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Подгответе и конкурентни
стратегии

След като вече сте избрали стратегия за вашия бизнес, тряб-
ва да се въоръжите и с няколко подхода към конкурентите.

Какво е конкурентна дигитална стратегия

Това е обикновената конкурентна стратегия, разположена в
онлайн среда. И това не е ядрена физика, не е митология, тук ня-
ма нищо сложно, само адаптиране на обикновените конкурентни
стратегии. А какво са те, може би се чудите. Това са по същест-
во начини за атакуване на конкурентите или за отбраняване на
вашите продукти за период от една или две години.

Но при дигиталната стратегия времевата рамка е обикновено
по-малка, освен ако не сте лидер на пазара. На практика има са-
мо десет конкурентни дигитални стратегии. В по-голямата си
част те са базирани на военната стратегия за атака или посреща-
не на атаката на противника – конкурента. И ако подобно на мен
самия, и вие се отнасяте с подозрение към всичко, което е заето



от военните, само вижте колко истински са те, когато се прило-
жат към електронния бизнес!

Десетте конкурентни стратегии

1. Фронтална атака

2. Флангова атака

3. Обкръжаване и отрязване

4. Блокираща атака

5. Партизанска атака

6. Отбрана на ниша

7. Териториална отбрана

8. Подвижна отбрана

9. Невидима отбрана

10. Дипломатичен ум

Тези стратегии са полезни и подходящи по различни начини
и при различни обстоятелства. Нека ги разгледаме по-подробно.

1. Фронтална атака

Това е тотална война. Скъпа, рискована, продължителна, в
която победителят печели всичко. Трябват ви пари, смелост и си-
лен продукт или предложение за услуга, които не могат да бъдат
надминати, но може би могат да бъдат достигнати. Това е война
на фокусирано изтощение – избирате си битка с определен кон-
курент и хвърляте всичко, с което разполагате срещу тях. Есте-
ствено, тъй като не можете да отделите напълно погледа си от
другите неща около бизнеса ви, ще ви са необходими допълни-
телни хора и ресурси.

Като начало ще ви е необходим онлайн новаторски сайт и ог-
ромна PR и рекламна кампания, за да убедите клиентите във ва-
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шето превъзходство. Когато разгърнете тази стратегия, вие си
създавате репутация за агресивност и лидерство.

Фронталната атака е по-малко популярна от другите страте-
гии, но се използват в онлайн отраслите, където е популярен
сравнителният маркетинг – като компютърния хардуер, колите,
косачките за трева и телекомите.

2. Флангова атака

Това е нанасяне на удар в дадена област, където конкурентът
е вече слаб и следователно е по-малко вероятно да отговори аг-
ресивно. Трябва да атакувате бързо с най-силното си оръжие
(може би цената, може би услугата или иновация) и да постигне-
те една ранна, решителна победа. Тази атака е по-икономична от
фронталната атака, но води до по-малки резултати.

Ще ви трябва специална част от сайта ви, която да е посвете-
на на тази атака. Това вероятно ще е специална оферта за специ-
ална цена, нов продукт или услуга, по-добра технология или по-
добра доставка. Ако това са области, в които вашият конкурент е
слаб, то тогава вашата компания ще спечели част от баницата.

Фланговите атаки са често използвани от онлайн бизнеси, ко-
ито нападат офлайн бизнеси – слабостта на конкурента може да е
просто липсата на приличен (или на какъвто и да е) уебсайт! Но
те се използват успешно в много отрасли и обикновено от по-го-
лемите и доминиращите на пазара компании.

3. Обкръжаване и отрязване

Тази стратегия е просто обкръжаване на конкурента – или на
отделен негов продукт – с многообразие на продукти, черти на
продукта или оферти. Трябва да сте силно фокусиран и иновати-
вен, за да използвате успешно тази стратегия, и e вероятно да сте
на относително зрял пазар, с години опит в създаването на ино-
вативни варианти на стандартен продукт. Подобно на фронтална-
та атака това е продължителна война на изтощение. Ще ви тряб-
ват дълбоки джобове и обилни ресурси, за да използвате тази
стратегия.
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Първоначално ще ви трябва силно напреднал сайт. Също та-
ка ще вие необходима силно сегментирана комуникационна прог-
рама, за да се обръщате към различните сегменти с различни пос-
лания и различни ползи, обкръжавайки по този начин конкурен-
та си.

