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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ - СОФИЯ

В Ъ П Р О С Н И К

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА
„МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБИ И БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТ“

1. Бизнес в Интернет. Регулаторна база за електронния бизнес.
Предтранзакционен цикъл в търговията. Международни търговски транзакции.

2. Бизнес в Интернет. Електронни разплащания. Мобилен бизнес.
Електронен обмен на данни в е-бизнеса. Оперативна съвместимост на е-бизнеса.
Информационна сигурност на е-бизнеса.

3. Бизнес протокол и преговори. Етикет и протокол.
4. Брандинг, бранд и стойност на бранда. Какво е бранд? Разграничаване

между активи, силни страни и стойност на бранда. Проследяване на стойността на
бранда. Репутация: пресечната точка на финансите и маркетинга. Как брандовете
създават стойност за потребителите. Как брандовете създават стойност за компанията.
Корпоративна репутация и корпоративен бранд.

5. Стратегическите аспекти на брандинга. Какво наистина означава
брандинг? Продукт, търговска марка и бранд. Всеки бранд се нуждае от водещ продукт.
Рекламиране на продукти през призмата на бранда. Брандове и други признаци за
качество. Пречки пред последиците от брандинга.

6. Изграждане на бранда и на компанията. Дали създаването на бранд е за
всяка компания? Изграждане на бранд: от продукт до стойност и обратното. Дали
водещите брандове предлагат най-доброто качество и най-добрата стойност? Разбиране
на нуждите и потребностите на целевия пазар.

7. Разнообразие на брандовете: видове брандове. Брандове на
нематериални продукти (услуги). B2B брандове. Интернет брандове. Държавата като
бранд: национални брандове. Градовете като брандове. Университетите като брандове.
Знаменитостите като брандове. Телевизионните канали и предавания като брандове.

8. Пускане на нов бранд на пазара. Пускане на продукт и пускане на бранд.
Определяне на платформа на бранда. Процес на позициониране на бранда. Кампания за
бранд или кампания за продукт? Избор на име (търговска марка) за бранда. Създаване на
360° комуникации за бранда. Изграждане на основите на бранда чрез лидерите на мнение
и обществата от потребители.

9. Маркетинговата комуникационна политика  същност, насоченост и
цели. Същност и функции на комуникациите в маркетинга. Елементи на
комуникационната политика: връзки с обществеността, реклама, насърчаване на
продажбите, лични продажби и маркетинг на взаимоотношенията. Интегриране на
маркетинговите комуникации. В търсене на комуникационен оптимум.

10. Връзки с обществеността. Дефиниция. Същност и необходимост.
Системни, интуитивни и творчески връзки с обществеността. Връзките с обществеността
като функция на управлението. Връзки с другите елементи на комуникационната
политика. Предимства и недостатъци. Видове, методи и средства на връзките с
обществеността. Планиране на връзките с обществеността.

11. Реклама - същност и роля. Рекламният бизнес. Организации, които се
нуждаят от реклама и рекламират. Рекламен четириъгълник. Разработване на рекламна
стратегия. Маркетинговите и рекламни изследвания: сърцевината на плановия процес.
Бюджетиране. Медия планиране. Икономическото въздействие на рекламата.

12. Въведение в потребителското поведение. Нагласи и предразсъдъци
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13. Поведенчески стратегии – целеполагане и самоконтрол.
14. Формиране на потребителски предпочитания. Фази на вземане на

решение за покупка.
15. Психологически механизми при изграждане на реклама. Формиране на

възприятие в рекламата. Изграждане на рекламно послание.
16. Потребителски нагласи и мотивация за покупка. Влияние на рекламата.

Потребителска ценност и потребителска удовлетвореност.
17. Стратегически маркетингови анализи. Анализ на обкръжаващата среда.

Класификации на маркетинговата обкръжаваща среда: в зависимост от влиянието й
конкретно върху организацията или върху всички маркетингови изпълнители: микро и
макро среда; в зависимост от това дали факторите се контролират или не от
организацията. Фактори, контролирани от организацията. Неконтролирани от
организацията фактори. Взаимодействие между контролираните и неконтролираните
фактори - обратна връзка и адаптация.

18. Стратегически маркетингови анализи за вземане на решения. Моделът
на маркетинговия микс – “7P”. Матрица за продуктово-пазарни стратегии на Игор Ансов.

Модел за изчисляване на дългосрочната стойност на клиентите (Customer lifetime
value model), създаден от Harvard Business School. Анализ на веригата на стойността
(Value chain analysis). Метод на контролната точка (Break-even analysis). Модел на петте
конкурентни сили на Майкъл Портър (Harvard Business School). Матрица на Бостънската
консултантска група (Boston matrix).

19. Сегментиране на пазара. Пазарен прозорец. Пазарна ниша. Критерии за
избор на целеви пазар. Начини за сегментиране на пазара. Избор на целеви пазар. Масов
маркетинг (недиференциран маркетинг), пазарна сегментация (концентриран
маркетинг), многократна сегментация (диференциран маркетинг).

20. Позициониране. Стратегии и подходи за позициониране. Изследване на
позиционирането. Репозициониране.
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