диференцирано пазарно предложение.
Маркетинг специалистите трябва да поискат от потребителите да
опишат етапите при избора, придобиването, използването и ос-
вобождаването от едно предложение. С помощта на тази инфор-
мация те биха могли да преценят дали компанията да въвежда но-
ва стойност или ползи във всеки етап от веригата на потреблени-
ето. 

Предлагаме един примерен набор от въпроси за разработва-
не на карта на веригата на потреблението:5
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Как хората осъзнават своята потребност от това предло-
жение?

Как намират предложението?

Как вземат окончателното решение за покупка?

Как поръчват и закупуват това, което им се предлага?

Как се доставя предложеното?

Какво се случва, когато се извърши доставката?

Кога се инсталира предложеният продукт?

Как се заплаща за предложението?

Как се съхранява?

Как се мести?

За какво всъщност използва потребителят предложени-
ето?

В какви случаи потребителите имат нужда от помощ при
употреба на предложеното?

Каква е политиката за връщане или замяна?

Как се поправя или поддържа технически предложение-
то?

Как се освобождава потребителят от предложението?

Сандра Вандермерве е разработила подобна идея, която тя
нарича очертаване на „цикъла на действията на потребителя“.6

Веригата на потреблението (или цикълът на действията на потре-
бителя) помага на компаниите да разглеждат по-лесно по-голяма-
та верига на стойността. Например простичкото действие пране
на дрехи в пералня се улеснява от веригите на стойността, създа-
дени от производителите на самата пералня, на праха за пране и
на дрехите, както и от доставчиците на електричество и на вода.7

Идентифицирането на всяко действие във веригата на стойност-
та помага на маркетинг специалистите да измислят нови начини
за свързване на тези вериги на стойността, за да може клиентът
да бъде обслужен по-добре.



Моханбир Соуни отбелязва, че компаниите разсъждават от
гледна точка на продукти и услуги, а потребителите – от гледна
точка на действия. Дейностите, които са рационално свързани в
познавателното пространство, обикновено се предлагат от мно-
жество доставчици на пазара. Соуни измисля термина метапаза-
ри за такива познавателно свързани действия, които потребите-
лите извършват, за да задоволят определен набор от нужди.8 При-
мери за метапазари са закупуването на автомобил (закупуване,
финансиране, застраховане и аксесоари за колата); закупуване на
жилище (включва използването на услугите на електротехници,
водопроводчици и дърводелци) и планиране на сватба (включва
избиране на цветя, сватбена рокля и покани).

Концепциите за потребителската верига, цикълът на дейс-
твията на потребителя и метапазарите направляват маркетинг
специалистите за по-доброто разбиране на контекста на избора
на индивидуалния клиент. В много случаи доброто функционира-
не на самия продукт има по-малко отражение върху представата
на потребителя, отколкото потокът от свързани дейности. Нека
да разгледаме книжарниците. Barnes & Noble и Borders разшири-
ха преживяването на потребителя в книжарницата, като включи-
ха в него столове и маси, кафе и сладкиши, клубове на книгата,
както и срещи и изпълнения на автори. Те се съсредоточиха вър-
ху веригата от действия на потребителя, която включва разглеж-
дане на книги, срещи с приятели, пиене на кафе и слушане на лек-
тори.9

Шведската компания за хартия SCA разшири своето потреби-
телско виждане за бизнеса с бебешки пелени. SCA създаде сайта
www.libero.dk като общност за бъдещи и настоящи родители.
Сайтът предлага информация за родители от експерти и обикно-
вени хора, като например съвети как да се изберат подходящите
пелени, списъци с имена и т.н. Потребителите могат да купуват и
да продават детски принадлежности без допълнителни такси, как-
то и да създават индивидуални интернет страници за своите деца
със снимки, до които могат да имат достъп роднини и познати
навсякъде по света.10
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Разбиране на познавателния процес на клиента

За да може да разработи картата на избора, една компания
трябва да изучава познавателния процес на клиента. Има два ви-
да потребителско познание – базиращо се на процеси и на съдър-
жание. Познанието, което се базира на процеси, се отнася до
изучаване на характеристиките на предложението и как то да се
използва. Например, когато разбере за сайт с жълти страници,
човек може да реши да научи как да търси в базата данни с адре-
си и да дефинира параметрите и обхвата на търсенето. Познани-
ето, което се базира на процеси, определя способността на кли-
ента да използва едно предложение, тоест, неговата „ползвае-
мост“.

Познанието, което се основава на съдържанието, се отна-
ся до изучаване на информацията, която се съдържа в пазарното
предложение. При примера с жълтите страници познанието, кое-
то се основава на съдържанието, означава да се разбере пълнота-
та на списъците, дълбочината и широчината на информацията за
всеки бизнес, както и нейната точност. Познанието, което се ос-
новава на съдържание, определя оценката на потребителя за то-
ва, колко е ефективно едно предложение, тоест неговата „полез-
ност“.11

Маркетинг специалистите трябва да разработват познавател-
ни процеси, които да отговарят на контекста на избора на потре-
бителя, така че клиентът да може да максимизира възвръщае-
мостта на инвестирането в изучаване.

Разработване на предложения в конкретен контекст

Фирмите могат да намерят нови начини на действие, като за-
почнат с целите на клиента и контекста и продължат в обратен
ред. Например онлайн услугата на Kodak – PhotoNet, предлага
уникална стойност за потребителите: те могат да получат диги-
тални версии на своите снимки на персонална Kodak страница,
когато проявят свой филм в магазин на фирмата.12

Вандермерве дава и допълнителни примери за предложения
в конкретен контекст:13
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Въведеният от Mondex нов начин за плащане на малки на
стойност покупки с използването на „умна“ карта.

Въведеният от Mercedes нов начин за придвижване, при
който клиентите имат на свое разположение няколко ав-
томобила.

Peapod предлага на своите клиенти нов начин да получа-
ват ежедневните си продукти – чрез доставки по домове-
те.

Въведените от Direct Line нови начини клиентите да пок-
риват и управляват авто рисковете, като правят автомо-
билни застраховки онлайн.

Разделяне на форма и функция. Всяко пазарно предложе-
ние е комбинация от форма и функция. Формата на една консул-
тантска услуга например е личната среща между консултант и
клиент; функцията на тази услуга е да идентифицира проблеми-
те, да направи „диагноза“ и да предостави препоръки. Разделяне-
то на функционалността на веригата на стойностите от физичес-
ката є форма създава огромни възможности. Например Cisco
елиминира нуждата от физическо присъствие на инженери и тес-
тово оборудване, като проверява компонентите си виртуално и
цифровизира процесите за контрол на качеството. По този начин
компанията е намерила начин да промени формата на предоста-
вяне на функцията, като същевременно спестява пари и съкраща-
ва цикъла на доставката.14

Същото се отнася и за Microsoft. Когато потребител има
проблем с Windows, той се обажда по телефона и говори с техник,
който му обяснява как да рестартира, да избере Start и след това
Run и да напише „msconfig.“ След това техникът помага на кли-
ента да премине през серия от стъпки, като през цялото време му
задава въпроси. Този начин за разрешаване на проблема на пот-
ребителя е за предпочитане пред алтернативата компютърът да
се изпрати обратно на компанията.

Цифровизацията позволява на фирмите да разделят функци-
ите от традиционните форми на техните пазарни предложения, а
това създава нови възможности за бизнес. Например веригата
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книжарници Borders се опитва да комбинира цифровизацията с
предлагане, съобразено със специфични изисквания на клиента.
Това ще є помогне да изстиска още стойност от основните си
операции на дребно. Borders купи Sprout – търговец на едро на
дигитални книги, като се надяваше, че така ще може да създаде
система за печатане на книги по поръчка вътре в самите книжар-
ници. Книгите на Sprout се съхраняваха на дигитален носител и
всяка една можеше да се разпечата и да се подвърже по желание
на клиента. По този начин Borders можеше да снижи стойността
на складирането и транспортирането на книги, да увеличи броя
на предлаганите заглавия и да елиминира риска от връщане на
книги.15

Формата на едно предложение обикновено следва неговите
функции. В някои случаи обаче те влизат в конфликт. Например,
ако на някой му се наложи да смени свещите в Chevrolet Monza,
той трябва да махне двигателя, за да стигне до тях. А на читате-
лите на списание Wired им се налага да маневрират в сложния ди-
зайн, за да стигнат до съдържанието, което ги интересува.

Комбинирани и фокусирани предложения. Много малко
пазарни предложения са чисти и фокусирани, повечето са комби-
нирани. Банките комбинират разплащателни услуги, сигурност
на спестяванията, осигуряване на информация за сметките и дру-
ги услуги. Търговците на автомобили комбинират продажбата на
нови, покупката на стари коли, осигуряването на финансиране на
клиентите и ремонтна дейност. Вестниците комбинират новини,
мнения, истории, лични обяви и забавление.

Цифровите технологии позволяват на компаниите и потреби-
телите както да комбинират, така и да отделят едно от друго па-
зарните предложения. Например един клиент може да закупи оп-
ределена песен, която харесва вместо цял албум, или една статия,
или глава от книга вместо цялата книга.

Подходът на комбинирането обикновено се основава на
кръстосано субсидиране. В обичайния случай кръстосаната суб-
сидия на един клиент означава, че на друг му е предложена зави-
шена цена. Цифровата технология позволява на нови фирми, ко-
ито влизат на пазара с фокусирани предложения, да разобличават
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тези кръстосани субсидии и завишени цени. Онлайн агенции за
търговия с коли като CarPoint на Microsoft помагат да се разде-
лят комбинираните елементи в офертите на автотърговците.
Електронните лични обяви елиминират кръстосаната субсидия от
новините. Определени финансови услуги използват и след това
надделяват в конкурентната борба с кръстосаните субсидии, за-
ложени в банкирането на дребно.

Сега много бизнеси са изместили някои от своите „услуги“
към потребителите. Например банките превърнаха своите клиен-
ти в касиери чрез банкоматите; FedEx превърна своите потреби-
тели в доставчици; бензиностанциите накараха своите клиенти
сами да си наливат бензин; а телефонната компания превърна
своите клиенти в оператори.
 
 
 
 
 
 
 


