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 Резюме 
 
Раздел 4: Маркетингов план се отнася по-специално до процеса на маркетинг на бизнеса по много 
различни начини. Той показва колко различен трябва да бъде този план в зависимост от пазара и 
предпочитанията на клиентите. Раздел 4 насърчава използването на възможно най-много канали, 
за да се обхванат целеви групи от различни източници. 
 

 Резултати от обучението 
 

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Познаванеи дефиниране на маркетинговите канали 
2. Разбиране значението на маркетинговите действия 
3. Свързване маркетингови действия с конкретна целева група и държава 
 

 Общи и трансферни умения:  
1. Създаване на маркетингов план 
2. демонстриране на знания, свързани с маркетинговия сектор 
3. Способност за съвместна работа и работа в екип 
4. Придобиване на умения, свързани с маркетинга и популяризирането 

 
Раздел 4: Маркетингов план 
 
Когато попитаме "какво е маркетинг?", повечето хора мислят за промоция, реклама, снимки, 
коментари, билбордове, човек, който създава друга забавна реклама и т.н. Маркетингът през 
повечето време е свързан с големи компании и имена като Coca Cola, Red Bull и т.н., които 
маркетингови събития винаги се популяризират на всеки канал за социални медии. Основната цел 
на създаването на маркетингов план, който включва: събитие, промоции, срещи, концерти, 
реклами и т.н., е да получите повече клиенти и да получите повече пари. "Печалбата" е аспектът, 
който всеки следва. Макар и да изглежда много "лесен" и приятелски сектор, маркетингът е най-
важният компонент на всички бизнес планове. Много известна мисъл, която представлява 
маркетинга, е: "Намерете нужда и я запълнете".  
 

 
 

Какво и къде е значението на маркетинга? Защо бизнесът ми се нуждае от това? Това са 
разумни въпроси: за тези, които мечтаят за "богатство" във вашия бизнес това е ключът. Бизнес 
планът, споменат по-горе, не може да съществува без маркетингова стратегия - тъй като това е 
начин да се набират все повече и повече клиенти и да станете популярни. Много често хората 
пренебрегват този компонент, което води до продължителна борба за постигане на целите им. 
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Вероятно се чудите защо това е толкова важно, казвате си: хората да ме познават и така или иначе 
ще купуват продукта ми. 

Изчакайте малко, преди да отговорите, помислете за това: Независимо колко новаторски, 
красив, полезен, нов или удивителен е вашият продукт или услуга, никой няма да го открие, ако 
не знае, че съществува някъде близо или далеч. Поради това, маркетингът е действие, което кара 
хората да знаят за вас.   
 
Добре подготвеният маркетинг може да бъде от полза за всички видове бизнес. Създаването на 
маркетинг не е лесен процес, но преди всичко е добре да знаете какви са основните компоненти 
на маркетинга.  
Тук може да ги намерите: 
 
Реклама 
Подкрепа от клиента 
Проучване на пазара 
Планиране на продукта 
Ценообразуване на продукта 
Стратегия за продажби 
Връзки с обществеността 
 
Разбира се, може да се натъкнете на проблеми при опит за запомняне или идентифициране на 
всички горепосочени компоненти. Опитайте се да мислите за маркетинга като всичко, което една 
организация прави, за да изгради, поддържа и засили отношенията между бизнеса и клиента. 
Всичко това е включено там - всички необходими действия са просто "маркетинг".  
 
Полезни съвети: 
 
 Кой е вашият клиент? Обмислете и изяснете целевата си група. 
Стари или млади хора? Работници или студенти? Хора от вашето село, град, страна или друга 
култура? Депресирани, болни или щастливи, изпълнени с енергия хора? Група хора, които искат 
да живеят здравословно или искат да използват нещо ново, евтино или популярно?  
 
 Какво е вашето послание? По какъв начин вашият продукт / услуга може да улесни вашата 

целева група?  
Какво искате да споделите с тях? Какво бихте искали да представите чрез маркетингови събития? 
Какви събития можете да организирате? Как бихте искали да мислят за вас? Какъв вид обратна 
връзка искате да получите? Каква е целта Ви по отношение на перспективата на клиента?  

 
 Пренасочвайте плана си към истинската бизнес цел. 
 Каква е целта на този маркетингов план? Какво искате да постигнете? Какви са вашите очаквания? 
Дали този план съответства на вашето виждане и идея за бизнеса? Погледнете го, създайте бизнес 
перспектива.  
 
 Силните взаимоотношения с клиентите са ключов елемент в усилията за растеж, 

стабилизация и печеливш бизнес. Маркетинговото планиране е чудесен начин да се постигне 
това.  
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 Всеобхватен реалистичен маркетингов план може да стимулира живота и благополучието 
на вашия бизнес в дългосрочен план.  

 
Ползи от маркетинга: 
 
• По-ясна картина на компанията 
• Способност за привличане и задържане на клиенти 
• Способност за установяване на партньорства 
• Достигане до новата група 
• Привличане на повече клиенти 
• Създайте нов и по-добър образ на компанията 
 
Често допускани грешки свързани с маркетинга:  
 
• Отделяне на прекалено много часове и твърде много усилия, за да проектирате маркетинговите 
си стратегии и никога да не следвате собствените си велики идеи. 
• Да бъдете нереалистични. Не мислете, че от самото начало можете да създадете голямо 
маркетингово събитие, каквото прави например Кока Кола. Познайте вашите възможности и ги 
използвайте. 
• Имането на високи очаквания по отношение на продажбите. Продажбите растат бавно отначало. 
Това е абсолютно нормално. 
• Имането на прогнози и цели, които са консервативни. 
• Отделяне на твърде много време и пари за луксозен и привлекателен сайт, преди да получите 
клиенти - можете да развиете сайта по-късно, след като натрупате печалба! 
 
Маркетингът е основната дейност, която една компания прави, за да придобие клиенти и да 
поддържа взаимоотношения с тях. Той се основава на мислене за бизнеса по отношение на 
нуждите на клиентите и тяхното удовлетворение - в този момент клиентите са номер 1. 
Маркетингът е много дълбока тема, която има много различни понятия, техники, методи и 
теории. Най-известни са концепцията за маркетинговия микс от 4Ps и 7Ps. Организацията винаги е 
склонна да използва маркетинговия микс, за да създаде своята маркетингова стратегия възможно 
най-ефективно. През 60-те години американския търговец Е. Джеръм Маккарти предоставя 
работна рамка чрез маркетинговия микс = 4 Ps (McCarthy 1975). 
 
• Продукт 
 
Продуктът / услугата трябва да отговаря на задачата, която потребителите са поставили и да бъде 
това, което потребителите очакват да получат от вас.  
 
• Място 
 
Продуктът трябва да бъде видим и достъпен - там,  където на целевият ви потребител му е по-
лесно да пазарува. Това може да бъде голям магазин на главната улица, малък магазин в 
търговския център, малък пазар, онлайн магазин, електронна търговия. 
 
• Цена 
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Продуктът / услугата винаги трябва да представляват добра стойност за определена цена. Това не 
означава непременно, че трябва да е най-евтиният или най-скъпият; едно от основните 
предположения на маркетинговата концепция е, че клиентите обикновено са щастливи да платят 
малко повече за продукт или услуга, която работи добре и трае дълго.  
 
• Промоция 
 
Реклама, връзки с обществеността, насърчаване на продажбите, лични традиционни продажби и 
напоследък социалните медии са ключови инструменти за комуникация за дадена организация. 
Тези инструменти трябва да се използват, за да предадат посланието на организацията на 
правилната аудитория по начина, по който те най-много биха искали да чуят. Промоцията трябва 
да бъде адаптирана към целевата група. Ако вашата група съдържа около 50 или 60+ човека, най-
вероятно те няма да ви следват във Facebook или Instagram, но може би ще дойдат и ще купят 
продукта директно от вас. Промоционалните събития са от съществено значение, но трябва да 
достигнете до целевата си група. 
 
Създавайки на маркетингов план се опитвайте да използвате всички възможни канали и не 
пропускайте нищо, което да ви доближи до клиента си. В днешно време технологията е ключът, но 
в същото време традиционните начини за насърчаване на бизнеса работят също толкова 
ефективно - всичко зависи от клиента и от това колко добре е подготвена кампанията. 
 
Ако искате да достигнете до младите хора от Обединеното кралство, определено трябва да 
помислите за каналите на социалните медии. Говорейки за социалните медии, мислили ли сте 
какво може да ви предложи един добре проектиран и лесен за работа уебсайт? Привличането на 
посетители ежедневно, които могат да видят характеристиките на предлаганото от вас онлайн - 
или дори да могат да пазаруват от домовете си, ще бъде вашият съюзник. В маркетинга, 
електронната търговия е най-добрият начин да осъществите идеите си.  
 
Примери за социални медии и традиционни маркетингови канали:  
 

Social Media Traditional channels 

 
Facebook  
Instagram  
Pinterest 
YouTube 
Twitter 
Websites  
Webinars 
 

 
Вестници  
Промоции (купи 2 и получи третото безплатно) 
Телевизия 
Радио 
Събития, свързани с темата 
Панаири, свързани с темата 
Advertisements  
Билбордове 
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 Кои пазарни сегменти трябва да бъдат насочени към бизнеса с лечебни растения? 

Природните съставки за здравословни продукти включват: 

 суровини като лекарствени и ароматни растения (MAP) 
 екстракти 
 активни съставки, които се използват като изходни материали за фармацевтични 

продукти. 

Пазарните сегменти за естествените съставки за здравни продукти се основават на: 

 тяхното приложение в европейския пазар (растителни лекарствени продукти срещу 
хранителна добавка) 

 видът (тропически, субтропичен или умерен). 

Към кой сегмент ще се насочите, зависи от това колко добре можете да се съобразите с 
конкретното му изискване. За да отговорите на нуждите на сегментите, трябва да проучите пазара, 
преди да започнете маркетинговите си планове.  
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Билкови лекарствени продукти срещу хранителни добавки 

Определено има ясна разлика между лекарствените продукти за употреба от хората и 
хранителните добавки. Това се дължи на няколко гранични проблема и класифицирането на 
продуктите по различен начин в различните държави. Например продукт, който съдържа куркума 
(Curcuma longa), може да бъде класифициран като хранителна добавка, но също така и като 
растителен лекарствен продукт. Това се отнася до активните съставки или съединенията, които 
съдържа, и най-важното - предлагането на пазара. Само растителните лекарствени продукти могат 
да получат разрешение за медицинско лекартсво.  

Най-важната причина да се категоризират тези два сегмента е, че има големи различия в 
свързаното законодателство. Поради тези правни различия, трябва да предприемете конкретен 
начин, с който да стигнете до пазара и да осъзнаете разликата. Освен различните правни 
изисквания, маршрутът към пазара също е различен за вече установени и нови съставки. Всеки 
конкретен пазар има и свои собствени тенденции и конкурентски профили. 

Можете да получите достъп до конкретния пазар чрез хора, които са пряко свързани с него, по 
отношение на вносители, дистрибутори и преработватели, но е важно да адаптирате стратегията 
към конкретния потребител.   

 Чрез какви канали можете да продавате натуралните си съставки за здравни продукти? 

 Основни пазарни канали за естествени съставки за здравни продукти 
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Европейски вносители и дистрибутори като най-важна входна точка 

Като цяло европейските вносители и дистрибутори са вашите най-важни входни пунктове на 
пазара. Те могат да търгуват до 500 вида, заедно с други съставки и синтетични. Техните функции 
включват: 

 глобални източници 
 анализ и контрол на качеството 
 ректификация 
 смесване 
 продуктова документация 
 продажби на преработватели и производители на крайни продукти. 

Можете да търгувате с естествените си съставки чрез общи или специализирани фирми. И двата 
вида те ще да ви бъдат от полза, в зависимост от: 

 размера на вашата компания 
 типа продукти, които предлагате 
 изискваните сертификация и документация. 

 

Всички основни европейски вносители, дистрибутори и преработватели разширяват продуктовата 
си гама и все нарастващо работят на различни нива. Диверсификацията е резултат от сливането на 
производителите на крайни продукти и високите разходи за спазване на законовите изисквания. 
Някои от тях съхраняват голямо разнообразие от конвенционални, органични и / или феър-трейд 
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(fair-trade) съставки за козметични продукти, добавки, хранителни и растителни лекарствени 
продукти. 

Примери: 

 преработватели като Naturex от Фарнция, и Indena от Италия 
 търговци като Martin Bauer Group 
 дистрибутори като IMCD. 

Имайте предвид, че ако вашият продукт е висококачествен, тези компании ще ви послужат като 
добра връзка, за да влезете в пазара. 

Дори ако днес специализацирането се среща все по-малко, все още има членове, които се 
приспособяват като: 

 насочват продажбите си само към един сектор, например: съставки за хранителни 
добавки, козметика или растителни лекарствени продукти 

 ограничават предлаганите от тях продукти; това довежда до предлагането на по-малко 
продукти, но с висока степен на качество, например предлагане на продукт от определен 
район, производство на екстракти или активни съставки 

 притежават сертифицирани органични продукти, FairWild и различни етикети за 
"справедлива търговия" - fair-trade. 
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