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Резюме: Максимизирането на 
продажбите са ключова област и 
предизвикателство за мениджмънта на 
всяка фирма. Как една фирма да фокусира 
маркетинговата си кампания само върху 
тези клиенти, които се интересуват от 
нейните продукти? Как да се избегнат 
разходите за клиенти, които не се 
интересуват от предлаганите от фирмата 
оферти? Каква възвращаемост може да 
очаква фирмата от проведената кампания 
на директен маркетинг?

В настоящата статия чрез практически 
пример се дава отговор на поставени по 
горе въпроси. Представен е разработен 
модел за маркетингов отзвук (marketing 
response model) за идентифициране на 
потребителското търсене.

Summary: The Sale Maximization 
is a crucial point and challenge for any 
company’s management. How a firm could 
focus its marketing campaign only on the 
clients who most probably would response? 
How the unwanted expenses for clients who 
are not interesting in the firms offer could 
be avoided? What woul be the return of a 
marketing campaign?

The present article give answers of the 
questions stated above by practicle casestudy. 
A marketing response model is developed 
and presented.

УВОД
Всички фирми се опитват да 

реализират максимални продажби на 
даден пазар. За постигане на тази цел те 
използват всички възможни конкурентни 
предимства и постиженията в различни 
области на науката и бизнес практиката.

Гл. ас. д-р. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ВУАРР

В съвременната практика, за да може 
да достигне до крайния потребител и 
изтъкне потребителските качества на 
своите продукти, фирменият мениджмънт 
използва комбинация от масирани 
рекламни кампании и методите на 
директния маркетинг. При реализирането 
на подобни маркетингови кампании 
обикновено се предвиждат огромни 
бюджети от финансови средства, чиято 
ефективност и възвращаемост не винаги 
са приемливи.

Как една фирма да фокусира 
маркетинговата си кампания само върху 
тези клиенти, които се интересуват от 
нейните продукти? Как да се избегнат 
разходите за клиенти, които не се 
интересуват от предлаганите от фирмата 
оферти? Каква възвращаемост може да 
очаква фирмата от проведената кампания 
на директен маркетинг? Кои трябва да са 
“най-ухажваните” клиенти?

В настоящата статия чрез практически 
пример се дава отговор на поставени по 
горе въпроси. Представен е разработен 
модел за маркетингов отзвук (marketing 
response model) за идентифициране 
на потребителското търсене. Чрез 
използване на скоринг технология се 
идентифицират потенциалните клиенти, 
които биха закупили фирмените артикули 
и се фиксира точно необходимият размер 
на маркетинговата кампания.

В края на 90-те години на миналия 
век нарастването на продажбите при 
директния маркетинг доведе до използване 
на скоринг карти за подобряване 
информацията от потребителското 
търсене при рекламните компании.

По своята същност скоринг моделите 
представляват най-общо моделиране
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на реални процеси, свързани с бизнес 
практика. Те се конструират посредством 
иконометрични, операционно 
изследователски инструментариум
или методите на изкуствения интелект. 
Въвеждането на системи за количествено 
оценяване на различни фирмени 
дейности, убеди мениджърите, че 
прогнозите са много по-точни в сравнение 
с всяка субективна преценка, направена 
от аналитик и имат голям потенциал за 
приложение в маркетинговата индустрия. 
В нашето съвремие основните сфери на 
приложение на скоринг технологията в 
маркетинга са представени в фигура 1.

Поради това, че скоринг моделирането 
се използва сравнително от скоро в 
маркетинговата практика, безспорните 
му конкурентни предимства и това, че 
създаването на системите е свързано 
с информация, представляваща тайна, 
публикациите относно използваните 
модели са силно ограничени.

Фигура 1
ОСНОВНИ СФЕРИ НА 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СКОРИНГ 
ТЕХНОЛОГИЯТА В МАРКЕТИНГА
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Основно разходите по дадена 
маркетингова дейност се редуцират 
чрез идентифициране на тази част от 
населението на региона, която най- 
вероятно ще бъде заинтересувана от 
фирмените нови продукти, услуги, 
оферти и др. (виж фигура 2). След

идентифицирането на потенциално 
заинтересуваните клиенти маркетинг 
отделът се стреми да ги информира за 
своите оферти и нови продукти чрез 
различни информационни практики, като 
изпращане на информация по пощата, чрез 
имеил, чрез медиите, чрез организиране 
на рекламни кампании и др.

