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УВОД 

 

 

"Управлението на маркетинга е изкуство и наука за прилагане 

на основните маркетингови понятия за избор на целеви пазари 

и привличане, задържане и увеличаване на броя на 

потребителите чрез създаване, предлагане и предаване на по-

висока стойност за клиента."  

                                                                                       Филип Котлър 

    В условията на пазарна икономика маркетингът вече не е една специалност, а е 

фирмен начин на мислене. Той е едно интелектуално поведение, което поставя в 

центъра на всички дейности клиента с неговите желания и изисквания. Той е 

философия за управление, което означава, че предприятието трябва да бъде 

управлявано,като се съобразява с  пазара. Всички дейности на една организация трябва 

да се насочат към задоволяване на потребностите и на очакванията на пазара, 

респективно на клиентите. 

    Според последното определение на American Marketing Association (AMA), 

"Маркетингът" е организационна функция и съвкупност от процеси за създаване, 

комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите за управление на 

взаимоотношенията с тях по начин, по който се облагодетелства организацията и 

всички свързани с нея страни.. 

    В първоначалното определение на АМА от миналия век, схващането за 

маркетинга се концентрира в предоставянето на добавена стойност за потребителите. 

Икономическият модел за добавена стойност на продукта и стойността в обръщение са 

в центъра на теорията за маркетинга и когато пределната полезност достига своя 

апогей, маркетолозите осъзнават, че в условията на свободна конкуренция полезните 

продукти са толкова много, че от изключителна важност става създаването на трайни 

взаимоотношения с клиентите. 

  От голямо значение става,разработката и  интегрирането на  традиционният 4Р модел 

(product, price, place, promotion),който е насочен и фокусиран към клиента (customer. 

consumer), което заема водеща роля при взимането на стратегически решения от 

корпорациите.   

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx

