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АНОТАЦИЯ 

В качеството си на концепция за фирмено управление маркетингът се свързва 
първоначално с пазара на индивидите и техните семейства, които купуват продукти за лично 
(крайно) потребление. Класическата маркетингова теория оформя своите постулати в полето на 
потребителския маркетинг (В2С – business to consumer marketing). 

Маркетингът на бизнес към бизнес потребители ( В2В - business to business marketing) е 
адресиран към взаимоотношенията, които възникват  по повод размяната на продукти за 
междинно потребление в пазарите на организациите ( бизнес пазарите). Като подразделение на 
класическия маркетинг В2В  маркетингът се развива много по-късно. Необходимостта от 
обособяването му е обусловена от съществените отлики на пазара на индивидуалните 
потребители от този на организациите потребители, както и от нееднаквото предназначение на 
разменяните на съответните пазари продукти (за крайно потребление и за междинно 
потребление).  

Докато индивидуалните потребители са само купувачи на потребителски продукти,  всяка 
организация е не само купувач, но и продавач на инвестиционни продукти. Тази  специфика 
усложнява маркетинга на бизнеса към  организациите (бизнес)потребители. По различен начин се 
установяват техните потребности, различни са техниките за анализ на потребителското поведение 
и за избор на целеви пазар, което провокира разлика и в стратегиите по инструменти на 
маркетинговия  микс. 

Маркетинговите специалисти трябва да познават техниките за проучване на бизнес 
пазарите и на средствата за въздействие върху тях, за да ги управляват компетентно и да 
реализират успешни сделки не само при продажба, но и при покупка на инвестиционни продукти. 

Независимо от различията  основните постановки на класическия маркетинг са валидни за 
В2В  маркетинга, който се среща в специализираната литература и под други наименования: „ 
маркетинг на инвестиционни продукти “, "индустриален маркетинг", „маркетинг към организации 
потребители“ и т.н.. 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Целта на дисциплината „Бизнес към бизнес (B2B) маркетинг“ е да запознае студентите с 
методологията и практиката на разработване на маркетингови стратегии, свързани с размяната на 
инвестиционни продукти в пазарите на организациите (бизнес) потребители.  

Резултати 

Настоящата учебна програма е насочена към формиране на изискваните  за  образователно-
квалификационната степен знания (теоретични и фактологически), умения (познавателни и 
практически) и компетентности. 

Дисциплината предоставя на студентите следните основни знания: 

 Концептуално теоретична рамка на B2B маркетинга . 

 Отлики на B2B маркетинга от B2С маркетинга. 

 Методология за разработване на маркетингови стратегии  за избор на целеви пазар на 
инвестиционни продукти и за въздействие върху него чрез инструментите на маркетинговия микс. 

Обучението по дисциплината изгражда следните основни умения на студентите: 
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 Да разграничават маркетинговите действия към пазара на организациите потребители  и 
към пазара на крайните потребители. 

 Да отчитат особеностите на поведението при покупка на бизнес купувачите, като 
опознаят процеса на вземане на решение за покупка на инвестиционен продукт. 

 Да прилагат „SPT„ концепцията, като  разработват стратегии за сегментиране на пазара 
на организациите, за избор на целеви пазар и за позициониране на инвестиционните продукти . 

 Да формират политики по инструменти на маркетинговия микс, насочени към различните 
подразделения на пазара на организациите – бизнес пазари, междинни посредници, държавни 
пазари и нетърговски организации. 

 Да вземат многовариантни маркетингови решения в областта на бизнеса с 
инвестиционни продукти 
           Придобитите знания и умения по “ В2В маркетинг” са необходими за цялостната подготовка  
на студентите като маркетингови специалисти. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ 

Курсът е организиран според логиката на класическата маркетингова теория, която е 

отправен пункт за изясняване на специфичните проблеми в В2В маркетинга. Познанията, 

придобити по дисциплината „Маркетинг“ и  по други специализирани маркетингови дисциплини,  са 

добра основа и предпоставка  за  запознаването с особеностите на В2В маркетинга. Посоченото 

предполага студентите предварително да са изучавали тези дисциплини.  

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

СПЕЦИАЛНОСТ                   СТАТУТ КРЕДИТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

Л С У ОБЩ 

  МАРКЕТИНГ Задължителна 6 30   30 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

№ ТЕМА 

  

1.  КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА  В2В ( БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС)  МАРКЕТИНГА. 
1.1..Инвестиционният продукт от позициите на маркетинговото му тълкование. Характеристика 
на междинното потребление и на крайното потребление. 
1.2. Паралел между В2С маркетинг  и  В2В маркетинг. Критерии за разграничаване на двата 
вида  маркетинг..Специфика на В2В маркетинга; понятиен и категориен  апарат, дефиниране, 
предмет и обект. 

2. 

СПЕЦИФИКА НА ТЪРСЕНЕТО И НА ПАЗАРА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ 
2.1. Производен характер, зависимост (свързаност), висока кръстосана ценова еластичност, 
сезонност на търсенето на инвестиционните продукти. 
2.2. Класификация на пазарите на организациите според различни признаци. Застъпване на 
функциите от участниците в тях. Необходимост от диференцирани маркетингови стратегии по 
видове пазари на организации потребители. 

3. 

КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
3.1. Най-важните особености на купуването на инвестиционни продукти; три вида ситуации 
при покупка и вид решение при всяка от тях; Център за покупка, роли на участниците му и 
тяхното индентифициране от доставчиците. 
3.2. Разгърнат модел за вземане на решение за покупка от организациите потребители с 
конкретизирани за тяхното потребителско поведение компоненти; основни детерминанти, 
влияещи върху решението за покупка. 
3.3.Модел на потребителско поведение на бизнес пазарите и на държавните пазари. 
Детайлизиран процес на вземане на решение за покупка от организациите потребители и 
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маркетингови стратегии през всеки от етапите му. 

 
 

КОНЦЕПЦИЯТА „ STP“ 
4.1. Сегментиране на пазара на организациите потребители- признаци и процедура. 
4.2. Стратегии за избор на целеви пазар. 
4.3. Стратегии за позициониране на инвестиционните продукти. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС  
5.1. Видове инвестиционни продукти според ролята и относителното им участие в 
производствения процес и стратегии по отделни групи. Разработване на продуктови 
стратегии: по фази на жизнения цикъл; относно марка, опаковка, маркировка; за развитие на 
асортимента; за създаване на нов инвестиционен продукт. 
5.2. Ценови детерминанти. Ценообразуващи фактори и методи. Особености на 
ценообразуването на инвестиционните продукти. Разработване на ценови стратегии. 
5.3. Дистрибуция и дистрибуторска мрежа. Директен и индиректен дистрибуционен канал. 
Маркетингови посредници – видове. Функции и роля на индустриалните дистрибутори. 
Управление на маркетинговите канали. Логистика. Физическа дистрибуция. 
5.4. Маркетингови комуникации. Комуникационен процес. Комуникационен микс - 
характеристика и особености на използването им в В2В маркетинга. Личните продажби като 
основен комуникационен инструмент. Етапи в разработването на маркетингова комуникация. 
Комуникационен бюджет. 

 

СПЕЦИФИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА В2В МАРКЕТИНГА 
6.1. Роля на информацията за вземането на маркетингови решения. Особености на 
маркетинговите изследвания в маркетинга на инвестиционни продукти. 
6.2. Стратегическото планиране в В2В маркетинга. 
6.3. Маркетинговият одит  като етап от маркетинговото планиране на инвестиционните 
продукти.  

 
  ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Обучението се осъществява чрез комбинирането на различни методи на преподаване: 
лекции, , курсови проекти, казуси и тестове за самооценка.  

Самостоятелната подготовка на студентите, обучаващи се в дистанционна форма на 
обучение, включва тематични писмени задания, разработване на казуси и курсови проекти. 
Задачите се поставят в съответствие с индивидуалните предпочитания и възможности на 
студентите.  
 

   МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценяването по дисциплината е комплексно.  

Крайната оценка се образува по следния начин:  

КО = 0,6ИТ + 0,4КП, 

където: 

КО = крайна оценка; 

ИТ = оценка от изпитен тест; 

КП = оценка от курсов проект/ казус. 

Крайната оценка е е по шестобалната система. Минималната оценка за успешно 
приключване на обучението е „Среден (3)”.  
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            1. Природа на инвестиционните  продукти. Специфика на пазара на организациите 
потребители и на търсенето на инвестиционни продукти. 
 Дефиниране на  понятието инвестиционен продукт, класификация, видове инвестиционни 
продукти. 
 Пазар на организациите потребители – същност, класификация според различни признаци. 
Необходимост от диференцирани маркетингови стратегии по видове  пазари на организациите. 
 Производен характер, динамика, ниска ценова еластичност и зависимост (свързаност)  на 
търсенето на инвестиционни продукти. 
 2. Специфика на  В2В  маркетинга. 
 Критерий за разграничаване на В2С маркетинг  и  В2В маркетинг. Същност, предмет, обект 
и характерни особености на В2В  маркетинга. 

3. Концепции и модели на потребителското поведение и неговия анализ в В2В маркетинга. 
Най-важни особености на  купуването на бизнес купувачите; три вида ситуации при покупка 

и вид решение при всяка; Център за покупка, роли на участниците му и тяхното индентифициране 
от доставчиците.. 
 Разгърнат модел на поведението при покупка на бизнес купувачите:  компоненти; основни 
детерминанти, влияещи върху решението за покупка; детайлизиран  процес на  вземане на 
решение за покупка и маркетингови стратегии през всеки от етапите му. 
 4. Концепцията „ STP“ в В2В  маркетинга. 

Процес на сегментиране на пазара на организациите потребители- признаци и 
процедура;стратегии за избор на целеви пазар. 

Стратегии, подходи и методи за позициониране на инвестиционните продукти на избраните 
целеви пазари. 
 5.    Стратегии по инструменти на микса в В2В  маркетинга. 
         Особености на маркетинговите стратегии по видове инвестиционни  продукти. 
Разработване на продуктови стратегии: 

 по фази на жизнения цикъл; 

 относно марка, опаковка и маркировка; 

 за развитие на продуктовия асортимент. 
Процес и етапи при  създаване на нов инвестиционен продукт. 

Ценовата политика в В2В  маркетинга. Ценови детерминанти. Разработване на ценови стратегии. 
Дистрибуция и дистрибуторска мрежа в В2В  маркетинга. Стратегии за избор на дистрибуционен 
канал. Логистика и физическа дистрибуция.  
Комуникацията в В2В  маркетинга. 
Комуникационен процес. Комуникационен микс. Личните продажби като основен  комуникационен 
инструмент.  

6. Особености на  управлението на В2В маркетинга . 
 Роля на информацията за вземането на маркетингови решения.  
Стратегическо планиране на корпоративно и бизнес равнище. Маркетинговият одит  като етап от 
маркетинговото планиране на инвестиционните продукти. 
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