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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ТЕМАТА И ИЗСЛЕДВАНЕТО

Светът се променя. Маркетингът се променя. От адаптиране към
средата в миналото, големите компании днес се опитват да управляват
някои от елементите на обкръжаващата среда и да ги насочват в своя
полза. Все по-често големите международни корпорации приемат, че
потребителите са корпоративен актив, който може и трябва да бъде
управляван и използван за постигане на целите им. Организациите,
работещи за печалба, подобно на всички живи същества, се ръководят от
инстинкта за самосъхранение. Една от стратегиите, които организациите
използват, за да оцелеят, е спечелването и запазването на пазарен дял. По
този начин шансовете за успех на организацията в борбата за доминиране
на пазара се увеличават драстично. За тази цел основният метод, използван
от професионалните маркетолози, е първо да идентифицират
възможностите за позициониране, а след това да постигнат оптимално
позициониране на своите продукти и брандове на пазара.
В резултат на динамичните промени през последните години броят на
конкурентите във всички отрасли намаля, но броят на търговските марки се
увеличи значително. Това доведе до силно увеличаване на регистрираните
патенти и търговски марки, но и до осезаемо скъсяване на жизнения цикъл
на продуктите. Ръстът на регистрираните патенти и търговски марки е
доказателство за увеличаване на конкуренцията на пазара, но и за
съществуването на хиперфрагментирани пазари. В търсене на
диференциране компаниите създават все повече и повече пазарни
сегменти, чието обслужване е скъпо и обикновено носи краткотрайни
резултати на компаниите. Рекламата, която някога беше най-ефективният
начин за изграждане на бранда и мощно средство за пазарното проникване
на новите продукти, сега е застрашена от собствения си ръст, тъй като
рекламното пренасищане е причината хората да забелязват и да
възприемат по-малко реклами.
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Някои от съвременните констатации и „философии“, формирали се в
началото на новото столетие в маркетинга и потреблението, са следните:
„най-щастлив е този, който купува най-много и най-качествено”; „жестока
конкуренция за нашия джоб”; „купи сега, плати после”; „иновациите са
задължително условие за оставане в бизнеса”; „наличието на нещо ново или
различно е единственият начин да се спечели вниманието на
потребителите”; „жизненият цикъл на продуктите е осезаемо по-къс“;
„животът (времето за употреба) на продуктите е средно почти наполовина
по–къс в сравнение с времето преди две десетилетия”; броят на
регистрираните търговски марки и патенти се е увеличил трикратно за
последните десет години; в резултат на многогодишното сегментиране,
пазарите са хиперфрагментирани и вече мегасегменти не съществуват и не
е възможно да съществуват; през последните години рекламното
пренасищане достигна най-високите си нива и това е причината хората да
забелязват все по-малко реклами; способността да се печели място в
съзнанието на потребителите бе намалена; „Купи, счупи, купи“; „по-евтино е
да се замени, отколкото да се поправи“ и т.н.
Тези процеси водят до промяна в начина на мислене и анализ на
конкурентната структура на пазара. Бързите промени и новите тенденции в
маркетинга, които те донесоха, увеличиха значението на изследването и
разбирането на възприятията и предпочитанията по потребителите. Бяха
създадени нови техники за анализ на количествени и качествени данни,
благодарение на които моделирането на възприятията, предпочитанията и
конкурентната структура на пазара като цяло беше поставено на ново, повисоко ниво. Отговорността на изследователите и на мениджърите на
компаниите също нарасна, тъй като провал в позиционирането на продукта
или бранда днес автоматично означава провал на компанията. А провалите
по условие се помнят дълго и винаги са поучителни.

2. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обект на изследване са единадесет застрахователни компании, работещи
на българския пазар. Набирането на първичните емпирични данни е
осъществено през 2008 година. Избрани са първите единадесет компании
по пазарен дял за първото тримесечие на 2008 година. По данни на
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Комисията за финансов надзор 1 общозастрахователните компании в
България през 2007 и 2008 година са общо деветнадесет.
Предмет на изследване е маркетинговото позициониране на единадесет
застрахователни компании, работещи на българския пазар чрез разкриване
на възприятията и предпочитанията на потребителите спрямо тях.

3. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основната цел на дисертационния труд е да се осъществи изследване на
маркетинговото позициониране на първите единадесет по пазарен дял
застрахователни компании през първото тримесечие на 2008 година, чрез
разкриване на възприятията и предпочитанията на потребителите спрямо
тези компании с цел анализ на конкурентната структура на пазара.
Получените данни ни дадоха възможност да направим анализ на
конкурентната структура на пазара.
За осъществяване на основната цел беше предвидено да бъдат
набрани първични данни за възприятията и предпочитанията на клиенти и
неклиенти на първата по пазарен дял компания ЗАД „Булстрад” по
единадесет нейни характеристики, по които бяха оценени от потребителите
и останалите десет застрахователни компании. Получените данни бяха
използвани с цел създаване на карти на възприятията, карти на
предпочитанията и общи карти на двете (joint-space map). Тези карти
представят детайлна картина на конкурентната структура на пазара.
Набраните данни ни позволиха да изследваме имиджа и позиционирането
на застрахователни компании в съзнанието на потребителите.
За постигане на тази цел е необходимо изпълнението на следните
задачи:
1. Обзор и анализ на основните теории за маркетинговото
позициониране.

1http://www.fsc.bg/
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2. Разработване на опит за модел за анализ на нивата на
диференциране на продуктите на пазара.
3. Обзор и анализ на основните практически
позициониране и репозициониране.

стратегии за

4. Обзор и критичен анализ на еволюцията на многомерното
скалиране като инструмент за маркетингови изследвания.
5. Обзор и анализ на методологията
количествени позиционни изследвания.

за

провеждане

на

6. Разработване на методическа последователност за провеждане
на планираното количествено позиционно изследване.
7. Набиране обработване и подготвяне данните за анализ.
8. Интерпретация и анализ на получените данни. Осъществяване
на предвидените статистически и математически анализи с
подходящите за това софтуерни програми. Тази задача включва:


Анализ на възприятията на респондентите спрямо
единадесетте изследвани компании. Анализът беше
осъществен чрез създаване на карти на възприятията на
респондентите към общозастрахователните компании
работещи в страната.



Анализ на индивидуалните предпочитанията на
респондентите към единадесетте застрахователни
компании. Разпределението на предпочитанията на
всички анкетирани ще бъде представено с индивидуални
отсечки и с идеални точки, представящи индивидуалните
нива на предпочитание (измерени чрез скали от 1 до 9)
към всяка от включените застрахователни компании.



Създаване и анализ на общи карти на възприятията и
предпочитанията на изследваните лица (joint-space map).
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9. Създаване и апробиране на модел за клъстеризиране на
единадесетте застрахователни компании въз основа на
възприятията на респондентите.
10. Осъществяване на анализ на корелацията между набраните
данни за възприятия и предпочитания.
11. Осъществяване на анализ на корелацията между пазарните
дялове на изследваните компании и нивата на предпочитанията
на респондентите спрямо тях.
12. Осъществяване на анализ на корелацията между пазарните
дялове на изследваните компании и стойностите на
възприятията на респондентите спрямо тях.
Обработката на данните и изчислителните процедури ще бъдат
извършени с помощта на софтуерните продукти Marketing Engineering for
Excel, IBM SPSS, Brand Map, STATISTICA и Microsoft Office Excel.

4. ОСНОВНА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХИПОТЕЗИ
Основна хипотеза: Има линейна зависимост между пазарния дял на
застрахователните компании и техните позиции на картите на
възприятията и предпочитанията. Компанията с най-голям пазарен дял по
време на набиране на първичните данни (ЗАД „Булстрад”) има собствено
отличително и устойчиво позициониране в съзнанието на потребителите на
застрахователни услуги в страната. Данните за възприятията и
предпочитанията на потребителите бяха набрани през месец Май, 2008
година, а за база за сравнение и корелация са използвани данни за
пазарния дял на общозастрахователните компании в страната за първото
тримесечие на 2008 година от сайта на Комисията за финансов надзор. 2
Тъй като позициите на изследваните компании на картите на възприятията и
предпочитанията зависят от данните за възприятията и предпочитанията
набрани от потребителите, основната хипотеза може да бъде доказана или
отхвърлена чрез проверка на следните подчинени хипотези:
2http://www.fsc.bg/2008-bg-479
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Първа подчинена хипотеза: Има висока положителна корелация между
набраните данни за възприятията и данните за предпочитанията на
респондентите.
Втора подчинена хипотеза: Има висока положителна корелация между
пазарния дял на застрахователните компании и нивата на предпочитанията
на изследваните лица към същите компании.
Трета подчинена хипотеза: Има висока положителна корелация между
пазарния дял на застрахователните компании и данните за възприятията на
изследваните лица към същите компании.

5. ТЕЗА НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Чрез различни анализи на емпиричните данни ще проверим дали основната
хипотеза на изследването ще се превърне и в теза на дисертационния труд.
Тезата на изследването е, че има линейна зависимост между пазарният
дял на застрахователните компании и техните позиции на картите на
възприятията и предпочитанията. Също така,изследването ще потвърди
или ще отхвърли достоверността на твърдението, че компанията с найголям пазарен дял (ЗАД „Булстрад”) по време на набиране на първичните
данни има собствено отличително и устойчиво позициониране в съзнанието
на потребителите на застрахователни услуги в страната.

6. ВЪЗПРИЕТИ ОГРАНИЧЕНИЯ
За да бъде написан дисертационният труд, през 2008 година беше
проведено емпирично маркетингово изследване. Партньор при набирането
на емпиричните данни необходими за изследването беше ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс Груп”. Необходимите първични данни бяха набрани чрез
персонални анкети, осъществени в 54 агенции на ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс Груп”, намиращи се в 43 населени места в страната. Анкетьори
при осъществяване на персоналните анкети бяха 54 служители на
застрахователната компания, които бяха специално инструктирани за това.
Първото ограничение е относно използваната извадка на анкетираните
лица. Заради естеството на работата на ЗАД „Булстрад”, а и заради
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уменията и квалификацията на служителите на компанията беше
използвана извадка от типа „Извадка на отзовалите се”. Тази извадка е
известна още и като извадка на доброволците, пожелали да отговорят на
въпросите от анкетата. Извадката обхваща 1510 респонденти, живеещи в 43
населени места в България.
Второто ограничение е свързано с обекта на изследването. В
изследването са включен единадесет от общо деветнадесетте работещи в
страната през 2008 година застрахователни компании. Това е така, тъй като
ако в изследването бъдат включени повече компании таблицата за
набиране на данните за възприятията на респондентите ще стане прекалено
голяма и ще затрудни респондентите при техните отговори. В настоящето
изследване са включени единадесет компании, които бяха оценени от
респондентите по единадесет техни атрибути/характеристики. Това
означава, че всеки респондент трябваше да обмисли 121 комбинации между
компании и характеристики, за да даде своите отговори. Опитните
изследователи препоръчват този тип изследвания да бъдат провеждани за
между четири и осем изследвани обекта, които да бъдат оценявани също по
четири до осем техни характеристики. Тук трябва да отбележим, че не
винаги респондентите познават добре изследваните обекти и могат да ги
оценят според своя опит и предпочитания, което е един от най-големите
методологически проблеми на този тип изследвания.
Третото ограничение идва от еднократното изследване на позициите на
обектите според възприятията и предпочитанията на респондентите. Всяко
такова изследване дава моментна картина на конкурентната структура на
изследвания пазар. Методологически тези изследвания са замислени да
бъдат провеждани през определени периоди от време, за да бъдат
проследени промените във възприятията и предпочитанията на
потенциалните и реалните потребители по отношение на качеството и
характеристиките на продукта, промяната в цената на продукта, промените в
дистрибуцията и комуникациите. Дават ни още визуална представа дали
нашите
комуникационни програми имат
желания
ефект
върху
потребителските възприятия (преди и след изследването). Именно заради
това всички автори по темата препоръчват те да се провеждат циклично
през определени равни периоди от време.
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Четвъртото възприето ограничение е относно техниките за моделиране
на възприятията и предпочитанията на изследваните лица. Съществуват
много техники за моделиране на данните за възприятията и
предпочитанията на потребителите. Главните използвани в практиката
методи за това са представени в таблица 25 от втора глава на
дисертацията.
Четвъртото
възприето
ограничение
е
относно
невъзможността наличните входни данни да бъдат математически
моделирани във вид на карти без загуба на точността (качеството) на
данните. Все още не е създадена техника, която да позволява абсолютно
точно картографиране на изследваните обекти в пространството. Това е
така, главно заради това, че набраните данни са многомерни и всяка
характеристика/всеки атрибут, по който са набирани данни за изследваните
обекти представлява едно измерение на пространството, в което са
разположени изследваните обекти.

7. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОД И МЕТОДИКА
Изследователският подход включва използването на количествени и
качествени методи за набиране на първични данни.
7.1 ИЗПОЛЗВАНИТЕ КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ бяха дълбочинни интервюта и групови
дискусии. Бяха проведени:
 10 дълбочинни интервюта с мениджъри на застрахователни
брокерски компании, мениджъри на агенции на ЗАД „Булстрад” и
главни агенти на компанията.
 2 групови дискусии с по 7 участници. Участниците в груповите
дискусии са опитни агенти на ЗАД „Булстрад”.
7.2 ЦЕЛЕВА СЪВКУПНОСТ
Целевата съвкупност на изследването са пълнолетни български
граждани, клиенти и неклиенти на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”,
които са влезли в агенциите на компанията по време на набиране на
данните.
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7.3 МОДЕЛ НА ИЗВАДКАТА И НЕЙНИЯТ ОБЕМ
Беше използвана извадка от типа „Извадка на отзовалите се”. Тази
извадка е известна още и като извадка на доброволците, пожелали да
отговорят на въпросите от анкетата. Извадката обхваща около 1510
респонденти, живеещи в 43 населени места в България.
7.4 МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Необходимите първични данни са набрани чрез персонални анкети,
осъществени в 54 агенции на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”,
намиращи се в 43 населени места в страната. Анкетьори при
осъществяване на персоналните анкети бяха 55 служители на
застрахователната компания, които бяха специално инструктирани за това.
7.5. ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Осъществяването на изследването премина през три етапа:
1. Първи подготвителен етап на изследването. Провеждане на качествено
изследване и анализ на набраните през този етап данни.
2. Втори етап. Набиране на количествена информация.
3. Трети етап. Обработка и анализ на набраните данни и написване на
изследователски доклад за представяне на резултатите пред ЗАД
„Булстрад” и написване на дисертационния труд. (С. Желев, 2008) 3.
Методиката и процедурата на изследването са подробно представени във
втора глава на дисертацията.

3Желев,

Симеон (2008), „Маркетингови изследвания”, Университетско издателство
„Стопанство”.
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II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Дисертационният труд е в обем от 340 страници и се състои от увод,
изложение в три глави, заключение, списък на използваната литература и
приложения. Дисертацията включва 61 фигури, 44 таблици и 54 приложения
представени в отделно книжно тяло.
В първа глава е представена теорията и практиката маркетингово
позициониране. Разгледана е теорията на маркетинговото диференциране.
Направен е опит за анализ на нивата на диференциране и конкуренция
между компаниите и между техните продукти. Направен е анализ на найчесто използваните в практиката подходи и стратегии за позициониране.
Направен е обзор, който проследява историята, развитието и прилагането
на многомерното скалиране при изследвания в социалните и обществените
науки и в частност в маркетинга.
Втората глава съдържа методология и методика за провеждане на
количествени позиционни изследвания. Разгледано е многомерното
скалиране като инструмент за изследване на позиционирането. Направен е
обзор на методите за изследване на позиционирането въз основа на
количествени данни. Тази глава също сдържа методология за приложение
на многомерното скалиране като инструмент на маркетинговите
изследвания в застраховането. Представена е и методиката за провеждане
на дисертационното изследване.
Третата глава съдържа анализи, открития, обобщения, изводи и
препоръки в резултат на набраните качествени данни. След тях са
представени открития, обобщения, изводи и препоръки в резултат на
набраните количествени данни. По отделно са представени анализите на
количествените данни направени с Marketing Engineering for Excel, IBM
SPSS, Brand Map, Microsoft Office Excel и STATISTICA. Описан е специално
създаденият за целта на дисертацията модел за клъстеризиране на
единадесетте застрахователни компании въз основа на възприятията на
респондентите и са представени резултатите от неговото приложение. В
края на тази глава е направена статистическа проверка на първата и
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втората подчинени хипотези, а след тях е разгледано потвърждаването и на
основната хипотеза и са направени изводи.
В заключението са обобщени основните изводи, до които
достигнахме в резултат на анализа на качествените и количествените
данни. Коментирани са резултатите и изводите от доказването на
хипотезите и тезата на дисертационния труд. В отделна точка са изведени
насоки за бъдещи научни изследвания по темата. Представен е списък с
използваните литературни източници. В края са поместени и приложенията
към дисертационния труд.
СТР.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I ГЛАВА:
1.
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2

Увод
Актуалност и значимост на темата и изследването
Обект и предмет на изследването
Цел, задачи и методика на изследването
Основна и допълнителни хипотези
Теза на дисертационното изследване
Възприети ограничения
Изследователски подход и методика
Структура и съдържание на дисертацията
Маркетингово позициониране – теория и практика
Теория на позиционирането
Конкурентната структура на пазара
Диференциране
Точки на еднаквост и точки на диференциране
Точките на диференциране
Точките на еднаквост
Точки на еднаквост и точки на диференциране
Основни диференциращи параметри на продуктите
Опит за анализ на нивата на диференциране и
конкуренция между компаниите и между техните продукти
Нива на диференциране на продуктите
Шестото ниво на продукта – ниво на съответствие на
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10
10
11
12
14
15
15
17
18
20
20
25
28
29
29
30
30
32
34
34
35

1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5

2.
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.4.3
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.7.1
3.5.8

компанията със стандарта на стратегическата група
Нива на диференциране и конкуренция между компаниите
и техните продукти
Типове стратегически групи и конкуренция
Шестото ниво на продукта наречено съответстващ продукт
е свързващият елемент между физическите продуктови
характеристики и стратегията на компанията
производител
Какво е маркетингово позициониране? Дефиниции за
позициониране
Позициониране на компания, продукт или бранд
Избиране на концепция и начини за позициониране
Разработване на стратегия за позициониране
Процес на позициониране
Дейности в процеса на позициониране
Процес на позициониране на бранд
Процес на позициониране на продукт
Позиционни концепции
Условия за успешно позициониране
Уникалност
Значимост/Привлекателност
Достоверност
Създаване на позиционно послание
Родови стратегии за позициониране
Подходи за позициониране
Развиване на стратегия за позициониране
Позициониране по продуктови атрибути и ползи
Позициониране по цена/качество
Позициониране по начин на използване или приложение
Позициониране по продуктов клас
Позициониране по продуктови потребители
Позициониране като конкурент
Сравнителната реклама като инструмент на конкурентното
позициониране
Позициониране по културни символи
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37
39
43

46
48
49
49
50
51
51
51
52
53
53
54
54
56
57
58
58
59
61
63
64
65
66
69
71

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3

3.6.3.4
3.6.3.5
3.6.3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.9
3.10
3.10.1
3.10.1.1
3.10.2
3.10.2.1
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.11
4.
4.1

Допълнителни стратегии и подходи за позициониране
Стратегии за позициониране според модела на Michael
Porter за базисните корпоративни стратегии
Симбиозно позициониране
Допълнителни стратегии за позициониране
Позициониране по принадлежност към стратегическа група
Преносно позициониране
Позициониране чрез управление на възприятията и
предпочитанията на потребителите. Позициониране на
потребителите спрямо компанията или бранда
Дисциплини на стойността
Петте позиционни елемента
Други често използвани стратегии за позициониране
Репозициониране
Стратегии за репозициониране
Допълнителни Стратегии за репозициониране
Грешки на позиционирането и репозиционирането
Определяне на стратегия за позициониране
Физическо или психологическо маркетингово
позициониране
Позициониране чрез физически характеристики
Ограничения на физическото позициониране
Позициониране чрез психологически характеристики
Характеристики на психологическото позициониране
Различия между физическото и психологическото
позициониране
Намиране/създаване на позиция на бранд в съзнанието на
потребителите
Как работи позиционирането и каква е връзката между
физическото и психологическото позициониране
Позиционирането като част от конкурентния анализ на
фирматa
Mногомернотоскалиране като инструмент за маркетингови
изследвания
Многомерни методи за анализ на данни
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72
72
74
76
77
77
78

79
80
81
81
83
86
87
87
91
91
92
92
92
93
95
97
98
99
99

4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
II ГЛАВА:
I.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
Стъпка 1:
Стъпка 2:
1.

Какво представляват многомерните анализи
Класификация на Многомерните статистически методи
Зависими или взаимозависими многомерни методи?
Зависими многомерни методи
Взаимозависими многомерни методи
Обзор на историята, развитието и прилагането на
многомерното скалиране при изследвания в социалните и
обществените науки
Корени на ММС
Определения за многомерно скалиране
История и развитие на ММС
Приложенията на ММС в Социометрията
Предимства и недостатъци на ММС
Приложение на ММС в управленското консултиране
Методология и методика за провеждане на количествени
позиционни изследвания
Методология за провеждане на количествени позиционни
изследвания
Едномерното скалиране и неговото приложение за
изследване на позиционирането
Едномерно скалиране
PROFIT анализ
Многомерното скалиране като инструмент за изследване
на позиционирането
Цели на ММС
Как на практика се осъществява ММС
Процедура за осъществяване на ММС
Представяне на метода на многомерното скалиране
Как SPSS осъществява ММС
Методология за изследване на позиционирането чрез
многомерно скалиране
Определяне на обектите на многомерното скалиране.
Установяване на конкурентните алтернативи.
Избор на вида на входните данни
Картографиране на възприятията
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100
101
103
103
104
105

105
106
108
111
112
114
125
125
125
125
126
127
128
128
132
133
137
139
140
140
141

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
2.
3.
Стъпка 3:
Стъпка 4:
Стъпка 5:

Стъпка 6:
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4. 2.
5.
5.1
6
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.4.2

Сравняване на подобността по двойки
Създаване на матрица от данните за сходство/подобност
Пряко сравнение на обектите по двойки чрез единни скали
Подреждане на двойките по подобност по рангова скала
Оценка на обектите по атрибути
Картографиране на предпочитанията
Избор на процедура за ММС
Определяне на броя на измеренията на картата
Тълкуване на съдържанието на измеренията и
положението на обектите в пространството
Слабости на методите базирани на сходство/подобност
Оценяване надеждността на ММС
POSE Анализ
Набиране на необходимите данни
Въпроси, които трябва да бъдат включени във въпросника
с цел осъществяване на POSE анализ
Набиране на данните
Обработка на данните
Моделът на Fishbein за изследване на нагласите
Практическо приложение на модела на Fishbein
Употреба на картите на възприятията в маркетинга
Изследване на позиционирането
Обзор на методите за изследване на позиционирането въз
основа на количествени данни
Етапи на процеса на позиционното изследване
Седемте стъпки в процеса на изследване на
позиционирането
Започване на позиционното изследване
Позициониране чрез карти на възприятията
Картата на възприятията
Семантичен диференциал
Методи за картографиране на възприятията
Методи за картографиране на възприятията и
предпочитанята
Атрибутно-базирани методи
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141
142
142
143
144
144
144
145
147
149
149
151
152
152
152
156
160
162
163
164
164
165
165
166
166
167
170
171
172
173

7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9
8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
II.
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1

Карти на възприятията използващи атрибутни скали
Съвместни карти
Обикновени съвместни карти
Съвместни карти създадени с помощта на PREFMAP
Идеален вектор: Преференциална регресия
Включване на цената в картите на възприятията
Обобщен обзор на главните методи за моделиране на
възприятията и предпочитанията на потребителите
Методология за приложение на многомерното скалиране
като инструмент на маркетинговите изследвания в
застраховането
Процедура за осъществяване на ММС
Процедура за осъществяване на позиционно изследването
с използване на атрибутно-базирани методи
Осъществяване на оценяващо позиционно изследване
Осъществяване на сравнително изследване на
позиционирането чрез ММС
Ползите от употребата на техниките за картографиране на
възприятията и предпочитанията
Критика на методите за изследване на позиционирането
Методика на проведеното изследване
Цели и предварителен план за провеждане на
изследването
Методика на изследването
Аналитичен модел, понятийни и измервателни
определения
Целева съвкупност
Модел на извадката и нейният обем
Метод за събирана на данни
Организация на полевата работа
Контрол върху полевата работа
Процедура за осъществяване на изследването
Първи подготвителен етап на изследването. Провеждане
на качествено изследване и анализ на набраните през този
етап данни
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175
176
176
179
181
182
182
185

185
185
190
191
194
195
197
197
200
200
200
200
200
201
201
201
201

3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
III ГЛАВА:
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
2.
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2

Първи подетап. Дълбочинни интервюта
Цел на дълбочинните интервюта
План за осъществяване на дълбочинните интервюта
Провеждане на дълбочинни интервюта
Втори подетап. Групови дискусии
Цел на дискусиите
Установяване/определяне на групите и разработване на
план за сесиите
Необходими условия за провеждане на груповите дискусии
Трети подетап. Обработка и анализ на получените
качествени данни
Втори етап. Набиране на количествена информация
Метод за събиране на данни
Разпределение на получените попълнени анкетни карти по
градове и агенции
Трети етап. Обработка и анализ на набраните данни и
написване на изследователски доклад
Анализи на набраните данни и представяне на резултатите
Анализи, открития, обобщения, изводи и препоръки в
резултат на набраните качествени данни
Относно проведените дълбочинни интервюта
Предложения за подобряване на съвместната работа със
застрахователните брокери
Относно проведените групови дискусии
Предложения за подобряване на съвместната работа със
застрахователните агенти
Открития, обобщения, изводи и препоръки в резултат на
набраните количествени данни
Резултати от анализите осъществени с
MarketingEngineeringfor Excel
Анализи върху данните от цялата извадка
Двумерна карта на възприятията на респондентите от
цялата извадка –Приложение 8
Тримерни карти на възприятията на респондентите от
цялата извадка – Приложения 8, 9 и 10

17

202
202
203
205
206
206
206
207
207
208
208
208
210
211
212
212
214
215
216
218
218
218
218
219

2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2

Двумерна карта на предпочитанията на респондентите от
цялата извадка – Приложение 11
Тримерна карта на предпочитанията на респондентите от
цялата извадка – Приложения 12, 13 и 14
Двумерна съвместна карта на възприятията и
предпочитанията на респондентите от цялата извадка.
Модел на идеалните точки – Приложение 15
Тримерна съвместна карта на възприятията и
предпочитанията на респондентите от цялата извадка.
Модел на идеалните точки – Приложение 16, 17 и 18
Двумерна съвместна карта на възприятията и
предпочитанията на всички респонденти. Векторен модел
на предпочитанията – Приложение 19
Тримерна съвместна карта на възприятията и
предпочитанията на всички респонденти. Векторен модел
на предпочитанията – Приложения 19 и 20
Карти създадени от количествените данни набрани от
подизвадката на клиентите на Булстрад
Тримерна карта на възприятията на клиентите на Булстрад
– Приложение 22, 23 и 24
Тримерна карта на предпочитанията на клиентите на
Булстрад. Модел на идеалните точки на респондентите –
Приложения 25, 26 и 27
Тримерна съвместна карта на възприятията и
предпочитанията на клиентите на Булстрад. Модел на
идеалните точки – Приложения 28, 29 и 30
Тримерна съвместна карта на възприятията и
предпочитанията на клиентите на Булстрад. Векторен
модел на предпочитанията – Приложения 31, 32 и 33
Карти създадени от количествените данни набрани от
подизвадката на неклиентите на Булстрад.
Тримерна карта на възприятията на неклиентите на
Булстрад – Приложения 34, 35 и 36
Тримерна карта на предпочитанията на неклиентите на
Булстрад. Модел на идеалните точки на респондентите –

18

222
223
224

226

228

229

230
230
230

231

231

232
232
232

2.1.3.3

2.1.3.4

2.2
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
3

4
4.1

Приложения 37, 38 и 39
Тримерна съвместна карта на възприятията и
предпочитанията на неклиентите на Булстрад. Модел на
идеалните точки – Приложения 40, 41 и 42
Тримерна съвместна карта на възприятията и
предпочитанията на неклиентите на Булстрад. Векторен
модел на предпочитанията – Приложения 43, 44 и 45
Резултати от многомерното скалиране, осъществено с
техниката ALSCAL в SPSS
Анализи върху данните за цялата извадка – Приложение
46.
Анализи върху данните за подизвадката на клиентите на
Булстрад – Приложение 47
Анализи върху данните за подизвадката на неклиентите на
Булстрад – Приложение 48
Резултати от анализите осъществени с BrandMap
Анализи върху данните за цялата извадка – Приложение
49
Анализи върху данните за подизвадката на клиентите на
Булстрад – Приложение 50
Анализи върху данните за подизвадката на неклиентите на
Булстрад – Приложение 51
Резултати от анализи направени с Microsoft Office Excel
Анализи върху данните за цялата извадка – Приложение
52
Анализи върху данните за подизвадката на клиентите на
Булстрад – Приложение 53
Анализи върху данните за подизвадката на неклиентите на
Булстрад – Приложение 54
Модел за клъстеризиране на единадесетте
застрахователни компании въз основа на възприятията на
респондентите
Проверка на подчинените и на основната хипотеза
Проверка на първата подчинена хипотеза: Има висока
положителна корелация между набраните данни за

19

233

233

234
234
235
235
236
236
236
237
237
237
237
238
238

246
246

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

2.3
2.4

възприятията и предпочитанията на респондентите
Как бяха изчистени данните
Корелация на данните за възприятия и предпочитания на
цяла извадка от 1510 изследвани лица
Корелация на данните за възприятия и предпочитания
само на клиентите на Булстрад
Корелация на данните за възприятията и предпочитанията
само на неклиентите на Булстрад
Изводи
Проверка на втората подчинена хипотеза: Има висока
положителна корелация между пазарния дял на
застрахователните компании и нивата на предпочитанията
на изследваните лица към същите компании
Проверка на втора подчинена хипотеза
Проверка на третата подчинена хипотеза: Има висока
положителна корелация между пазарния дял на
застрахователните компании и данните за възприятията на
изследваните лица към същите компании
Анализ на резултатите и изводи
Потвърждаване на основната теза и изводи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основните резултати от изследването
Основни обобщения, изводи и препоръки в резултат на
набраните качествени данни
Изводи от проведените дълбочинни интервюта
Изводи от проведените групови дискусии
Основни обобщения, изводи и препоръки в резултат на
набраните количествени данни
Общи изводи за използваните методи за картографиране
Резултати от прилагането на модела за клъстеризиране на
единадесетте застрахователни компании въз основа на
възприятията на респондентите
Обобщени изводи от анализа на позиционните карти и
получените клъстери от компании
Някои изводи за ЗАД „Булстрад“ от набраните данни

20

246
247
249
250
252
253

253
256

258
259
261
261
261
261
263
263
263
264

265
267

3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Изводи от проверката на подчинените и на основната
хипотези
Проверка на първата подчинена хипотеза: Има висока
положителна корелация между набраните данни за
възприятията и предпочитанията на респондентите
Проверка на втората подчинена хипотеза: Има висока
положителна корелация между пазарния дял на
застрахователните компании и нивата на предпочитанията
на изследваните лица към същите компании
Проверка на третата подчинена хипотеза: Има висока
положителна корелация между пазарния дял на
застрахователните компании и средните възприятия на
изследваните лица към същите компании
Потвърждаване на основната хипотеза и изводи
Кратко обобщение на резултатите и препоръки към ЗАД
„Булстрад”
НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Използвана литература
ПРИЛОЖЕНИЯ

21

268
268

269

269

269
270
271
274
282

III. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

I ГЛАВА
МАРКЕТИНГОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
1.

ТЕОРИЯ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО

1. 1

Началото

За първи път терминът позициониране се появява в кратката
коментарна статия “Positioning is a game people play in today’s me-too market
place”4 на Jack Trout в списание Industrial Marketing. По-късно благодарение
на личния интерес на Rance Crain, редакционен директор на Advertising Аge,
списанието публикува първата статия за позиционирането „The Positioning
Era” на Al Rise и Jack Trout в три части. Тя била публикувана в броевете от
24.04, 01.05 и 08.05.1972 година. След това двамата автори са изнесли
повече от 1000 лекции и речи за позиционирането пред специализирана
аудитория от маркетолози и рекламисти в 21 държави на различни
континенти в целия свят.
По-късно през 1981 година излиза първото издание на “Positioning:
The Battle for your mind”5 на Al Rise и Jack Trout, в което те развиват своята
концепция за позиционирането, като тази концепция по-късно ще бъде
наречена „Психологическо позициониране”. В двадесетото юбилейно
издание на “Positioning: TheBattle for your mind”6, Rise и Trout дават следното
определение за позициониране: „Позиционирането започва с продукта.
Стока, услуга, фирма, институция или дори човек. Примерно вие. Но
J.(1969) “Positioning is a game people play in today’s me-too market
place", Industrial Marketing, Vol.54, No.6, (June 1969), pp. 51–55.
5Ries, A. and Trout,J. (1981) Positioning: The battle for your mind, Warner Books McGraw-Hill Inc., New York, 1981,
6Ries, A. and Trout,J. (2001) Positioning: The battle for your mind, Warner Books McGraw-Hill Inc., New York, 2001
4Trout,
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позиционирането
не
е
това,
което
правите
с
продукта.
Позиционирането е това, което правите със съзнанието на хората,
тоест вие позиционирате продуктите в съзнанието на хората”.
Конкурентната структура на пазара

1.2

Основната идея на позиционирането е, че продуктите или търговските
марки на конкуриращите се фирми трябва да се различават една от друга.
За да разберем позиционирането трябва да анализираме конкурентната
структура на пазара. James H. Myers 7 предлага опростен модел, при който
можем да разгледаме три вида конкуренция между продуктите на даден
пазар, които са и трите родови стратегии за позициониране на продуктите на
пазара. Те са продуктово превъзходство, продуктово диференциране и
продуктов паритет.
1. Продуктово превъзходство. Нашият продукт е уникален. Найдобрият вариант за една компания е този, при който тя притежава
просто най-добрия продукт в дадена продуктова категория.
Единствената стока или услуга на пазара, която притежава
конкретна характеристика.Това поставя компанията в най-изгодна
позиция от гледна точна на възможностите за позициониране на
дадения продукт. Например Polaroid е единственият апарат на
пазара, които прави и отпечатва моментни снимки.
2. Продуктово диференциране. Нашият продукт е различен.
Продуктът трябва да има една или повече специфични
характеристики, които го правят по-добър от конкурентните продукти
в дадената категория. Пример: Новата Feya Power Gel
благодарение на концентрираната си гелна формула е по-силна,
по-икономична и по-ефикасна.

7Myers,

James H. (1996)Segmentation & Positioning For Strategic Marketing Decisions,
South Western Educational Publishing
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3. Продуктов паритет. Нашият продукт е подобен. При конкурентна
структура продуктов паритет продуктите обикновено нямат значими
и осезаеми различия помежду си. Резултатите от слепите тестове,
където потребители опитват различни храни и напитки, показват, че
повечето потребители не са в състояние да открият различия между
водещи марки, като различните марки кола, бира, кафе, цигари и
много други. Пример: Същата функционалност като конкурентите на
по-ниска цена. Бира Meisterbrau на вкус е като Budweiser, но на пониска цена.
1.3 Диференциране
Позиционирането е четвъртият етап от процеса на разработване на
целеви пазар. За да постигне успешно позициониране, всяка компания
трябва да е изпълнила професионално последователността от действия,
предхождащи етапа на позициониране. А именно, това се етапите
сегментиране, избор на целеви пазар и диференциране (виж фиг. 1).

Фигура 1 Последователност на етапите от процедурата за разработване на целеви пазар.

Диференцирането е третият етап от процедурата и той следва, след
като първите два етапа от процедурата са осъществени и пазарът е
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разделен на сегменти, от които е/са избрани сегментът/сегментите, които
компанията смята за подходящи за даден неин продукт. Успешното
позициониране изисква предварително диференциране на продукта от
неговите конкуренти.
Диференцирането е създаване на осезаеми и неосезаеми различия
по един или повече от продуктовите атрибути, които го отличават от
основните му конкуренти8.Това е етапът, в който продуктът трябва да бъде
подготвен за позициониране в съзнанието на потребителите. На този етап
маркетинговите мениджъри трябва да решат с какво продуктът ще бъде
различен от неговите конкуренти и в какво той ще бъде подобен на тях. По
този начин до голяма степен се поставят основите на бъдещото
позициониране на продукта/бранда, тъй като от предварително заложените
характеристики на продукта (точки на диференциране и точки на еднаквост)
зависи как и къде спрямо неговите конкуренти продуктът ще бъде
позициониран. А също и доколко успешно брандът ще може да отстоява
позициите си срещу основните му конкуренти, а и срещу новонавлизащите
продукти заместители.
В тази точка са разгледани още точките на еднаквост и точките на
диференциране между продуктите и брандовете. В точка 1.3.3 от
дисертацията е представен разработеният нов модел за анализ на нивата
на диференциране на продуктите на пазара.
1.3.3 Опит за анализ на нивата на диференциране и конкуренция между
компаниите и между техните продукти
Шестото ниво на продукта – ниво на съответствие на компанията със
стандарта на стратегическата група
Шестото продуктово ниво е ниво на съответствие на продукта със стандарта
на стратегическата група (виж фигура 3). Можем да приемем, че шестото
продуктово ниво представлява комбинация от всички функции и ползи от
продукта, които се намират на всичките останали пет нива. Така сборът на I
8Lilien,

Gary L., Arvind Rangaswamy and Arnaud De Bruyn (2007), Principles of
Marketing Engineering, Trafford Publishing.
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+ II + III + IV + V = VI продуктово ниво, тъй като компаниите могат да
участват в стратегическите групи с елементи от всичките нива на своите
продукти (виж фигура 2). Шестото продуктово ново представя цялостния
начин на функциониране на продукта и цялата сума от ползите, които той
предлага на потребителите.

6
5
4

1. Основно предназначение (ядро)
2. Първичен продукт

3

3. Очакван продукт

2
1

4. Допълнителен продукт
5. Потенциален продукт
6. Съответстващ продукт

Фигура 2. Шестте нива на продукта
Нива на диференциране и конкуренция между компаниите и техните
продукти
Целта на този анализ е да установим как участието на компаниите в
стратегически групи се отразява върху възможностите за диференциране и
конкуренция между техните продукти. Диференцирането на тези продукти
може да бъде анализирано на пет нива9 (Виж Фиг. 3):
9Този

модел е представен за първи път от Andonov, Stanimir (2007), Levels of
Product Differentiation in the Global Mobile Phones Market, Cornell University Library, Cite
as: arXiv:cs/0607144 [cs.OH].
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Четвъртична конкуренция. Между различни продукти, които
задоволяват една нужда или потребност. Продуктова категория
срещу продуктова категория. Пример: GSM vs. TDMA; CDMA;
DoCoMo; NAMPS;iDEN/Nextel;
NMT; TETRA/Dolphin; Iridium;
Globalstar);
Третична конкуренция. Продуктова линия срещу продуктова линия.
От една продуктова категория. Или конкуренция между
стратегически групи от различен тип. Пример: GSM смартфони vs.
GSM без операционни системи.
Вторична конкуренция. Продуктов тип срещу продуктов тип от една
продуктова линия. Пример: Смартфони с операционна система
Symbian OS vs. смартфони с операционна система Windows Mobile.
Първична конкуренция. Подгрупа срещу подгрупа от една
стратегическа група. Конкуренция между търговски марки от един
продуктов тип, но с различни нива на участие в стратегическата
група, в която участва компанията. Пример: Смартфони Nokia със
Symbian OS
(International Strategic Alliance Symbian Ltd.) срещу смартфони със
Symbian OS (лицензианти на Symbian OS стратегическа група).
Нулева конкуренция. Ниво на конкуренция между марки от един
продуктов тип и от една стратегическа подгрупа.
Пример:
Конкуренцията между продуктите на компаниите членове на
International Strategic Alliance Symbian Ltd.
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Фигура 3. Нива на диференциране и конкуренция между компаниите и
техните продукти
Съвместен модел на петте нива на продукта и петте нива на
конкуренция и възможните нива на диференциране на различните нива
1. Четвъртична конкуренция и диференциране. На това ниво
различните продуктови категории се конкурират при задоволяването
на едни нужди и потребности на потребителите. Продуктите имат
общо първо ниво и те са свободни да се конкурират на всички
останали продуктови нива. Тук възможностите за конкуренция между
компаниите от групата са най-големи.
2. Третична конкуренция. Продуктите с третична конкуренция имат
еднакво или подобно първо и второ ниво и са свободни да се
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конкурират чрез диференциране помежду си на останалите
продуктови нива.
3. Вторична конкуренция. Продуктите имат еднакво или подобно
първо, второ и трето ниво и се различават помежду си при
четвъртото и петото продуктово ниво.
4. Първична конкуренция. Тук конкуренцията между продуктите на
компаниите от една стратегическа група и една стратегическа
подгрупа е възможна единствено на петото продуктово ниво.
5. Нулева конкуренция. При нулева конкуренция диференцирането е
трудно дори и на ниво потенциален продукт. Диференцирането е
възможно единствено в момента на пускане на иновации на пазара
или под формата на психологическо диференциране. Следователно
тези иновации се осъществяват на нивата различни от нивото на
съответствие на продукта със стандарта на стратегическата група
(Шестото ниво). Съвместният модел на петте нива на продукта и на
петте нива на конкуренция е представен от фигура 4.
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III
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Фигура 4. Съвместен модел на петте нива на продукта и петте нива на
конкуренция и възможните нива на диференциране на различните нива
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Шестото ниво на продукта, наречено „съответстващ продукт“, е свързващият
елемент между физическите продуктови характеристики и стратегията на
компанията производител.
Изводи от създадения модел за анализ на конкуренцията и анализите
направени с негова помощ:
 Ако една компания иска да създаде устойчива продуктова категория,
тя трябва да създаде стратегическа група от компании около общо
конкурентно предимство, което трябва да бъде възприето от
компаниите като общо шесто ниво на продукта наречено
съответстващ продукт.
 Ако една компания иска да създаде устойчиво конкурентно
предимство, тя трябва да създаде стратегическа група от компании,
чиито продукти могат да бъдат обединени в продуктова категория на
базата на това конкурентно предимство възприето от тях като
съответстващ продукт.
 Колкото по-близо е една компания до нашата компания от гледна
точка на нивата на конкуренция, толкова по-добър „приятел” или
„враг” може да ни бъде тя. И обратното: колкото по-далече е една
компания от нашата компания, толкова по-малко вероятно е да ни
бъде „приятел” или „враг”.

2. КАКВО Е МАРКЕТИНГОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ? ДЕФИНИЦИИ ЗА
ПОЗИЦИОНИРАНЕ

В тази точка са представени определения за маркетинговото
позициониране на различни автори. Те могат да бъдат обобщени в
синтезиран вид чрез следната авторска дефиниция: Позициониране е
мястото, което брандът заема в съзнанието на потребителите на фона
на вече позиционираните брандове от същата продуктова категория и
на база на вида и интензитета на асоциациите на потребителите към
бранда.
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3. ПOЗИЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИЯ, ПРОДУКТ ИЛИ БРАНД
Пoзиционирането на продукта/бранда е маркетингова концепция,
която е свързана с диференцирането на един бранд от неговите
конкурентни в съзнанието на потенциалните му потребители. В последните
няколко десетилетия многократно се увеличава броя на предлаганите
продукти и брандове. В резултат на това съвкупното предлагане на продукти
на пазара многократно превъзхожда съвкупното търсене. Нарастващото
предлагане на икономически блага доведе до силна конкуренция между
предлагащите за вниманието и възприятията на потенциалните
потребители, което доведе до нарастване на цените на рекламното време и
пространство в медиите, а и до откриване и развитие на нови рекламни
канали и рекламоносители. В следствие на това количеството и качеството
на достигащите до потребителите рекламни послания и въздействия през
последните години нараства експоненциално. В резултат на това
пренасищане се появява позиционирането, което ни дава възможност да
сортираме и анализираме възприетата информация.
Избиране на концепция и начини за позициониране
Концепцията за позиционирането показва как мениджмънтът иска
купувачите да възприемат марката. Изборът на концепция за позициониране
е ключов за постигане на успешен маркетинг на фирмата.
3.1

Разработване на стратегия за позициониране
Позиционната стратегия включва в себе си компонентите от
маркетинговата програма (микс), предназначени за постигане на
позиционната цел на фирмата. Разработването на стратегия за
позициониране включва определяне на дейностите и резултатите, за които
всеки компонент на маркетинговата програма (продукт, цена, дистрибуция,
комуникации) има бюджет, с който да разполага както вземане на решение
колко да общо бъде похарчено за цялата стратегия.
3.2

Условия за успешно позициониране
В тази точка са разгледани концепциите, стратегиите и начините за
позициониране. Изведени са и условията за успешно позициониране:
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•
•
•

Уникалност
Значимост
Достоверност

Създаване на позиционно послание
Когато позиционното изследване завърши, набраните данни са
обработени и са направени изводи, настъпва моментът за създаване на
позиционното послание. Посланието трябва да бъде достатъчно кратко (от 2
до 5 думи), за да бъде лесно за многократно повтаряне в рекламата на
компанията и за да се помни лесно. И също така посланието трябва да
бъде насочено към избраната целева група потребители, за да бъде
постигнат желания ефект. Въпреки че всяка компания би могла да създаде
всякакъв вид позиционно послание, вероятно най-ефективното позиционно
послание трябва да отговаря на две конкретни изисквания: уникално
твърдение и правдоподобна подкрепа за това послание, и двете в рамките
на едно кратко изречение. Или формулата на едно успешно позиционно
послание може да изглежда така:
3.3

Успешно позициониране =

Уникално Твърдение
Правдоподобна Подкрепа

Така твърдението се изгражда върху правдоподобността на подкрепата и
двете общо създават позиционното послание. Примери:
 “Lexus: Класиран на първо място по потребителска удовлетвореност”.
 Dewars: Скоч № 1 в САЩ според данни на AC Nielsen.
 Hyundai e №1 по качество и надеждност за 2010 и 2011 година
според списание
3.4

Родови стратегии за позициониране

За да позиционираме фирмената оферта по такъв начин, че
членовете на целевия пазар да я възприемат като по-ценна и предпочитана
от конкурентните оферти, са възможни три родови стратегии:
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1. Нашият продукт е уникален. Единствената стока или услуга на
пазара, която притежава конкретна характеристика.
2. Нашият продукт е различен.
3. Нашият продукт е подобен. Същата функционалност като
конкурентите, но на по-ниска цена.
Подходи за позициониране
Много и различни позиционни стратегии могат да бъдат използвани,
когато една компания развива своята комуникационна стратегия и програма.
David Aaker и J. Gary Shansby дискутират шест различни стратегии:
позициониране по продуктови атрибути, по цена/качество, по начин на
използване, по продуктов клас, по тип потребители и конкурентно
позициониране.
Aaker и Myers добавят още една стратегия – позициониране по културни
символи.
В точка 3 са подробно представени и коментирани следните подходи за
позициониране:
 Позициониране по продуктови атрибути и ползи
 Позициониране по цена/качество
 Позициониране по начин на използване или приложение
 Позициониране по продуктов клас
 Позициониране по продуктови потребители
 Позициониране като конкурент
 Позициониране по културни символи
 Симбиозно позициониране
3.5

Сравнителната
реклама
като
инструмент
на
конкурентното
позициониране
В тази точка е засегнат и въпросът за сравнителната реклама като
инструмент на конкурентното позициониране. Конкурентното позициониране
често използва сравнителна реклама, както в приведените примери.
Използването на сравнителна реклама е различно регламентирано в
различните държави по света. Действащият в България Закон за защита на
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конкуренцията, обнародван в „Държавен Вестник” бр. 102 от 28 Ноември
2008 година, дефинира какво е сравнителна реклама.
Според Чл. 34.(1) Сравнителна реклама е всяка реклама, която
пряко или косвено идентифицира конкурента или предлагани от него стоки
или услуги.
(2) Сравнителната реклама е разрешена, когато:
3. сравнява обективно една или повече характерни черти на стоките и
услугите, които са съществени, сравними и представителни за тези стоки и
услуги, включително техните цени;
4. не води до объркване на рекламодателя с неговите конкуренти или на
търговски марки, търговски имена, други отличителни белези, стоки или
услуги на рекламодателя с тези на неговите конкуренти;
5. не води до дискредитиране или опетняване на търговските марки,
търговските имена, други отличителни белези, стоките, услугите, дейностите
или положението на конкурентите;
Така от чл. 34 на Закона за защита на конкуренцията е видно, че
използването на сравнителната реклама в България е разрешено.
Притеснително обаче остава тълкуванието на член 34, алинея 2, Точка 5.
Тъй като при сравнителната реклама рекламодателят сравнява свой
продукт с конкурентен продукт и сравнението винаги е в полза на
рекламодателя, иначе той не би го направил. Тоест, сравнителна реклама
се използва само в случаите, когато рекламодателят може да изтъкне
обективни и значими характеристики на своя продукт, които го представят
като по-добър от продукта/продуктите на конкурента/конкурентите, с който
той се сравнява. Това би могло да се сметне като дискредитиране или
опетняване на конкурентните търговските марки или положението на
конкурентите и да бъде наказуемо по силата на закона. Тук можем да
забележим известно противоречие между точка 3 и точка 5 от закона. А
именно, точка 3 разрешава рекламата, която сравнява обективно една или
повече характерни черти на стоките и услугите, които са съществени,
сравними и представителни за тези стоки и услуги, включително техните
цени, а точка 5 казва, че това сравняване не трябва да води до
дискредитиране или опетняване на търговските марки, търговските имена,
други отличителни белези, стоките, услугите, дейностите или положението
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на конкурентите. Противоречието е в това, че при сравнителната реклама
сравняването винаги води до дискредитиране и накърняване на имиджа на
използваната за сравнение търговска марка, дори и когато сравнението е
направено обективно и са използвани проверими и доказуеми продуктови
характеристики, които са съществени, сравними и представителни за тези
стоки и услуги като например техните цени.
Допълнителни стратегии за позициониране
Позициониране по принадлежност към стратегическа група
Преносно позициониране
Позициониране
чрез
управление
на
възприятията
и
предпочитанията
на
потребителите.
Позициониране
на
потребителите спрямо компанията или бранда
Други често използвани стратегии за позициониране са:
•
Lifestyle (Аз-концепцията) позициониране.
•
Позициониране базирано на времето (случай или време на
използване).
•
Позициониране по страна на произход.
•
Дистрибуционно позициониране.
•
Позициониране чрез знаменитости.
3.6





3.7

Репозициониране

Репозициониране е промяна на позиционирането на продукт или
бранд. Репозиционирането обикновено се случва, защото позицията на
бранда вече не е икономически ефективна, поради промяна във
възприятията или препрочитанията на потребителите или поради
изчерпване на потенциала на бранда, заради намаляване на полезността му
за потребителите при настоящата комбинация от възприемани негови
атрибути. Колкото по-успешно е било позиционирането на бранда, толкова
по-трудно и времеемко обикновено е репозиционирането му.
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3.7.1

Стратегии за репозициониране

Понякога заради промяна на вкусовете на потребителите или заради
слаби продажбени резултати се налага продуктът или брандът да бъдат
репозиционирани. Репозиционирането включва промяна на целевия пазар,
на отличителните характеристики на продукта или и двете. David Jobber
предлага четири основни стратегии за репозициониране (виж таблица 1).

Продукт
Същия
Същия
Целеви
пазар
Различен

Различен

Репозициониране Репозициониране
на имиджа
на продукта
Неосезаемо
репозициониране

Осезаемо
репозициониране

Таблица 1. Стратегии за репозициониране






Репозициониране на имиджа. Първата възможност е да запазим
същите продукт и целеви пазар, но да променим имиджа на продукта.
Репозициониране на продукта. Друг алтернативен подход е да
Неосезаемо репозициониране. Тази стратегия включва запазване на
съществуващия продукт, но промяна на сегмента или сегментите,
към които е насочен той.
Осезаемо репозициониране (тотално репозициониране). Това е
репозициониране, при което и продуктът и целевият пазар са
променени.

В точка 3.10 е разгледана връзката между Физическо и психологическо
маркетингово позициониране
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3.10 Физическо или психологическо маркетингово позициониране
„Всичко се случва в съзнанието. А онова, което става в съзнанието на
всички, се случва и в реалността.”
Джордж Оруел
Позициониране чрез физически характеристики
Когато оценяват или сравняват продукти или продуктови класове
потребителите обикновено използват малък набор от техни характеристики
(продуктови атрибути), обикновено от 2 до 4, по които те ги сравняват.
Физическото
позициониране
се
фокусира
върху
материалните
характеристики на продукта. Например някои производители на мобилни
телефони позиционират своите продукти чрез физически характеристики
като тънки и с лъскав дизайн. Производителите на модни дрехи и аксесоари
залагат на дизайн, цвят и форма. Така чрез физическите характеристики на
продукта се изгражда позиционното послание към потребителите и
продуктите заемат своите позиции в съзнанието на потребителите чрез
логични, измерими и проверими атрибути на продуктите. За да има ефект
стратегията, компаниите трябва често да напомнят продуктовите
характеристики, както и ползите от тях за потребителите, за да си спомнят
потребителите за тях, когато решават проблем или задоволяват своите
нужди и потребности.

Ограничения на физическото позициониране

Простото сравняване само на физическите характеристики на
продуктите не ни дава цялостна картина за сравнителните позиции на
продуктите, тъй като позиционирането се случва най-вече в съзнанието на
потребителите.

Потребителите може да отдават по-малко значение на някои
физически продуктови атрибути, или могат да ги възприемат различно от
начина, по който фирмата очаква.

37

Позициониране чрез психологически характеристики
Психологическото позициониране се фокусира повече върху идеите,
концепциите и представите за продукта. Например компанията може да
представи характеристиките на нов компютър и да използва примери как
новият компютър може да подобри вашия живот. Така компанията се
съсредоточава
върху
концепцията
вместо
върху
физическите
характеристики на продукта. Психологическото позициониране е особено
подходящо за компании, които не предлагат материални продукти –
например адвокатските кантори, чиито бизнес е изцяло с услуги. Те биха
могли да се похвалят с ниски такси и цени за своите услуги, или пък с
високата успеваемост на своите адвокати в съда и да използват тези
характеристики, за да създадат послание/я за позициониране на бизнеса си.
Характеристики на психологическото позициониране

Възприятията, предпочитанията и нагласите на потребителите към
продукта често се основават на социални или психологически атрибути, а не
се базират на обективно сравняване.

Потребителите не купуват физическите характеристики, а ползите,
които те им предоставят. А ползите често се измерват чрез нематериални
измерители като психологически преживявания и емоции.

Оценяването на много продукти е субективно, защото е повлияно от
фактори, различни от физическите. Затова еднаквите или подобните
материални продукти могат да бъдат възприемани като различни, тъй като
възприятията на потребителите се формират от продуктовата история,
имиджа на бранда, рекламните кампании и др.

Защо психологическото позициониране е по-добро от физическото
позициониране? Потребителите знаят много малко за важните физически
характеристики на повечето продукти. А когато познават тези
характеристики, често те не ги разбират добре, за да ги използват като бази
за сравнение при избор на продукти.
Различия между физическото и психологическото позициониране
В таблица 2 са представени основните характеристики и разлики
между двете концепции.
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Физическо позициониране

Психологическо позициониране

Техническа ориентация

Ориентация към потребителите

Физически характеристики

Психологически атрибути

Обективни показатели

Субективни показатели

Съществуват проверими данни

Нужни са маркетингови
изследвания

Директно приложение на развойна
дейност и иновации

Индиректно приложение на
развойна дейност и иновации

Голям набор от измерения
(характеристики)

Ограничен набор от измерения
(характеристики)

Таблица 2. Характеристики на физическото и психологическото
позициониране

Как работи позиционирането и каква е връзката между физическото и
психологическото позициониране
Физическо позициониране
Физически характеристики
Какви са физическите параметри на
продукта и каква е проекцията на физическите характеристики в съзнанието
на потребителите. Възприемането на физическите характеристики зависи от
възприятията и процеса на когнитивна обработка на стимулите
(материалните характеристики) на продуктите.
Психологическо позициониране
Психологически характеристики
Проекция на психологическите
характеристики в съзнанието на потребителите.
И в двата случая се изхожда от аксиомата „Възприятието е реалност”.10

10“Perception

is reality” – „Възприятието е реалност” е популярна аксиома, използвана
в когнитивните науки.
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4. МНОГОМЕРНОТО СКАЛИРАНЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА
МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Многомерната статистика или многомерните анализи в статистиката
са набор от процедури и техники, които включват наблюдения и анализи на
повече от една статистическа променлива във времето. Терминът
многомерна може да бъде използван за случаи, в които имаме повече на
брой от една независими математически или статистически променливи.

5. ОБЗОР НА ИСТОРИЯТА, РАЗВИТИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА
МНОГОМЕРНОТО СКАЛИРАНЕ ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ И
ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

5.1 Корени на ММС?
Началото на ММС е поставено в Древна Гърция. Техниката, която е
в основата на ММС се нарича триангулация и е използвана приблизително
600 г. пр. н. е. в Древна Гърция от древногръцкия философ и математик
Талес за изчисляване на разстоянието от брега до кораб в морето.
5.2 Определения за многомерно скалиране
Методът многомерното скалиране съществува от 1950 г. През 50-те
години на XX в. многомерното скалиране не е популярно и тогава още не е
широко прието в социометрията. В тази точка ще бъде проследена
историята на прилагането на многомерното скалиране в маркетинговите
изследвания и ще бъдат изложени причините за това, многомерното
скалиране да е често използвано в социометрията. След това ще се
онагледи как многомерното скалиране може да бъде използвано ефективно
за управленска диагностика и консултиране. Днес изследователите
прогнозират, че многомерното скалиране ще бъде високотехнологичната
социометрия на XXI век.
Различните автори, които са давали определения за многомерното
скалиране, се фокусират върху различни негови аспекти. Следните пет
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дефиниции дават представа за многото определения, които съществуват за
многомерното скалиране.
Едно от популярните определения за ММС е това на Американската
Маркетингова Асоциация: „Подход, чрез който се измерват възприятията
и предпочитанията на хората за сходство/подобност на обектите и
тези взаимоотношения са представени в многомерно пространство” 11.
5.3 История и развитие на ММС
Young и Hamer (1987)12 разделят историята на ММС на четири етапа,
всеки от които грубо се равнява на едно десетилетие:
1. Първото десетилетие е белязано от изследователската работа на
Torgerson 13 (1952), който определил проблема на многомерното
скалиране и предложил първото метрично решение;
2. Второто десетилетие започва с новаторските идеи на Shepard 14
(1962) и Kruskal15 (1964) за неметричното многомерно скалиране. То
е белязано също така от работата на Coombs16 (1964), която хвърля
светлина върху теорията на данните;
3. Началото на третото десетилетие е поставено с работата на Carroll и
Chang 17 (1970) върху индивидуалните различия в многомерното
скалиране. През това десетилетие се постига и консолидиране на
11Източник:

http://marketingpower.com, последно видян на 23.05.2012г.
F.W. & Hamer, R.M. (1987) Multidimensional Scaling: History, Theory and
Applications. Erlbaum, New York.
13Torgerson, W. S. (1952). Multidimensional scaling: I. Theory and method.Psychometrika,
17, 401–419.
14 Shepard, R. N. (1962a). The analysis of proximities: Multidimensional scaling with
anunknown distance function. I. Psychometrika, 27, 125–140.
15 Kruskal, J. B. (1964a). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to
anonmetric hypothesis. Psychometrika, 29, 1–27.
16Coombs, C. H. (1964). A theory of data. New York: Wiley.
17 Carroll,
J. D., & Chang, J. J. (1970). Analysis of individual differences
inmultidimensional scaling via an N–way generalization of “Eckart–Young”'decomposition.
Psychometrika, 35, 283–319. (Reprinted in P. Davies & A. P. M.Coxon (Eds.), (1984). Key
texts in multidimensional scaling. Portsmouth, NH:Heinemann.)
12 Young,
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приносите на Takane, Young и de Leeuw 18 (1977) и на de Leeuw и
Heiser19 (1980) от последните 25 години;
4. Четвъртото десетилетие е през 80-те години на двадесети век, през
което Ramsey20 (1982) и Takane21 (1980a, 1980b, стр. 15) разработват
и представят многомерно скалиране на максималната вероятност.
Историята на многомерното скалиране може да бъде резюмирана и
по следния начин:
1. Метрично ММС: Първият важен етап
o Torgerson22 (1952) – Първото известно предложение за ММС.
Пасва на евклидовия модел.
o Attneave 23 (1950) – Предлага модели, които не са базирани
на евклидово пространство.
o Messick & Abelson 24 (1956) – Решават проблема на
адитивната константа

18

Takane, Y., Young, F. W., & de Leeuw, J. (1977). Nonmetric individual
differencesmultidimensional scaling: An alternating least squares method with
optimalscaling features. Psychometrika, 42, 7–67.
19 Heiser, W. J., & de Leeuw, J. (1979). How to use SMACOF-III. (Research
Report).Leiden: Department of Data Theory
20 Ramsay, J. O. (1982). Some statistical approaches to multidimensional scaling data.
Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), 145, 285-3 1 2.
21Takane, Y. (1980). Maximum likelihood estimation in the generalized case of Thurstone's
model of comparative judgment. Japanese Psychological Research, 22, 188-196.
22Torgerson, W. S. (1952). Multidimensional scaling: I. Theory and method.Psychometrika,
17, 401–419.
23Attneave, F. Dimensions of similarity. American Journal of Psychology, 1950. 63, 516–
556.
24 Samuel Messick & Robert Abelson, 1956. The additive constant problem in
multidimensional scaling.Psychometrika, Springer, vol. 21(1), pages 1-15, March.
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2. Неметрично ММС: Вторият етап на научно постижение
o Shepard25 (1962) – Интуитивен психометричен подход
o Kruskal 26 (1964) – Математически/статистически рационален
подход
o Torgerson & Meuser 27 (1962) – Обединяват работата на
Torgerson и Kruskal.
o Guttman28 (1968) – Различен и важен неметричен подход
o McGee29 (1968), Roskam30 (1968), de Leeuw31 (1973), Lingoes32
(1973), & Young33 (1972) – Те също имат принос в развитието
на неметричното ММС
3. Индивидуални различия в ММС: Третият важен етап
o Tucker & Messick 34 ( 1963) – Предшественикът – Анализ на
гледните точки
o McGee35 (1968) – Неметрично пресъздадено ММС
o Bloxom36 (1968) – Въвежда претегления модел

25 Shepard,

R. N. (1962a). The analysis of proximities: Multidimensional scaling with
anunknown distance function. I. Psychometrika, 27, 125–140.
26 Kruskal, J. B. (1964a). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to
anonmetric hypothesis. Psychometrika, 29, 1–27.
27Непубликувана статия
28Guttman, L.(1968). A general nonmetric technique for finding the smallest co-ordinate
space for a configuration of points. Psychometrika, 3, 469-506,.
29 McGee, V. C. (1968). Multidimensional scaling of n sets of similarity measures:A
nonmetric individual differences approach. Multivariate BehavioralResearch, 3, 233–248.
30Roskam, E. E. Ch. I. (1968). Metric analysis of ordinal data. Voorschoten:VAM.
31 de Leeuw, J.On degenerate nonmetric unfolding solutions (Tech. Rep.).Leiden, The
Netherlands: Department of Data Theory, FSW/RUL.
32Lingoes, J. C., & Roskam, E. E. Ch. I. (1973). Amathematical and empiricalanalysis of
two multidimensional scaling algorithms. Psychometrika, 38.(Monograph Supplement)
33 Young, F.W. (1972). A model for polynomial conjoint analysis algorithms. InR. N.
Shepard, A. K. Romney, & S. B. Nerlove (Eds.), Multidimensionalscaling, theory (Vol. I, pp.
69–104). New York: Seminar Press
34 R. Tucker, Samuel J. Messick (1963). An individual differences model for
multidimensional scaling, Psychometrika, 28, 333-367.
35 McGee, V. C. (1968). Multidimensional scaling of n sets of similarity measures:A
nonmetric individual differences approach. Multivariate BehavioralResearch, 3, 233–248.
36Bloxom, B.(1968). Individual differences in multidimensional scaling. Research Bulletin
6845. Princeton, N.L: Educational Testing Service.
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o

Carroll & Chang 37 (1970) – Най-важният принос е
представянето на програмата, която интегрира претегления
модел

4. Консолидиране на приносите
o Takane, Young & deLeeuw 38 (1977) - ALSCAL комбинира
метрични и неметрични ММС в един алгоритъм, но използва
квадратните разстояния между обектите
o Ramsay 39 (1977) MultiScale – представя метрика за
многомерно скалиране на максималната вероятност.
o de Leeuw 40 (1977) & de Leeuw & Heiser 41 (1977) - SMACOF
обединява метрично/неметрично ММС в един алгоритъм и
въвежда разстояния
5.4. Приложенията на ММС в Социометрията
Тази точка представя мнения на различни автори относно
приложението на ММС методите в социометрията и създаването на
социограми. ММС е приложимо в научните изследвания във всички
съвременни науки и научни направления.

37

Carroll, J. D., & Chang, J. J. (1970). Analysis of individual differences
inmultidimensional scaling via an N–way generalization of “Eckart–Young”decomposition.
Psychometrika, 35, 283–319. (Reprinted in P. Davies & A. P. M.Coxon (Eds.), (1984). Key
texts in multidimensional scaling. Portsmouth, NH:Heinemann.)
38 Takane, Y., Young, F. W., & de Leeuw, J. (1977). Nonmetric individual
differencesmultidimensional scaling: An alternating least squares method with
optimalscaling features. Psychometrika, 42, 7–67.
39 Ramsay, J.O. (1977) Maximum likelihood estimation in multidimensional scaling,
Psychometrika, 42, 241-266.
40de Leeuw, J. (1977a). Applications of convex analysis to multidimensional scaling.In J. R.
Barra, F. Brodeau, G. Romier, & B. van Cutsem (Eds.), Recentdevelopments in statistics
(pp. 133–145). Amsterdam, The Netherlands:North-Holland.
41de Leeuw, J., & Heiser, W. J. (1977). Convergence of correction-matrix algorithmsfor
multidimensional scaling. In J. C. Lingoes, E. E. C. I. Roskam,& I. Borg (Eds.), Geometric
representations of relational data (pp. 735–752).Ann Arbor, MI: Mathesis Press.
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5.5. Предимства и недостатъци на ММС
Нямаме за цел да представим изчерпателен списък и анализ на
предимствата и недостатъците на ММС. В точката са посочени само
проблеми, които са свързани с примери от казуси.
Може би най-полезният аспект на ММС за целите на оценяването е
неговата безвредност и неинвазивност. Когато някой човек бъде помолен да
сравни други хора (групирани по двойки) единствено на базата на тяхното
сходство/различие, оценяващият може да използва всякакви и всички
измерения/характеристики по свой избор. По този начин човекът, който
провежда изследването (външен оценител/консултант) не влияе по никакъв
начин на резултатите. След използването на собствени критерии за
сравнение, оценяващите получават картина/карта генерирана с компютърна
програма за ММС, на която се вижда как оценките/сравненията на всеки от
оценяващите позиционират индивидите в двумерното пространство. На
базата на получените клъстери, оценяващите може да бъдат помолени да
ги интерпретират.
Освен предимства ММС има и недостатъци. Например поради
факта, че оценяващият използва свои собствени измерения за оценка,
обикновено се прилага някакъв вид едномерна скала, която да улесни
оценяващите при интерпретирането на генерираните карти.
Друг голям недостатък на ММС е свързан с големината на извадката.
Общите практически правила в тази насока са не по-малко от 9 или 10
участници за двумерни решения и не по-малко от 14 или 15 за триизмерни
алгоритми (Shoben, 1983). Както вече споменахме, децата се изморяват,
когато трябва да оценяват голям брой двойки (15 ученици генерират 105
двойки за сравнение) и се объркват от сложността на задачата да се
оценяват един друг на базата на прилики/разлики. Възрастните също се
отегчават и изморяват когато групите са по-големи от 10 или 12 човека.
Обобщаването на резултатите от изследването зависи от произволния
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принцип на извадката и, тъй като групите трябва да бъдат с малък брой
участници, това ограничава валидността на резултатите. Недостатък е и
това, че оценяващите интерпретират собствените си карти. Ако някои от
оценяващите са изолирани/отхвърлени, този факт може да се отрази на
тяхната оценка и може да генерира вредни емоционални реакции.
Изследователите трябва да предпазят изолираните субекти от групата.

II ГЛАВА
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ
ПОЗИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

I. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОЗИЦИОННИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

В тази глава са представени множество методи, техники и похвати
използвани при провеждане на позиционни изследвания чрез разкриване на
възприятията и предпочитанията на потребителите спрямо набор от
изследвани обекти. Направеният обзор не изчерпва всички възможни
техники и похвати използвани при провеждане на този тип изследвания.

1. ЕДНОМЕРНО СКАЛИРАНЕ И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПОЗИЦИОНИРАНЕТО

1.1 Едномерно скалиране
Едномерно скалиране са всички форми на скалиране, в резултат на
които скалируемите обекти се разполагат съответно на степента на
изразеност на определен признак върху една ос. Всеки скалируем обект се
изобразява по отношение на даден признак като точка от оста. При това
първоначалната комплексност на признака е без значение. Противоположно
на това, многомерното скалиране отчита тази признакова комплексност. При
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едномерното скалиране геометричното разстояние на всяка точка до
началото на оста представя изявеността на специалния признак на
скалируемия обект.
1.2 PROFIT анализ
PROFIT е компютърна програма за осъществяване на едномерно
скалиране. Името PROFIT е съставено от първите букви на “Property fitting”
като в този случай “property” са оценките по дадени атрибути за всеки от
изследваните обекти. PROFIT анализът започва с набиране на оценките на
респондентите по всеки от атрибутите за всеки от изследваните обекти.
Получените средни оценки на респондентите по всеки атрибут за
всички изследвани обекти, набрани чрез атрибутна скала от 1 до 9, могат да
бъдат представени чрез едномерно скалиране. На фигура 5са представени
средните оценки на 1510 респонденти за популярността на 11
застрахователни компании в скала от 1 до 9. Данните са от проведено от
автора изследване. То е подробно представено във втора и трета глава на
дисертацията. Векторът под таблицата представя данните във вид на
едномерно скалиране.

Фиг. 5. Едномерно скалиране на 11 застрахователни компании по един техен
атрибут.
2. МНОГОМЕРНО СКАЛИРАНЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПОЗИЦИОНИРАНЕТО

Многомерното скалиране (ММС) е един от най старите и популярни
подходи за картографиране на възприятията на хората. Със значителното
увеличаване на конкуренцията в предлагането на всички пазари в развитите
капиталистически държави се увеличи и значението на изследването на
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позиционирането за бизнеса. В бъдеще все по-сериозни проблеми ще имат
компаниите, които не са в състояние постоянно да създават нови брандове,
да адаптират съществуващите си брандове или да ги репозиционират.
2.1 Цели на ММС
Чрез ММС можем да създадем двумерни или тримерни карти,
представящи изследваните обекти, разположени в многомерното
пространство. Една от основните цели на ММС е да се установят
латентните измерения (първичните нужди), определящи потребителското
поведение. Също така чрез ММС можем да получим сравнителни оценки на
обектите, когато конкретните бази за сравнение са непознати или
неразкрити.
2.2 Как на практика се осъществява ММС?
В тази точка е представено как на практика се осъществява ММС.
Обяснена е геометричната техника „Триангулация“, която стои в основата на
съвременното ММС. Разгледани са примери за триангулация с помощта на
фигури и чертежи.
2.3 Процедура за осъществяване на ММС
Обикновено изследователите преминават през три основни етапа
при осъществяване на многомерно скалиране:
1. Набиране на данни за възприятията или за предпочитанията за целия
набор от изследвани обекти.
2. Употреба на техники за многомерно скалиране за пресмятане на
относителната позиция на всеки от обектите в многомерно пространство.
3. Идентифициране и интерпретиране на осите (измеренията) на
многомерното пространство с цел анализ на атрибутите на обектите и на
възприятията спрямо тях.
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2.4 Представяне на метода на многомерното скалиране и 2.5 Как IBM
SPSS осъществява ММС
Геометрично представяне на метода на многомерното скалиране.
Разгледан е пример с въздушните метрични разстояния между 15
европейски столици и тяхното превръщане в карта на Европа с помощта на
многомерно скалиране с програмата ALSCAL в IBM SPSS.

3. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО ЧРЕЗ
МНОГОМЕРНО СКАЛИРАНЕ

В книгата си „Маркетингови изследвания” Симеон Желев 42 предлага
следния алгоритъм за приложение на многомерното скалиране:
Стъпка 1: Определяне на обектите на многомерното скалиране.
Установяване на конкурентните алтернативи.
От целите на изследването зависи броят на конкурентите и кои от
тях ще бъдат включени в изследвания набор от обекти. При стратегическите
позиционни изследвания е най-добре в изследването да бъдат включени
повече и по-широк кръг от конкуренти. При тактически изследвания е
препоръчително да бъдат включени по-малък набор от по-близки конкуренти.
Стъпка 2: Избор на вида на входните данни
Входните данни за осъществяване на ММС са две групи. Това са
данни за възприятия и данни за предпочитания (виж фиг. 6).

42Желев,

Симеон (2008), „Маркетингови изследвания”, Университетско издателство
„Стопанство”.
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Фигура 6. Източник: Желев, Симеон (2008), „Маркетингови изследвания”,
Университетско издателство „Стопанство”.
1. Картографиране на възприятията
Данни за възприятия
•
•

Данните за възприятия от своя страна също са два вида:
Сравняване на подобността по двойки
Оценка на обектите по атрибути

1.1 Създаване на матрица от данните за сходство/подобност
Методите, базирани на сходство/подобност са особено полезни при
имидж-ориентираните продукти. Тук се използват скали за сравнение на
подобността между изследваните обекти и чрез тях респондентите оценяват
подобността между всеки от изследваните обекти и всички останали. Така
броят на сравняваните двойки ще бъде равен на n(n-1)/2, където n е броя на
обектите. Методите, базирани на сходство и подобност, се основават на
идеята, че възприеманото сходство или несходство между обектите може да
бъде моделирано и представено в психологически разстояния. Чрез този
метод за картографиране се създават пространствени карти, в които
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Евклидовите разстояния между всеки два обекта отразяват степента на
възприеманото сходство между тях. Техниките за създаване на такива карти
се различават по отношение на приетите видове входни данни и по
използваните различни алгоритми за превръщане сходството/подобността в
разстояния на картата. Тези данни са наричани още данни за близост между
двойките обекти. За тази цел се използват два метода за набиране на данни
(виж фиг. 7).

Фиг. 7. Сравнения на подобността по двойки
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1.2. Оценка на обектите по атрибути
Атрибутно-базираните
методи
са
особено
полезни
при
функционалните продукти, които могат да бъдат оценявани по множество
техни продуктови атрибути.
2. Картографиране на предпочитанията
Необходимите данни за изследване на предпочитанията чрез ММС
могат да бъдат набрани по три начина:
•
Пряко сравнение по двойки
•
Ранг на предпочитанията
•
Рейтинги на предпочитанията
Стъпка 3: Избор на процедура за ММС.
Създаване картите на възприятията.
Когато данните са набрани и представени в необходимия вид, от тях
могат да бъдат създадени много и различни карти. Таблица 3от тази глава
представя обобщен обзор на главните методи за моделиране на
възприятията и предпочитанията на потребителите, както и на
необходимите за целта компютърни програми
Модел

Въведени
данни

Краен
резултат

Карта на
възприятията
чрез методи
за скалиране
на сходството

Матрица с
данни (или
подматрица),
състояща се от
възприети
сходства между
двойки обекти
или други
коефициенти за
разстояние
(корелации).
Данните може
да са от един
единствен
потребител,

Пространствен
а карта,
показваща
позициите на
продуктовите
обекти
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Компютърни
програми
KYST
MDSCAL
INDSCAL

Коментари
Особено
полезен,
когато
пазарната
структура е
базирана
основно на
нематериални
продуктови
характеристик
и, като имидж,
естетика,
дизайн,
мирис, вкус.

или да бъдат
осреднени за
потребителите
от даден
целеви
сегмент.
Карта на
възприятията
чрез методи
за скалиране
на
продуктовите
атрибути

Матрица с
данни,
състояща се от
оценки за
обекти по
предварително
зададени
продуктови
атрибути.
Данните може
да са от един
единствен
потребител,
или да бъдат
осреднени за
потребителите
от даден
целеви
сегмент.