Фигура 2
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ 

ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ

г
демограф.
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Например да допуснем, че дадена фирма 
има бюджет от 400 000 лв. за своята 
кампания по представянето на нова серия 
продукти. Известно е, че директният 
маркетинг обикновено дава най-добри 
резултати и затова тя решава прекият 
контакт с клиента да стане чрез изпращане 
на писма. Ако разходите за изпращане 
на едно писмо са 1 лв., а общият брой на 
клиенти на пазара, обслужван от нея, 
възлиза на 793 273, за да достигне до 
всички свои клиенти, фирмата трябва 
да изразходва сума, която очевидно 
надхвърля предвидения бюджет. Как тя 
може да фокусира маркетинговата си 
кампания само върху тези клиенти, които 
най-вероятно ще откликнат на нейната 
оферта? Как да се избегнат разходите от 
изпращане на писма до клиенти, които не 
се интересуват от офертата? Отговор на 
поставените въпроси дава маркетинговият 
скоринг модел, представен в таблица 1.



Таблица 1
ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА МАРКЕТИНГОВ СКОРИНГ МОДЕЛ

незаинт.
клиенти

заинт.
клиенти

комулат.
общо

общо % заинт. 
клиенти

% от
общия
брой

комулат. 
% общо

комулат. 
% заинт.

комулат.
%
незаинт.

потреб.
отклик

комулат. 
% заинт.

415-1000 37540 2101 39641 39641 5,30 % 5,00 % 5,00 % 19,55% 4,8% 391,18 5,30%

394-415 38448 1238 79327 39686 3,12 % 5,00 % 10,00 % 31,07% 9,71% 230,24 4,21%

380-394 38662 993 118982 39655 2,50 % 5,00 % 15,00 % 40,31% 14,65% 184,82 3,64%

369-380 38875 768 158625 39643 1,94 % 5,00 % 20,00 % 47,45% 19,62% 142,96 3,22%

359-369 39035 653 198313 39688 1,65 % 5,00 % 25,00 % 53,53% 24,61% 121,43 2,905

351-359 38982 653 237948 39635 1,65 % 5,00 % 30,00 % 59,60% 29,59% 121,60 2,69%

343-351 39196 510 277654 39706 1,28 % 5,00 % 35,00 % 64,35% 34,6% 94,00 2,195%
337-343 39196 462 317312 39658 1,16 % 5,00 % 40,00 % 68,65% 39,61% 85,98 2,33%

330-337 39196 442 355960 39638 1,12 % 5,00 % 45,00 % 72,76% 44,62% 82,30 2,19%

323-330 39302 410 396662 39712 1,03 % 5,00% 50,00 % 76,57% 49,64% 76,20 2,07%

316-323 39302 356 436320 39658 0,90 % 5,00 % 55,00 % 79,88% 54,66% 56,25 1,97%

310-316 39302 336 475958 39638 0,85 % 5,00 % 60,00 % 83,01% 59,68% 62,56 1,87%

303-310 39356 331 515645 39687 0,83 % 5,00 % 65,00 % 86,09% 64,71% 61,56 1,79%

296-303 39409 268 555322 39677 0,68 % 5,00 % 70,00 % 88,58% 69,75% 49,85 1,71%

288-296 39356 269 594947 39625 0,68 % 5,00 % 75,00 % 91,09% 74,78% 50,10 1,655

280-288 39463 244 634654 39707 0,61 % 5,00 % 80,00 % 93,36% 79,02% 45,35 1,585

270-280 39463 207 674324 39670 0,52 % 5,00 % 85,00 % 95,28% 84,86% 38,51 1,525

258-270 39463 203 713990 39666 0,51 % 5,00 % 90,00 % 97,17% 89,91% 37,77 1,46%

241-258 39463 177 753630 39640 0,45 % 5,00 % 95,00 % 98,82% 94,95% 32,96 1,41%

0-241 39516 127 793273 39643 0,32 % 5,00 % 100,0 % 100,0 % 100,00% 23,64 1,35%
общо 782525 10748 793273 793273 1,35 % 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,00% 100,00 1,35%
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Както се вижда от таблица 1, ако 

се изпратят писма до всички клиенти, 
процентът на маркетиговия отзвук ще 
бъде 1,35%. При условие, че се използва 
посоченият по-горе скоринг модел, този 
процент може да бъде увеличен до 2,07%, 
чрез концентриране на вниманието само 
върху тези клиенти, които имат скоринг 
оценка над 323. Като се елиминират 
клиентите със скоринг оценка под 323, 
разходите за кампанията се намаляват с 
50%, т.е. необходимият бюджет ще възлиза 
на 396 662 лв. и същевременно се хващат 
75% от целия потребителски отклик.

Графика 1
маркетингов скоринг модел
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В заключение основните предимства 
от прилагането на маркетингов модел 
за потребителски отзвук могат да бъдат 
обобщени в няколко насоки:
• намаляват се разходите за 

маркетингови и рекламни кампании 
и се максимизира рентабилността на 
фирмата;

• осъществява се прецизна 
идентификация на потребителите, 
които има най-голяма вероятност да 
откликнат (закупят) предлаганите 
от фирмата артикули. Така фирмата 
познава и „ухажва” най-добрите си 
клиенти;

• постига се по-добра алокация на 
разходите за маркетингови кампании 
и рекламни кампании;

• увеличава се общият размер на 
потребителския отклик.
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