
Едно старо арабско суеверие, достигнало до нас от керванса-
раите гласи: „Никога не брой камилите си, ако някоя умре“. 

Не, и аз не го разбирам.

Но пък и не разбирам суеверните сили, които карат играчите
на пазара да се трупат около едно и също позициониране. Без
съмнение това е някакъв странен стаден инстинкт.

„Дайте ми нещо като това“, крещят те, вярвайки, че правене-
то на това, което вече е правено, дава на продукта магическа си-
ла да проработи отново. За нещастие, тъй като оригиналната идея
вероятно не е била „просто като нещо друго“, а успешното –
„различна от всичко друго“, тази теория пропада. Причината,
поради която оригиналната идея е проработила на първо място,
е, че тя е била „на първо място“.

Каква е тази фуния, която дърпа играчите на пазара към „и
аз също“? Черна дупка, събираща еднаквост, „и аз също“ мания,
клонирано мислене? Съществува ли сила, подобна на тази в Бер-
мудския триъгълник, която тласка към това, което вече е праве-
но в миналото?

Кога играчите на пазара ще се научат, че визия в стила на ка-
тегорията е просто от полза на лидера в категорията? Сещам се
за онази известна сцена от филма на Monty Python – „Животът на
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Брайън“, в която тълпата от верни последователи крещи в уни-
сон: „Ние всички сме индивиди!“.

Умопомрачителната еднаквост на селекцията в категориите
за Фестивала в Кан е зашеметителна. Имайте предвид, че точно
така се чувстват и много потребители. Проблемът е, че не може-
те да продавате на някого, който спи.

Живеем в свят, пълен с необичайни неща. За да изпъквате
просто като рекламна идея, трябва да сте изключителни.

Законът за очарованието изисква по-позитивно отношение
към рекламата, свързано с повече предварителни действия. Хора-
та сега купуват от репертоари. И умните играчи не биха искали
техните марки да влязат в репертоара.

Тази тенденция към еднаквост в рекламата, противопоставе-
на на основната различност, е довела до следния двубой между
два типа реклама – теорията за сближаването срещу теорията за
завоеванието. Или слабата теория срещу силната теория.

Следващият ни законодател, Рег Брайсън, е учил в Харвард
и от 20 години е главен изпълнителен директор на австралийска-
та The Campaign Palace. Той предлага Закона за очарованието.
Брайсън ни кара да се съпротивляваме на надпреварата за сбли-
жаване в идеалната позиция. Дори и най-добре представящите се
компании регресират към средата на индустрията за три до седем
години, посочва той.

Еволюцията показва, че надпреварата за най-доброто пози-
циониране всъщност не означава оцеляване на най-приспособе-
ните. А на този, който е най-добре приспособен да се приспосо-
бява.

Питайте която и да е камила.
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Законът за очарованието на Рег Брайсън

Защо рекламата не работи

Ще е повече от честно да признаем, че по-голяма част от жиз-
нените показатели на рекламния бизнес през последното десети-
летие са ниски. Като бизнес на него му липсва увереност, а запа-
сите от убеждение са ниски. Една от причините за това лошо със-
тояние е, че рекламният бизнес може би е бил с погрешна
представа за това на какво точно е способна рекламата.

Просто казано, съществуват две школи за това как работи
рекламата: „силната“ теория – че рекламата е наистина убежда-
ваща – и „слабата“ теория – че основната роля на рекламата е
подкрепяща и напомняща. Очевидно е, че по-разпространената
теория днес е рационалистичното гледище за „слабата сила“, спо-
ред което основната роля на рекламата е поддържането и подкре-
пата на известността на марката сред потребителите1.

Казва ни се, че рекламата е в най-добрия случай поддръжник
на други, по-преки маркетингови дейности и крепител на съществу-
ващи отношения, ценности и предварителни нагласи. Проблемът с
този пасивен подход на „проповед към спечелените за каузата“ е,
че на практика малко потребители са наистина спечелени. Лоял-
ността към марката на повечето пазари е фиктивно понятие. В ка-
тегория след категория, потребителите купуват от набор от марки,
които те схващат по-скоро като еднакви, отколкото като различни.
Мисионерският плам на маркетинга и брендинга през последните
десетилетия просто не се изплаща. В съзнанието на много хора рек-
ламата не си струва инвестицията.

Марките, крайъгълната концепция на модерната маркетин-
гова практика, са стигнали кризисната точка на превръщането в
обикновени стоки – липса на различност, липса на лоялност,
липса на въздействие. Изглежда странно, че огромното мнозин-
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ство от играчите, които споделят и практикуват тази теория за
подкрепата, не си дават сметка, че ако рекламата е наистина сла-
ба сила, то тогава тя става още по-слаба с израстването на мар-
ката и по-голямата є известност сред потребителите2. Прекалено
много от днешните рекламодатели изглеждат доволни просто да
следват тълпата. Прекалено много бизнес дейности просто оти-
ват от А до Б, като следват добре утъпканата стандартна бизнес
пътека.

Във всеки бизнес, във всеки отрасъл, във всяка област има
гравитационен капан – мощно силово поле, което ви връща об-
ратно към посредствеността, обратно към еднаквостта в отрасъ-
ла. Прекалено много компании са гравитирали в капана на стере-
отипния маркетинг. С него идват стереотипни практики, стерео-
типни подходи, стереотипно мислене, стереотипни стратегии,
стереотипни проучвания, водещи до стереотипна реклама.

Сближаващата реклама

Тази тенденция към „еднаквата еднаквост“ има дълбоко по-
тискащ ефект върху рекламата по света. Никой не тръгва срещу
общоприетите идеи. Творческата реклама се превръща в оксимо-
рон! Следването на стереотипния подход в който и да е отрасъл
има ефекта на хомогенизиране на конкуренцията.

Факт: Стратегиите тип „и аз също“ рядко работят.

Факт: Предимството не идва от имитация.

Размерът и пагубният ефект на това осакатяващо бизнеса
уеднаквяване не са широко известни. Изследване на McKinsey3

на 400 компании за 30 години разкрива, че дори и най-добре
представящите се компании регресират към посредствеността за
три до седем години.
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Вижте рекламата на престижните автомобили – седем раз-
лични марки, осем различни модела, сходни реклами на по-мал-
ките производители – всички са се прицелили в сливането на
Концепция и Средство у „първосигналната, четяща само една
страница“ аудитория. Това бяха първите пет реклами, публикува-
ни в броя от юли 1998 г. на She Magazine.

Преди двадесет години имаше много повече различност при
марките, при продуктите и при рекламата.

Основен императив на подхода „брендинг“ бе целенасочени-
ят мениджмънт, който да се справи с тенденцията към превръща-
не в обикновена стока.
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Какво стана с различността?

Проучванията показват4, че потребителите разглеждат повечето
марки в една категория като горе-долу еднакви. Производителите
или собствениците на марки очевидно виждат нещата различно. Те
разглеждат марките си като марки на доверието, които са издържа-
ли проверката на времето, които означават качество, ценност, поз-
натост, доверие, увереност, почтеност.

Рекламата се използва за поставяне на марките на пиедестал,
за да се придаде на продукта поне усещане за присъствието на
марката (ако не усещане за величие), присъствие, което влияе и
информира винаги отзивчивия респондент, че решение за покуп-
ка на тази марка наистина ще е проницателно и лесно.

Присъщо на тази философия е, че постоянството и препоръ-
ките са по-важни от творчеството. Също така има по-голяма нуж-
да от признание и известност, отколкото от потребителски инте-
рес и участие. Това е типът реклама, който се защитава, особено
от големите корпорации и техните агенции като „добра, стабилна
реклама“.

Защо един собственик на марка би се отказал от този под-
ход?

Рекламата подходящо възхвалява продукта и освен това, то-
зи подход би трябвало да е правилният, защото всички го правят!
Това наистина е типът реклама, която прави клиента щастлив!
Майкъл Портър, маркетинговият спец от Харвард, навремето
твърдеше, че „стратегията е надпревара към единствената идеал-
на позиция“. Но ако всички пристигнат там горе-долу по едно и
също време, възниква проблем.

Но различността си остава критичен аспект на маркетинга.
Да, както добре показват горните примери, сближаването, а не
различността, в момента е определящата сила.

Каквото и да си мислите като собственик на марка, не е чуд-
но, че потребителите смятат, че всички марки изглеждат по един
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и същи начин, действат по един и същи начин и правят едно и съ-
що – марки, които не означават нищо конкретно и всичко общо.
Това очевидно води до вземане на решение тип „онче-бонче-счу-
пено-пиронче“, а то – до купуване от репертоар от марки и точно
това очевидно правят потребителите в момента в категория след
категория.

Еднаквостта на марките се е превърнала чрез скучна
реклама в скучна еднаквост

Виждаме превръщането на марките в обикновена стока без
различност и без лоялност. Марките стават родови понятия. Виж-
даме превръщането и на рекламата в обикновена стока, без нищо
свежо, нищо възнаграждаващо, нищо отличително. За съжаление
на отрасъла, виждаме също и в очите на много клиенти, превръща-
нето на агенциите в обикновена стока. Клиентите имат вярното
мнение, че „можеш да получиш реклама от всеки“.

Творчеството в рекламата сега се свързва повече с обработ-
ка и пакетиране, отколкото с уникалност или със създаване на
различност. Рекламата вече се свързва повече с уважение и нама-
ления, отколкото със смелост и убеждение.

Опасностите от сигурността

Сигурната рекламна или маркова идея е всъщност опасна,
тъй като тя може да заблуди компанията, която я купува, че ще
проработи и при тях. Но в задръстената информационна среда, в
която царува хиперконкуренцията, марки или рекламни идеи, ко-
ито просто се приспособяват, са загубени. Великите маркови
идеи трябва да ви плашат, когато се сблъскате с тях за пръв път,
тъй като, ако не е така, то тогава те нямат силата да оцелеят в
конкурентната борба.

Въпреки това, което стереотипите ви карат да вярвате, има
много по-голям риск в стереотипния, удобния, консервативния
подход, отколкото в свежия, уникалния, различния – смеем ли да
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кажем? – „творческия“ подход. Агенциите предлагат решения тип
„сигурността на първо място“, за да задоволят клиента, а не за да
възнаградят потребителя.

Много клиенти в момента се чувстват сигурни само с
продължаващото преоткриване на реклами, които са работили в
миналото. Освен това несклонните към риск клиенти не срещат
предизвикателство от защитно настроените, обърнати към себе
си агенции. Ако трябва да цитираме Гари Мос от времето му в
Campbells: „Проблемът е, че агенциите толкова се страхуват за
това как клиентът ще реагира на нещо, което те обмислят, че
действат като клиента, а щом агенцията се превърне в клиента, от
тях вече няма нужда.“

Озовали сме се в ситуация, в която нито агенцията, нито мар-
кетинговият отдел вярват, че могат да си позволят да поемат рис-
кове. И това води до реклама, чиято стойност като бизнес инвес-
тиция пада, защото потребителският фокус се разколебава.

На практика някои играчи на пазара в действителност вече са
се замислили за действителната цена на сближаването. Американ-
ско изследване5 твърди, че при рекламите, отразяващи стила на ка-
тегорията, от всеки похарчени 9 долара 5 отиват за марката, а 4 за
лидера в категорията. Изводът от всичко това е, че стереотипност-
та води след себе си дълъг списък от рискове и липса на възнаг-
раждение – рискът да не бъдете забелязани, рискът да не бъдете за-
помнени, рискът да не бъдете различени, рискът да бъдете обърка-
ни с конкурентите, които казват същото и изглеждат по същия на-
чин, рискът марката ви да няма отличителна позиция и индивиду-
алност, рискът да станете скучни, вместо да стимулирате потреби-
телите, рискът да използвате трудно спечелените пари на компани-
ята ви, за да спонсорирате конкуренцията.

Изглежда опитите за рекламна „сигурност“ повече вредят,
отколкото правят добро. Появяват се признаци, че в бъдеще не-
сигурните играчи по-трудно ще защитават стереотипния „сигу-
рен“ път в отрасъла.
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Еквивалентът в нашия бизнес: „Никой не е бил уволнен за
това че си е купил IBM, скоро ще бъде подложен на изпитание.
Скорошно изследване6 показва, че само 20% от главните изпъл-
нителни директори са доволни от сегашния маркетингов процес
или вярват, че той прави ефективни приноси към акционерната
стойност. От изследваните главни изпълнителни директори 65%
твърдят, че ще подложат на цялостна преценка ролята на марке-
тинга.

Маркетингът се придвижи за малко повече от десетилетие от
якия отдел, където постиженията се измерваха с километрични
камъни, в отдел, където прогресът и влиянието сега се измерват
в милиметри. Маркетингът вече не влияе на хората така, както
преди. И рекламата, прилагана по този начин, вече не се изплаща.

Защо рекламата е вашето най-силно оръжие

Твърди се, че рекламата, която значително нарушава статук-
вото на даден пазар, е изключително рядка. Рекламата постига
ролята си най-успешно, ако е творческа7. Но творчеството в
днешни дни явно рядко се обсъжда, а още по-малко цени, разби-
ра, търси или прилага. Изглежда компаниите в момента нямат го-
леми очаквания от рекламата. Изглежда те по-скоро биха се
„приспособили“, отколко да станат „известни“. Старият идеал, че
„доброто е врагът на великото“, загуби в полза на „достатъчно
сходно е добре“ и „достатъчно бързо е по-добре“. Очевидно сега
гледището, че рекламата е могъща, мощна, убедителна сила, спо-
собна да трансформира бизнеса на дадена компания, не се полз-
ва с голяма подкрепа.

Все пак, има някои разкрепостени духове, които твърдят, че
поддържането на слабия подход днес, в тази нова ера, е просто
глупаво в търговско отношение. Има хора, които наистина вяр-
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ват, че правенето на нещо забравимо е непростимо. Истинските
последователи на школата, противоположна на тази на сигур-
ността вярват, че рекламата е убеждаваща, че тя може да проме-
ня нагласи, че може да променя поведения, че тя не просто влияе
върху продажбите, но на практика създава продажби.

Рекламата не трябва да се смята или да се използва само ка-
то пасивен инструмент. Тя трябва да е активно оръжие. Тя тряб-
ва да прави нещо. Тя трябва да има ефект.

Ако се използва добре, силната реклама може да бъде послед-
ното легално средство за постигане на нечестно предимство пред
конкуренцията. В днешната конкурентна среда е много трудно да
имате значително продуктово предимство. В днешната конкурент-
на среда е много трудно да имате маркетингов бюджет, който е
значително по-голям от този на конкуренцията. В днешната кон-
курентна среда е много трудно да имате очевидно по-добра систе-
ма за разпространение от конкуренцията. В днешната конкурент-
на среда е много трудно да имате голямо ценово предимство пред
конкуренцията. Но чрез вашия подход към рекламата можете да
имате нечестно предимство пред конкуренцията. Алберт Айн-
щайн казва: „Логиката ще ви отведе от А до Б… въображението
ще ви отведе навсякъде.“

Една компания трябва да има големи очаквания за ефекта от
рекламата си. Една агенция трябва също да има големи очаквания
за развитието на клиентите, с които работи – очаквания, които да
я тласкат отвъд предполагаемо сигурните стандартни решения.
Очевидно има нужда от новост, от нов светоглед, от нов подход.

Завоевателната реклама

В стратегическо и творческо отношение рекламата трябва да
предлага повече, да прави повече и да доставя повече. Вече не
можем да се конкурираме, като бъдем стереотипно конкурентни.
Конкурентоспособността е от основно значение за оцеляването,
но вече не е достатъчна за успеха. Това, което е необходимо се-
га, е разделение на марката.
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Подходът на завоеванието приема, че бъдещето здравослов-
но състояние на една марка зависи не от конкурентоспособност-
та є, а от отдалечаването на марката от другите. От създава-
нето на място около марката, на много място. Какво друго цени
високо подходът на завоеванието? Завоевателната реклама прие-
ма, че е гост в дома и гост в съзнанието. Завоевателната реклама
влиза в разговорите, става част от езика и постига известност в
обществото.

Завоевателният подход разбира, че хората ценят интелигент-
ността. Интелигентната реклама е равна на интелигентен про-
дукт, направен от интелигентна компания. Завоевателната рекла-
ма смята, че еднаквостта и познатостта водят до апатия – сигур-
ността вече не работи. Само чудесното работи.

Завоевателната реклама е много по-евтина от скучната сте-
реотипна, сближаваща реклама. На завоевателния подход не му е
необходим медиен артилерийски бараж, за да пробие. Той е фи-
нес, а не груба сила. Той е нокаутиращо кроше, а не 15 рунда
блъскане. Той е мозък, а не мускули.
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