Пространствен
а карта,
показваща
както
позициите на
обектите, така
и посоката на
векторите на
продуктовите
атрибути

Факторен
анализ

Карта на
предпочитани
ята чрез
методи на
отклоненията
от идеалната
точка (модел
за
разгръщане)

Матрица с
данни,
състояща се от
заявени или
извлечени
предпочитания
на
потребителите
към дадени
обекти.
Предпочитания
та може да
бъдат набрани

Пространствен
а карта,
показваща
позициите на
обектите и
идеалните
точки на
потребителите
. Идеалната
точка е найпредпочитанат
а за даден
потребител

KYST
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MDPREF
Дискриминан
тен анализ

GENFOLD
ALSCAL

Особено
полезен,
когато
пазарната
структура е
базирана
основно на
материални
продуктови
атрибути, като
физически
характеристик
и на продукта,
допълнителни
те услуги и
оценките за
цялостното
представяне
на продукта
Особено
полезен в
категории,
където
предпочитани
ята на
потребителит
е не са
еднопосочни,
а имат Uобразна
форма.
Например,

Карта на
предпочитани
ята чрез
векторния
метод

чрез рангови
скали
(неметричен
модел за
разгръщане)
или чрез
рейтингови
скали
(метричен
модел за
разгръщане).

комбинация от
основни
измерения,
определящи
продуктовото
пространство
и е различна
за всеки
потребител.

Матрица с
данни,
състояща се от
заявени или
извлечени
предпочитания
на
потребителите
към дадени
обекти, където
предпочитаният
а се измерват
чрез
рейтингова
скала.

Пространствен
а карта,
показваща
позициите на
обектите и
посоката на
векторите на
предпочитания
та на всеки
потребител.

54

предпочитани
ята към
различни
марки кафе
могат да
намалеят с
„подобряване
то” или
„влошаването
” на техния
вкус спрямо
идеалната
марка на
потребителя.
MDPREF

Полезен в
категории,
където
предпочитани
ята на
потребителит
е са
еднопосочни
по отношение
на основните
продуктови
характеристик
и. Например,
ако обектите
се конкурират
по отношение
на качество,
цена или
бързина на
обслужване,
предпочитани
ята следва да
се увеличат
еднопосочно.

Съвместни
карти чрез
външен
анализ

Матрица с
данни,
състояща се от
заявени или
извлечени
предпочитания
на
потребителите
към дадени
обекти, в
комбинация с
данни,
задаващи
местоположени
ето на обектите
от картата на
възприятията.

Пространствен
а карта,
показваща
позициите на
обектите,
посоката на
продуктовите
характеристик
ите и
идеалните
точки или
векторите на
предпочитания
та на
потребителите
.

PREFMAP-3

Проста
съвместна
карта,
получена чрез
използването
на изменени
методи за
картографира
не на
възприятията

Матрица с
данни,
състояща се от
(1) данни като
тези при
метода за
скалиране на
сходствата,
където един от
обектите е
хипотетична
идеална точка
за
потребителите,
или (2) данни
като тези при
метода за
скалиране на
продуктовите
атрибути,
където един от

В случай на
(1),
пространствен
ата карта
показва
позициите на
обектите,
включително
идеалните
обекти, а в
случай на (2),
пространствен
ата карта
показва
позициите на
всички обекти,
включително
идеалните
обекти, както и
посоката на
вектора за

MDSCAL
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GENFOLD

KYST
INDSCAL
MDPREF

Това са
цялостни,
завършени
системи,
съдържащи
множество
опции за
обработка на
данни.

Тези методи
са лесни за
изпълнение и
често
позволяват
вникване в
същността на
възприятията

обектите е
хипотетичната
идеална точка
за
потребителите,
или всички
обекти се
оценяват на
база
предпочитаният
а към тях.

всеки
продуктов
атрибут.

Таблица 3. Обобщен обзор на главните методи за моделиране на възприятията
и предпочитанията на потребителите, необходимите входни данни, вида на
изходните резултати и най-популярните използвани програми за всеки модел.
Стъпка 4: Определяне на броя на измеренията на картата.
На този етап трябва да бъдат определени пространствените измерения на
картата, на която ще бъдат представени обектите чрез разстоянията между
тях. По рано приехме, че всеки един продуктов атрибут използван при
набиране на данните се представя като едно измерение на картата и
получените средни оценки на респондентите за изследваните обекти по този
атрибут се превръщат в координати на обектите на картата (в случай че
броят на продуктовите атрибути и измеренията на картата съвпадат). В найдобрия случай броят на атрибутите и измеренията съвпадат.Тъй като в
изследванията на възприятията на потребителите обикновено се използват
повече от 3 различни и независими помежду им променливи, то се
изправяме пред проблема за броя на измеренията на картата. А той е:
Карта с колко измерения да създадем, така че тя максимално достоверно да
представя обектите в пространството, и в същото време картата да бъде
лесна за анализ и интерпретация от изследователите? Понятието, което се
използва за обозначаване на нивото на съответствие на създадения модел
с изходните данни, се нарича „стрес”. Стрес-коефициентът е измерител на
липсата на съответствие, и колкото по-голям е той, толкова по-ниско ниво на
съответствие на създадения модел имаме.
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Стъпка 5: Тълкуване на съдържанието на измеренията и положението
на обектите в пространството
Като резултат компютърните програми за ММС създават точки, които
представляват обектите в карта на възприятията с избрания от нас брой
измерения. След като имаме позиционната карта, трябва да се опитаме да
анализиране осите на координатната система в която са разположени
точките. Един начин да започнем анализа на позиционната карта е да
разгледаме двете най-отдалечени в пространството точки и да се опитаме
да установим защо възприятията на респондентите за тях са толкова
различни. Обикновено обектите изобразени от тези точки са възприемани и
оценявани като различни заради използваното от тях (или само от единия
обект) успешно различно физическо и психологическо позициониране. Също
така, можем да преместим началото или да завъртим осите на
координатната система, за да подпомогнем интерпретацията на картата.
Стъпка 6: Оценяване надеждността на ММС
Най-популярният метод за оценяване на надеждността на ММС е
измерване на несъответствието на многомерното скалиране чрез стрескоефициента, който показва каква част от множеството на оптимално
скалираните данни не може да бъде описана от създадения модел.43 И тъй
като стрес коефициентът е измерител на липсата на съответствие,
съответно колкото по-голям е той, толкова по-ниско ниво на съответствие на
създадената карта имаме. Стрес стойност 0 означава, че създадената карта
има пълно съвпадение с входните данни, зададени чрез техните координати
(абсциси X и ординати Y), а стойност близка до (1 –𝑅2 ) води до намаляване
на съответствието.

4. POSE АНАЛИЗ
За да постига целите си всяка компания трябва да има стратегия,
която да я насочва. Създаването на стратегия включва правенето на избори
и вземането на решения по отношение на следните стратегически въпроси:
43Желев,

Симеон (2008), „Маркетингови изследвания”, Университетско издателство
„Стопанство”.
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1. Коя комбинация от продукт-пазар да избере?44
2. Какви позиции да заеме с продуктите си на този пазар/и?
3. Какви инструменти да използва компанията, когато претендира да заеме
дадените позиции.
4. Какви компетенции да развие, за да подпомогне постигането на целите
си?
Вторият стратегически въпрос е тема на POSE анализа.
POSE анализът е изследователска техника, разработена от
американската компания „Ænticipate” 45 . Името POSE идва от POsitioning
StrEngth – позиционираща сила, мощ, мощност.
Позицията, която заема продукта чрез POSE анализа, е
количествено определена чрез идентифициране на качествата, които
потребителите ценят най-много в продуктовата категория и как е сравнен
даденият продукт по тези си качества с неговите конкуренти.
POSE анализът отговаря на следните въпроси:



Какви уникални предложения за покупка притежава продуктовата
оферта
Предпочитан ли е даденият продукт повече от неговите пазарни
конкуренти. Ключова задача на маркетинга на компанията е да
създаде силна позиция за своя продукт/бранд.

POSE анализът е представен чрез стъпките, през които преминава
осъществяването му:
Първа стъпка

44В

това отношение интересен е моделът COPE analysis (виж.
http://www.copeanalysis.com).
45http://poseanalysis.com/
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Въпрос 1: Какъв е Вашият опит с бранд X?
Втора стъпка
Въпрос 2: Какво цените в [името на продуктовата категория]?
Трета стъпка
Въпрос 3: Освен бранд Х кои други брандове от [името на продуктовата
категория] са Ви най-познати?
Четвърта стъпка
Въпрос 4: Какъв е Вашият опит с [името на алтернативен бранд]?
Пета стъпка
Въпрос 5: Кой бранд се представя най-добре според Вас по следните
стойности?
Шеста стъпка: Обработка на данните.
Седма стъпка: Анализът на данните от позиционното изследване.
Стъпка осем
Оценката на деветте стойности на бранда, получени на стъпка шест.
Стъпка девет
Анали на резултатите за позиционната сила. Резултатите могат да бъдат
картографирани чрез някой от многото методи за картографиране,
използвани при позиционните изследвания.

5. МОДЕЛЪТ НА FISHBEIN ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ
Моделът на Fishbein е един от най-популярните многоатрибутни
модели за изследване на нагласите на потребителите. Т. нар.
Многоатрибутни модели на нагласите са тези модели, които приемат, че
нагласата (оценката) на потребителя за обекта зависи от убежденията,
които той има за няколко или много от атрибутите на изследвания обект/и.
Използването на многоатрибутен модел означава, че нагласата към продукт
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или марка може да се прогнозира чрез идентифицирането на тези конкретни
убеждения и комбинирането им, за да се извлекат данни за цялостната
нагласа на потребителя към обекта или обектите. 46
Моделът на Martin Fishbein47 е най-влиятелният модел за изследване на
типа нагласи на потребителите. Той обхваща три вида нагласи:
1. Видимите убеждения, които хората имат към даден обект. Тоест,
онези отношения към обекта, които хората отчитат по време на
оценката.
2. Връзките обект-атрибут, или вероятността конкретен обект да
притежава важен атрибут.
3. Оценката на всеки от важните атрибути.
Комбинирайки тези три елемента, можем да изчислим цялостната нагласа
на потребителя към обекта.

6. УПОТРЕБА НА КАРТИТЕ НА ВЪЗПРИЯТИЯТА В МАРКЕТИНГА
Има много възможни начини за използване на картите на възприятията в
процеса на маркетингово планиране в зависимост от това, как те са
конструирани. Ето някои от най-често търсените ползи от употребата на
картите на възприятията:
1. Изследване на позиционирането на даден продукт/бранд. Както
беше посочено по-горе тези карти показват как хората визуализират
конкуриращите се брандове или компании от дадена продуктова
категория във виртуално и имагинерно пространство. Чрез тези
изследвания установяваме какви бази или продуктови атрибути
използват най-често хората, когато анализират колко сходни или
различни са дадени конкуриращи се брандове, кои атрибути описват
най-добре всеки бранд и кой брандове са в директна конкуренция
помежду си.
46Соломон,

Майкъл Р. „Потребителско поведение”, изд. „Изток – Запад”, 2011 год.
M., “An Investigation of the Relationships between Beliefs about an Object and
an the Attitude toward that Object”, Human Relations 16 (1983): 233-40
47Fishbein,
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2. Продуктово репозициониране. Картите на възприятията могат да
предоставят възможности за анализ, който да доведе до
репозициониране на нова и по-силна позиция на съществуващ
бранд, което да подобри конкурентоспособността му. Картите също
могат да бъдат използвани, за да се провери ефективността на
фирмените комуникации или на всички други усилия фирмата за
репозициониране на даден бранд.
3. Анализ на конкурентите. Обикновено, при планиране на атака срещу
пряк конкурент, първата стъпка е компанията да научи, колкото е
възможно повече за това как конкурентния бранд е позициониран в
съзнанието на потребителите.
4. Анализ за създаване на иновации и нови продукти. След като
позиционните карти са били представени в маркетинга за първи път,
едно от първите неща, за които те са били използвани е било за
установяване на позиции (дупки), в които няма позиционирани
продукти/брандове. Но в тези случаи съществува една значителна
опасност, тези дупки да съществуват поради това, че потенциално
позициониран бранд в тях може да представлява комбинация от
ползи и характеристики, които никой на дадения пазар не би желал.
5. Модификации на продукта. Много компании избягват риска да
създават нови продукти, които да бъдат позиционирани в свободна
от конкуренти дупка на картата на възприятията, тъй като те често се
провалят. Вместо това компаниите обикновено предпочитат да
представят модификации на съществуващи и успешни техни
брандове. Тук позиционните карти могат да предоставят подходящи
възможности за модификация на продукта, а също да проверим
дали модифицирания (подобрения) продукт е заел новата желана от
компанията позиция в съзнанието на потребителите.
6. Изследване на корпоративния имидж. По същия начин, по който се
изследва позиционирането на брандовете, може да бъде изследвано
и позиционирането на цели компании, които да имат собствени
позиции на картите на възприятията.
7. Проследяващи изследвания на промяната на позиционирането.
Промените във възприятията на потребителите към бранд или
компания могат да бъдат проследявани, чрез промени в позициите
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на обектите на картата. Тези изследвания са особено полезни за
проследяване на ефекта на комуникационните кампании на
компанията.

7. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО
Обзор на методите за изследване на позиционирането въз основа на
количествени данни
Техниките за картографиране на човешките възприятия първо са
били разработени, за да покажат психологическите измерения на това как
хората възприемат неща, които се различават по множество измерения. Покъсно маркетолозите адаптирали тези методи за многомерно скалиране, за
да представят потребителските възприятия и предпочитания за съвкупност
от обекти (търговски марки, геометрични форми, универсални магазини,
политически кандидати и др.) на карта в евклидово пространство. Методите
за многомерно скалиране изцяло зависят от вида на входящите данни, с
които разполагаме (например данни за възприятия, данни за предпочитания
или данни за сходство, подобност) и как данните ще бъдат обработени за да
се получат желаните карти.
Методи за картографиране на възприятията.
Ще разгледаме три основни подхода в детайли: 1. карти на
възприятия от атрибутно-базирани данни(атрибутни скали), 2. карти на
предпочитания(модел на идеалната точка и векторен модел) и 3. съвместни
карти, които включват потребителските възприятия и предпочитания заедно.
Фигура 8представя най-често използваните методи за картографиране в
маркетинга.
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Фигура 8. Методи за картографиране в маркетинга
Методи за картографиране на възприятията и предпочитанията
1.

Картографиране на възприятията

1.1 Атрибутно-базираните методи (особено полезни при функционалните
продукти)
1.1.
Методите базирани на сходство/подобност (особено полезни при
имидж-ориентираните продукти)
2.

Картографиране на предпочитанията
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2.1.
Включване
възприятията

на

вектори

на

предпочитанията

в

картите

на

2.2.
“Външен” анализ за да установим предпочитанията на индивидите
на съвместна карта заедно с възприятията им.
Атрибутно-базирани методи
Атрибутно–базираните методи поставят началото на картите на
възприятията създавани от данни съдържащи потребителски оценки на
конкуриращи се продукти. Този метод съдържа пет основни стъпки.
Стъпка 1: Определяне на набор от продукти и характеристики, по които тези
продукти ще бъдат оценявани;
Стъпка 2: Получаване на данни за възприятия от въпросници насочени към
извадка от потребители от избрания целеви пазар;
Стъпка 3: Избор на метод за картографиране на възприятията;
Стъпка 4: Създаване на картите;
Стъпка 5: Анализ на картите.

8. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МНОГОМЕРНОТО СКАЛИРАНЕ КАТО
ИНСТРУМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЗАСТРАХОВАНЕТО

8.1 Процедура за осъществяване на ММС
Обикновено при осъществяване на многомерно
изследователите преминават през три основни етапа:

скалиране

1. Набиране на данни за възприятията или за предпочитанията за целия
набор от изследвани обекти.
2. Употреба на техники за многомерно скалиране за пресмятане на
относителната позиция на всеки от обектите в многомерно пространство.
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3. Идентифициране и интерпретиране на осите (измеренията) на
многомерното пространство с цел анализ на атрибутите на обектите и на
възприятията спрямо тях.
8.2 Процедура за осъществяване на позиционно изследването с
използване на атрибутно-базирани методи.
Стъпка 1: Определяне на набор от продукти/компании и характеристики, по
които те ще бъдат оценявани.
Стъпка 2: Получаване на данни за възприятия от въпросници насочени към
извадка от потребители от избрания целеви пазар.
Стъпка 3: Избор на метод за картографиране на възприятията.
Стъпка 4: Създаване на картите.
Стъпка 5: Анализ на картите.
Предпочитанията на потребителите към тези обекти също може да бъде
включено като атрибут в изследването.
II. МЕТОДИКА НА ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

1. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
В тази част на втора глава от дисертацията е представена
методиката използвана за провеждане на изследване на възприятията и
предпочитанията на потребителите на услугите на единадесет
застрахователни компании работещи в България. Изследването беше
осъществено през 2008 година от автора с помощта на ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс Груп” и обхваща 1510 респонденти анкетирани в 43
населени места в страната.
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1.1 Аналитичен модел, понятийни и измервателни определения
Аналитичен модел, понятийни и измервателни определения бяха
подробно изяснени в първа глава и в първата част (Методология за
позиционни изследвания) на втора глава.
1.2 Целева съвкупност
Целевата съвкупност на изследването бяха пълнолетни български
граждани, клиенти и неклиенти на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”,
които са влезли в агенциите на компанията по време на набиране на
данните (осъществяване на анкетите).
1.3 Модел на извадката и нейният обем
Беше използвана извадка от типа „Извадка на отзовалите се”. Тази
извадка е известна още и като извадка на доброволците, пожелали да
отговорят на въпросите от анкетата. Извадката обхваща 1510 респонденти,
живеещи в 43 населени места в България.
1.4 Метод за събирана на данни
Необходимите първични данни бяха набрани чрез персонални
анкети, осъществени в 54 агенции на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”,
намиращи се в 43 населени места в страната. Анкетьори при
осъществяване на персоналните анкети бяха 55 служители на
застрахователната компания, които бяха специално инструктирани за това.
1.5 Организация на полевата работа
След като анкетната карта беше създадена, тествана и одобрена, тя
беше изпратена на всичките 54 агенции на ЗАД „Булстрад”, включени в
изследването. Заедно с анкетната карта, всяка от участващите агенции
получи и квота за брой попълнени анкетни карти, които анкетьорите
трябваше да осъществят за период от 10 работни дни. След като срокът за
осъществяване на анкетите изтече, по служебен път всички агенции
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изпратиха попълнените анкетни карти в централното управление на ЗАД
„Булстрад Виена Иншурънс Груп” в София.
1.6 Контрол върху полевата работа
Написването на придружителното писмо с правилата за провеждане
на анкетирането, консултирането на анкетьорите и контрола на
изпълнението беше осъществено от Станимир Андонов с помощта на
госпожа Рада Йосифова, ръководител на проект „Човешки ресурси” в ЗАД
„Булстрад” по това време (2008 год.).

2. ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Осъществяването на изследването премина през три етапа:
1. Първи подготвителен етап на изследването. Провеждане на качествено
изследване и анализ на набраните през този етап данни.
2. Втори етап. Набиране на количествена информация.
3. Трети етап. Обработка и анализ на набраните данни и написване на
изследователски доклад (С. Желев, 2008) .
2.1 Първи подготвителен етап на изследването. Провеждане на
качествено изследване и анализ на набраните през този етап данни.
През първия етап бяха използвани качествени техники за набиране
на първични данни с цел определяне на характеристиките/атрибутите, по
които застрахователните компании ще бъдат оценявани от респондентите.
Този етап беше разделен на три подетапа:
1.

Осъществяване на дълбочинни интервюта

2.

Провеждане на групови дискусии (фокус групи)

3.
Обработка и анализ на набраните данни и създаване на анкетна
карта за набиране на необходимите количествени данни.
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Проведени бяха 10 дълбочинни интервюта и две групови дискусии.
2.2. Втори етап. Набиране на количествена информация.
Необходимите данни бяха събрани чрез анонимни структурирани
персонални въпросници (анкети). Влезли в агенциите на ЗАД “Булстрад”
потребители (клиенти и неклиенти) бяха помолени от служителите на
компанията да попълнят въпросника.
2.3 Трети етап. Обработка и анализ на набраните данни и написване на
изследователски доклад
След като попълнените анкетни карти бяха предадени на автора от
ЗАД ”Булстрад” започна третия етап на изследването, през който бяха
въведени, обработени и анализирани набраните първични количествени
данни и резултатите бяха представени в изследователски доклад.
През този етап бяха извършени следните дейности:


беше направена първична проверка на данните и редактиране на
данните;
 кодиране на данните;
 въвеждане на данните;
 изчисляване на данните и преобразуване на данните във вид
подходящ за последващия статистически анализ;
 осъществяване на математически и статистически анализи на
данните с цел създаване на необходимите позиционни карти;
 написване на изследователски доклад и представяне резултатите
пред мениджърите на ЗАД „Булстрад”.
Всички данни, анализи и резултати от изследването са представени в
трета глава на дисертацията.
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III ГЛАВА
АНАЛИЗИ НА НАБРАНИТЕ ДАННИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Тази глава съдържа анализи на набраните качествени и
количествени данни. Позиционирането на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп” е изследвано чрез разкриване на възприятията и предпочитанията на
1510 респонденти спрямо единадесет застрахователни компании работещи
в България.
ТРЕТИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО - ОБРАБОТКА И
АНАЛИЗ НА НАБРАНИТЕ ДАННИ И НАПИСВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКЛАД

След като попълнените анкетни карти ми бяха предадени от госпожа
Рада Йосифова, започна третият етап на изследването - Обработка и
анализ на набраните данни и написване на изследователски доклад. През
този етап бяха извършени следните действия:






Беше направена първична проверка на данните, редактиране на
данните, кодиране на данните, въвеждане на данните, изчисляване
на данните, преобразуване на данните във вид подходящ за
проследяващите статистически и математически анализи.
Интерпретация и анализ на получените данни. Осъществяване на
предвидените статистически и математически анализи с
подходящите за това софтуерни програми: Marketing Engineering for
Excel, IBM SPSS, Brand Map, Statistica for Windows и Microsoft Office
Excel.
Представяне на резултатите от изследването. Написване на
изследователски доклад и представяне на резултатите пред
мениджърите на компанията.

69

АНАЛИЗИ, ОТКРИТИЯ, ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ В ПОДРОБНОСТИ.

1. АНАЛИЗИ, ОТКРИТИЯ, ОБОБЩЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ В РЕЗУЛТАТ
НА НАБРАНИТЕ КАЧЕСТВЕНИ ДАННИ

Основната цел на проведените дълбочинни интервюта и групови
дискусии беше да бъде определен набора от характеристики, които да
бъдат включени във въпросника за изследване на възприятията на
потребителите на застрахователни услуги в страната.
1.1 Относно проведените дълбочинни интервюта
Полуструктурирани дълбочинни
следните респонденти:

интервюта

бяха

проведени

със

1. Боян Петров – директор на агенция „Позитано” на ЗАД „Булстрад”;
2. Кольо Делев – мениджър на застрахователен брокер „SDI” ООД;
3. Атанас Кънчев – ръководител на проект „Човешки ресурси” в ЗАД
„Булстрад”;
4. Владислав Грозданов – главен агент на ЗАД „Булстрад от София”
5. Иван Петров – генерален мениджър на „Велмар Брокер”ООД;
6. Мартин Николов – мениджър в застрахователен брокер Марш
България;
7. Николай Здравков
Брокерс”ООД;

–

мениджър на „Ай

енд

Джи

Иншурънс

8. Асен Каракашев – главен агент на Булстрад от София;
9. Петър Евтимов – директор корпоративни клиенти в “AVVI Willis” застрахователен брокер;
10. Андон Станков – директор на генерална агенция Югозападна
България на ЗАД „Булстрад”.
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1.2 Относно проведените групови дискусии
Бяха проведени две групови дискусии с общо 14 агенти и главни
агенти на ЗАД „Булстрад”. Груповите дискусии бяха проведени в офиса
на Генерална агенция Югозападна България на ЗАД „Булстрад” в град
Петрич. Времетраенето на дискусиите беше между 80 и 100 минути.
Двете дискусии бяха заснети с видео камера и допълнително бяха
звуково записани. Главната цел на груповите дискусии беше да бъдат
открити характеристиките на компаниите и техните продукти, които са
важни за потребителите, когато те избират застрахователна компания.
Тези характеристики ни бяха необходими, за да създадем въпросника, с
който беше осъществено набирането на първичните данни за
възприятията и предпочитанията на респондентите.

2. ОТКРИТИЯ, ОБОБЩЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ В РЕЗУЛТАТ НА
НАБРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ

Относно използвания въпросник
За набиране на първичните емпирични данни беше използван анонимен
структуриран въпросник. Потребители (клиенти и неклиенти), влезли в
агенциите на ЗПАД „Булстрад” по време на набиране на данните, бяха
молени от служителите на компанията да попълнят въпросника.
Приложение 6 от дисертацията съдържа използваната за целта анкетна
карта.
С помощта на различни техники бяха създадени 43 карти на възприятията и
предпочитанията на респондентите. В тази точка са включени анализите на
създадените позиционни карти. Направени са изводи за конкурентната
структура на пазара и за позициите на отделни компании.
2.1 С помощта на Marketing Engineering for Excel са създадени и
анализирани следните карти:


Двумерна карта на възприятията на респондентите от цялата
извадка.
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Тримерни карти на възприятията на респондентите от цялата
извадка.
Двумерна карта на предпочитанията на респондентите от цялата
извадка.
Тримерна карта на предпочитанията на респондентите от цялата
извадка.
Двумерна съвместна карта на възприятията и предпочитанията на
респондентите от цялата извадка. Модел на идеалните точки.
Тримерна съвместна карта на възприятията и предпочитанията на
респондентите от цялата извадка. Модел на идеалните точки.
Двумерна съвместна карта на възприятията и предпочитанията на
всички респонденти. Векторен модел на предпочитанията.
Тримерна съвместна карта на възприятията и предпочитанията на
всички респонденти. Векторен модел на предпочитанията.
Тримерна карта на възприятията на клиентите на Булстрад
Тримерна карта на предпочитанията на клиентите на Булстрад.
Модел на идеалните точки на респондентите.
Тримерна съвместна карта на възприятията и предпочитанията на
клиентите на Булстрад. Модел на идеалните точки.
Тримерна съвместна карта на възприятията и предпочитанията на
клиентите на Булстрад. Векторен модел на предпочитанията.
Карти създадени от количествените данни набрани от подизвадката
на неклиентите на Булстрад.
Тримерна карта на възприятията на неклиентите на Булстрад.
Тримерна карта на предпочитанията на неклиентите на Булстрад.
Тримерна съвместна карта на възприятията и предпочитанията на
неклиентите на Булстрад. Модел на идеалните точки.
Тримерна съвместна карта на възприятията и предпочитанията на
неклиентите на Булстрад. Векторен модел на предпочитанията.

Софтуерът Marketing Engineering for Excel създава картите на възприятията
с помощта на факторен анализ. Начинът за анализ на създадените карти е
описан в точки 6.3 и 6.4 във втора глава на дисертацията.
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В тази част са анализирани и картите създадени чрез многомерно
скалиране, осъществено с техниката ALSCAL в IBM SPSS и картите
създадени със специализирания софтуер Brand Map.
2.2 Модел за клъстеризиране на единадесетте застрахователни
компании въз основа на възприятията на респондентите
След приложението на геометричния модел за клъстеризиране на обектите
след многомерно скалиране установихме, че единадесетте изследвани
компании могат да бъдат групирани в три ясно диференцирани клъстера. По
време на първия етап от изпълнението на процедурата за клъстеризиране
беше ясно установено, че ЗАД „Булстрад” има собствена и силно
диференцирана от останалите компании позиция в съзнанието на
респондентите. Доказателство за това са големите относителни разстояния
в евклидови единици между ЗАД „Булстрад” и всички останали компании
видими от таблица 36 и чертеж 1. На следващия етап от изпълнението на
процедурата за клъстеризиране беше установено, че застрахователните
компании ДЗИ и Алианц също се намират на големи разстояния от
останалите обекти, с които заедно съставляват първото условно множество.
Големите разстояния в евклидови единици между ДЗИ и Алианц от една
страна и всички останали компании от друга, а също и относително малкото
разстояние между точките на двете компании в координатната система ни
дадоха основание да приемем, че те формират втория ясно обособен
клъстер. Спазвайки същата логика по време на третия етап от процедурата
беше обособен и третият клъстер от компании според възприятията на
респондентите. В него благодарение на късите относителни разстояния
помежду им попадат останалите осем застрахователни компании (Булинс,
Левинс, Уника, Дженерали, Армеец, Евроинс, Български имоти и Виктория).
Резултати от прилагането на модела за клъстеризиране
Клъстер 1: ЗАД „Булстрад”
Клъстер 2: ДЗИ и Алианц
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Клъстер 3: Булинс, Левинс, Уника, Дженерали, Армеец, Евроинс, Български
имоти и Виктория
Процедурата за клъстеризиране може да бъде продължена и Клъстер 3
също може да бъде разделен на по-малки клъстери на база на близостта
(подобността) между обектите на картата.

2. ПРОВЕРКА НА ПОДЧИНЕНИТЕ И НА ОСНОВНАТА ХИПОТЕЗИ
3.1 Направена е проверка на първата подчинена хипотеза: Доказано е,
че има висока положителна корелация между набраните данни за
възприятията и предпочитанията на респондентите.




Изчислена е корелацията на данните за възприятия и предпочитания
на цяла извадка от 1510 изследвани лица
Изчислена е корелацията на данните за възприятия и предпочитания
само на клиентите на Булстрад - 1069 от 1510 изследвани лица
Изчислена е корелацията на данните за възприятията и
предпочитанията само на неклиентите на Булстрад - 441 от 1510
изследвани лица

Изводи:
•
Проверката на корелацията показа, че между данните за
възприятията и данните за предпочитанията на респондентите към
изследваните застрахователни компании има висока, почти перфектна
линейна корелация. Тоест колкото по-високи са стойностите на
възприятията, толкова по-високи са и стойностите на предпочитанията.
•
Като резултат от направените анализи можем да изведем и
потвърждаването на отдавна известната теория, че възприятията на
потребителите формират техните предпочитания. В нашето изследване
имаме почти перфектна корелация между данните от двете подсъвкупности.
•
И в трите разгледани случая стойностите на предпочитанията на
респондентите са по-високи от тези на възприятията. Интересно би било да

74

бъде проверено дали резултатите от корелацията между данните за
възприятията и предпочитанията от други изследвания (изследвания на
други обекти) са подобни, тъй като това би ни дало възможност да разберем
по-добре връзката между възприятията и предпочитанията и дали винаги
стойностите на предпочитанията са по-високи от тези на възприятията и
защо.
3.2
Направена е проверка на втората подчинена хипотеза: Доказано
е, че има висока положителна корелация между пазарния дял на
застрахователните компании и нивата на предпочитанията на
изследваните лица към същите компании.
3.3
Направена е проверка на третата подчинена хипотеза: Доказано
е, че има висока положителна корелация между пазарния дял на
застрахователните компании и данните за възприятията на
изследваните лица към същите компании.
3.4

Потвърдена е и основната теза на изследването

На базата на предходния анализ на картите на възприятията и
предпочитанията и заради доказването на трите подчинени хипотези (виж
фигура 9), можем да приемем основната хипотеза, че има линейна
зависимост между пазарният дял на застрахователните компании и
техните позиции на картите на възприятията и предпочитанията за
доказана. Това е така, тъй като позициите на изследваните компании на
картите на възприятията и предпочитанията зависят от данните за
възприятията и предпочитанията набрани от потребителите Изследването
потвърди достоверността на твърдението, че компанията с най-голям
пазарен дял по време на набиране на първичните данни (ЗАД „Булстрад”)
има собствено отличително и устойчиво позициониране в съзнанието на
потребителите на застрахователни услуги в страната.
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Фигура 9. Връзки между хипотезите и тезата на изследването

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дисертационния труд беше изследвано маркетинговото позициониране
на единадесет от застрахователните компании в България. Представени
бяха теорията и практиката на позиционирането и репозиционирането. Беше
направен обзор на методите за изследване на позиционирането въз основа
на количествени данни. Специално внимание беше обърнато на
многомерното скалиране като инструмент за изследване на възприятията и
предпочитанията на потребителите. За целите на дисертационното
изследване беше създаден и апробиран модел за клъстеризиране на
единадесетте застрахователни компании въз основа на възприятията на
респондентите. Моделът използва изходните данни от осъщественото
многомерно скалиране и можем да кажем, че в някаква степен продължава
техниката на многомерното скалиране. Целта на модела е да обедини
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изследваните обекти в клъстери на база на близостта във възприятията на
изследваните лица спрямо тях.
ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

1. ОСНОВНИ ОБОБЩЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ В РЕЗУЛТАТ НА
НАБРАНИТЕ КАЧЕСТВЕНИ ДАННИ

Основната цел на проведените дълбочинни интервюта и групови
дискусии беше да бъде определен набора от характеристики, които да
бъдат включени във въпросника за изследване на възприятията на
потребителите на застрахователни услуги в страната.
1.1 Изводи от проведените дълбочинни интервюта
Полуструктурирани дълбочинни интервюта бяха проведени с десет
респонденти. Всички те са дългогодишни мениджъри на компании,
застрахователни брокери, опитни главни агенти на ЗАД „Булстрад” и
мениджъри на агенции и генерални агенции на компанията. Респондентите
споделиха някои свои притеснения и проблеми в работата си с ЗАД
„Булстрад”. Те могат накратко да бъдат обобщени така:




Мениджърите на големите брокерски застрахователни компании
добре осъзнават, че техните компании продават много застраховки и
така допринасят много за пазарния успех на застрахователните
компании, които в някаква степен се явяват техни работодатели.
Заради това, мениджърите на големите брокерски застрахователни
компании
са
загрижени
за
маркетинговата
дейност
на
застрахователните компании, с които те работят. Те биха искали да
бъде вземано под внимание и тяхното мнение при изграждането на
продуктовата, ценовата, дистрибуционната и комуникационната
политика на компаниите.
От проведените дълбочинни интервюта с тях установихме, че
мениджърите на големите брокерски компании имат голямо
самочувствие и ясно осъзнават важността на тяхната работа за
успеха на всяка застрахователна компания, с която работят.
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От разговорите стана ясно, че най-важната тема за всички брокери
партньори на ЗАД „Булстрад” е тази за техните комисионни. Те са
компании работещи за печалба и това за тях е тема с изключителна
важност, тъй като само чрез комисионните, които получават от
застрахователните компании, с които работят се формира тяхната
печалба. Всички респонденти споделиха своето желание ЗАД
„Булстрад” да се консултира с тях при ценообразуването на своите
продукти. Всички те биха искали представители на ЗАД „Булстрад”
периодично да се срещат с тях. Те предлагат по време на тези
срещи двете страни да имат възможност очи в очи да разговарят и
заедно да търсят решения на проблемите възникнали в
съвместната им работа. Разговорите ни с респондентите показаха,
че те търсят и оценяват вниманието на компанията и винаги с
удоволствие ще откликват на всички подобни инициативи, където
тяхното мнение ще бъде вземано предвид.
Другите теми, които вълнуват компаниите и физическите лица
партньори на ЗАД „Булстрад” са:
- темата за програмите за лоялност на клиентите;
- темата за размера на рисковете, които компанията е
склонна да поема при застраховането на големи и скъпи
обекти и предмети.

1.2 Изводи от проведените групови дискусии
Бяха проведени две групови дискусии с общо 14 агенти и главни
агенти на Булстрад. Груповите дискусии бяха проведени в офиса на
Генерална агенция Югозападна България на ЗПАД „Булстрад” в град
Петрич.
Респондентите споделиха някои свои притеснения и проблеми в
работата си с ЗПАД „Булстрад”. Всички участващи агенти се обединиха
около твърденията на свои колеги, че продуктите и ликвидацията на ЗАД
„Булстрад” са достатъчно конкурентоспособни. Във връзка с това
единственото, което ги затруднява в работата им с компанията е това, че те
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не се чувстват достатъчно подкрепени от комуникационната политика на
компанията. Всички те добре осъзнават, че голяма част от крайните
потребители (физически лица) в малка или голяма степен се поддават на
влиянието на различните видове реклама и най-вече от телевизионната
реклама. Масовата телевизионна реклама, освен че популяризира
компанията и отделни нейни продукти, в известна степен легитимира тази
компания и потребителят се чувства по-уверен и сигурен в избора си.
1.3 Основни обобщения, изводи и препоръки в резултат на
набраните количествени данни
Общи изводи за използваните методи за картографиране
Изводите могат да бъдат обощени така:


Използваните методи са приложими при изследване на
позционирането
на
застрахователни
компании.
Застрахователните продукти са изцяло наматериални и
изследването на възприятията на потребителите им е един от
начините да разберем кои са важните и значимите за
потребителите характеристики на компаниите, брандовете и
продуктите им.



Различните методи за картографиране, зад които стоят различни
процедури и изчисления, дават близки или сходни резултати.
Това в някаква степен потвърждава достоверността им.



Обратното картографиране ще донесе допълнителна стойност.
Обратното картографиране (от картата към суровите данни) е
техника, която трансформира позициите на обектите от
позиционната карта в данни за възприятия в табличен вид. Тоест,
тази техника е точно обратна на техниката използвана за
създаване на дадена карта. Бъдещото усъвършенстване на тези
техники ще даде възможност на изследователите и мениджърите
да тестват различни алтернативи за репозициониране директно
върху позиционните карти. Чрез обратното картографиране всяка
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възможна промяна на позицията на обекта върху картата в
реално време ще бъде трансформирана в набор от конкретни
характеристики (с определен интензитет), които обектът трябва
да притежава, за да бъде успешно репозиционирането.


Всяка промяната на набора от изследвани компании и на
характеристики за оценка на компаниите ще доведе да различни
резултати и позиционни карти. Слабост на този тип изследвания
е, че резултатите могат в някаква степен да бъдат
предопределени в зависимост от използвания набор от обекти и
характеристики за оценяването им.

Обобщени изводи от анализа на позиционните карти и получените
клъстери от компании
След анализа на създадените позиционни карти и след клъстеризирането
на компаниите според създадения за целта модел можем да обобщим че:


Можем да приемем, че получените три клъстера от компании са и
стратегически групи. Един от критериите на Porter 48 за
принадлежност на една компания към дадена стратегическа група е,
че компанията следва същата или подобна стратегия като другите от
групата или нейният бизнес има подобни измерения. Компаниите
във всеки от клъстерите се възприемат като сходни от
респондентите, което е функция от техните цялостни бизнес
стратегии, на конкурентната борба между тях и в частност от
стратегиите им за пазарно позициониране.



Изследваните потребители трудно диференцират компаниите от
Клъстер 3. Те не са направили достатъчно, за да се диференцират
помежду си. Тези компании имат близки позиции не само на
създадените чрез многомерно скалиране карти. Осемте компании
имат близки позиции на повечето карти на възприятията, създадени
чрез различни техники и методи за картографиране. Изследването

Michael (1980), CompetitiveStrategy – Techniques for Analyzing Industries and
Competitors, The Free Press, New York.
48Porter,
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показва, че респондентите не намират значими точки на различие
помежду им (т.1.3.1 от I глава). Този ефект е в резултат на техните
цялостни бизнес стратегии. От полза за всяка от тези компании би
било да насочат усилията си в бъдеще към изграждане на значими
за потребителите конкурентни предимства, които да им създадат
отличително и устойчиво конкурентно позициониране.


Компаниите от Клъстер 1 (ЗАД „Булстрад“) и Клъстер 2 (ДЗИ и
Алианц) са големите по пазарен дял компании на този пазар в
страната. Тяхното отличително позициониране потвърждава
хипотезите на изследването, че има висока положителна корелация
между пазарния дял на застрахователните компании и данните за
възприятията и предпочитанията на изследваните лица към същите
компании. В този случай данните за възприятията и нивата на
предпочитанията са независими променливи (фактор), а пазарният
дял на компаниите са зависимата променлива (резултата).



Една от слабостите на този тип изследвания е, че голяма част от
респондентите не познават всички включени в изследването
компании. Компаниите от Клъстер 3 получиха най-ниски оценки
почти по всички изследвани характеристики. Възможно обяснение на
това е, че те са слабо или недостатъчно познати за по-голямата част
от респондентите от извадката.



10,46% от респондентите смятат, че компанията Булинс е
специализирана в определен тип застраховки. Това е заради
високия пазарен дял на компанията през 2008 година в
автомобилното застраховане. По това време около 90% от
приходите на компанията са от застраховане на рискове, свързани с
притежание и използване на автомобили. За сравнение 10% от
респондентите посочват, че ДЗИ е специализирана в определен тип
застраховки и 7,75% казват същото за Алианц.
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2. ИЗВОДИ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ПОДЧИНЕНИТЕ И НА ОСНОВНАТА ХИПОТЕЗИ
2.1 Проверка на първата подчинена хипотеза: Има висока положителна
корелация между набраните данни за възприятията и предпочитанията
на респондентите.
Беше направен анализ на корелацията между набраните данни за
възприятия и предпочитания към изследваните обекти. Първо беше
изчислена корелацията между възприятията и предпочитанията на
респондентите от цялата извадка. Тук беше открита почти съвършена
проста линейна (параметрична) корелация между променливите.
Изчисленият корелационен коефициент r на Pearson е 0.99903.
След това беше проверена корелацията и между същите променливи и при
данните за двете подизвадки:


Изчисленият корелационен коефициент r на Pearson между
данните за възприятия и предпочитания само на клиентите на
Булстрад (1069 от 1510 изследвани лица) е 0.99950. Тази
стойност на коефициента е по-голяма от стойността за цялата
извадка (0.99903).
 Изчисленият корелационен коефициент r на Pearson между
данните за възприятия и предпочитания само на неклиентите на
Булстрад (441 от 1510 изследвани лица) е 0.99051. Интересен е
фактът, че в този случай корелационният коефициент е по-малък
от тези на данните за цялата съвкупност и за подсъвкупността на
клиентите на Булстрад. Но все пак трябва да отбележим, че и тук
корелационният коефициент остава висок и близък до перфектна
корелация – r = 0. 99051
Като резултат от направените анализи можем да изведем
потвърждаването на отдавна известната теория, че възприятията на
потребителите формират техните предпочитания. В нашето изследване
имаме почти перфектна корелация между данните от цялата и от двете
подсъвкупности.
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Така беше доказана първата подчинена хипотеза, че има висока
положителна корелация между набраните данни за възприятията и
предпочитанията на респондентите.
2.2 Проверка на втората подчинена хипотеза: Има висока положителна
корелация между пазарния дял на застрахователните компании и
нивата на предпочитанията на изследваните лица към същите
компании.
Беше открита висока положителна корелация между пазарния дял на
застрахователните компании и нивата на предпочитанията на изследваните
лица към същите компании. Резултатът от изчисляването на корелационния
коефициент r на Pearson е 0.88943. Изчислената висока положителна
линейна корелация показва силната връзка и двупосочната зависимост
между двата типа променливи описващи изследваните обекти. Това ни даде
възможност да потвърдим и втората подчинена хипотеза.
2.3 Проверка на третата подчинена хипотеза: Има висока положителна
корелация между пазарния дял на застрахователните компании и
средните възприятия на изследваните лица към същите компании.
И тук беше открита висока положителна корелация между пазарния дял на
застрахователните компании и средните възприятия на изследваните лица
към същите компании. Резултатът от изчисляването на корелационния
коефициент r на Pearson е 0.89624. Изчислената висока положителна
линейна корелация показва силната връзка и двупосочната зависимост
между двата типа променливи описващи изследваните обекти. По този
начин беше доказана и третата подчинена хипотеза.
2.4 Потвърждаване на основната хипотеза и изводи
След направените анализи на създадените 44 карти на възприятията и
предпочитанията и поради доказването на трите подчинени хипотези можем
да приемем, че основната хипотеза „Има линейна зависимост между
пазарния дял на застрахователните компании и техните позиции на
картите на възприятията и предпочитанията” е доказана и тя се
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превърна в теза на дисертационното изследване. Изследването потвърди
достоверността на твърдението, че компанията с най-голям пазарен дял по
време на набиране на първичните данни (ЗАД „Булстрад”) има собствено
отличително и устойчиво позициониране в съзнанието на потребителите на
застрахователни услуги в страната. Твърдението беше доказано с по-малка
степен на достоверност и за всички останали компании, включени в
изследването.
Основният извод от доказването на тезата на изследването е, че
постигането на устойчиво и отличително маркетингово позициониране е
предпоставка, задължително, но не и единствено и достатъчно условие за
завоюването на голям пазарен дял. Обратната логика на извода също звучи
достоверно
и
е
възможно
да
бъде
доказана.
А
именно,
компаниите/брандовете постигнали най-голям или голям пазарен дял могат
по-лесно да изградят устойчивото си и отличително маркетингово
позициониране. Веднъж постигнала голям пазарен дял, една компания може
по-лесно да репозиционира своите брандове в съзнанието на
потребителите. Брандовете с най-голям пазарен дял в своята продуктова
категория имат предимството на колективната мъдрост в своя полза.
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IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Приносите, които авторът счита, че биха могли да се откроят в
дисертационния труд са изложени, както следва:
І. Приноси в теорията на маркетинга:
1. Осъществен е анализ на маркетинговото позициониране (теории,
концепции и стратегии), като се стига до собствена визия за
неговата същност и приложение.
2. Разработен е нов модел за анализ на нивата на диференциране
на продуктите на пазара.
3. Осъществен е анализ на еволюцията на многомерното
скалиране като инструмент за маркетингови изследвания; както и
анализ на методологията за провеждане на количествени
позиционни изследвания. Избрани и приложени са методика и
инструментариум за количествено позиционно изследване.
ІІ. Приноси за практиката:
1. За целите на изследването са анкетирани 1510 (извадка от типа
„На отзовалите се“) реални и потенциални потребители на
застрахователни услуги в страната. Набраните данни са
интерпретирани и анализирани. Осъществен е анализ на
индивидуалните възприятия и предпочитания на респондентите
спрямо единадесетте изследвани компании. Анализът е
осъществен чрез създаване на карти на възприятията, карти на
предпочитанията
и
общи
карти
на
възприятията
и
предпочитанията на изследваните лица.
2. Създаден и апробиран е геометричен модел за клъстеризиране
на единадесетте застрахователни компании въз основа на
възприятията на респондентите, който е приложим и за други
масиви от данни.
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3. Доказана е тезата, че съществува линейна зависимост между
пазарния дял на застрахователните компании и техните позиции
на картите на възприятията и предпочитанията. Доказателството
включва:






Доказване на хипотезата, че има висока положителна
корелация между набраните данни за възприятията и
данните за предпочитанията на респондентите.
Доказване на хипотезата, че има висока положителна
корелация между пазарния дял на застрахователните
компании и нивата на предпочитанията на изследваните
лица към същите компании.
Доказване на хипотезата, че има висока положителна
корелация между пазарния дял на застрахователните
компании и данните за възприятията на изследваните
лица към същите компании.
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