Обкръжаването и отрязването ефективно се използват от
портали и търговски центрове срещу специализиралите в отдел-
ни ниши бизнеси. Клиентите на портала са бомбардирани от из-
бори, цени или алтернативни продукти, докато клиентът на спе-
циализираните в ниша бизнеси е лишен от избор. Това е много
ефективна стратегия за големи бизнеси, които атакуват по-малки.

4. Блокираща атака

При тази стратегия вие се опитвате да отрежете вашия кон-
курент от важните пазарни сегменти, канали, партньорски сайто-
ве или разпространители. И начинът за постигане на това е чрез
разширяване на продукта ви или обхвата на услугата ви, така че
да доставяте всичко, което клиентът, каналът, партньорският сайт
или разпространителят желае. В резултат вие се превръщате в
бизнес „на едно гише“ – започвате да задоволявате всички нуж-
ди, не само на клиентите, но и на посредниците.

Ще ви се наложи да разширите каталога си с онлайн продук-
ти, да разширите услугите до канали и партньорски сайтове, да
увеличите притегателната си сила за нови пазарни сегменти и
доста вероятно да репозиционирате бизнеса си като бизнес „на
едно гише“.

Блокиращата атака може би се използва най-ефективно от
фокусирани върху клиента организации, които са по-добри в изс-
лушването на клиентите, в откриването на нуждите им и в бързо-
то отиване към производство, за да се задоволят те. Повечето фо-
кусирани върху производството организации обикновено се ко-
лебаят и бавят при необичайни клиентски искания или стават
предпазливи, когато се сблъскат с нуждата да се разширят основ-
ните компетенции на бизнеса.
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5. Партизанска атака

Партизаните са добри в пет неща: изненада, скорост, иконо-
мичност, гъвкавост и добро познаване на собствените си сили. В
основата на партизанската стратегия е координацията на тези
силни страни, за да се постигне максимално предимство срещу
даден конкурент на малка основа. Обикновено това може да
включва враждебна PR кампания, базиран върху даден проблем
маркетинг, който генерира широка публичност, паразитни сдел-
ки, които превръщат офертите на конкурента в пари на вашия
собствен сайт, или силно локализирани агресивни атаки в свръх-
нишови пазари. Трикът тук е да използвате скоростта си, изнена-
дата и гъвкавостта си, като се биете на своя почва – по вашите
правила, вместо по тези на конкурентите.

Ще ви е необходима първокласна онлайн рекламна машина и
вероятно специализирани области в сайта, които може да съще-
ствуват само за няколко месеца, преди да се архивират и заменят
от следващата партизанска кампания. Силна клиентска общност,
която е добре информирана от вашата имейл програма, може да
подкрепи тази стратегия.

Партизанската атака често се използва от по-малки агресив-
ни бизнеси или такива, които са отлични в рекламата. Ако няма-
те нито едно от тези две качества, можете да ги добиете бързо и
лесно. Партизанското нападение често спасява малките бизнеси
от парализа на продажбите, а по-големите бизнеси, от посред-
ствеността.

6. Отбрана на ниша

Нишовата стратегия е на практика специализиране – използ-
ване на високи умения или високоспециализирани продукти, или
услуги. Това е отлична отбрана срещу големи конкуренти, но съ-
що така е и отлична атака срещу мързеливи или самодоволни
конкуренти. В основата си тази стратегия зависи от силно кли-
ентско търсене. Много компании погрешно вярват, че ако са мал-
ки, трябва да са в ниша – всъщност умението създава един добър
специализирал в ниша бизнес.
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Ще ви са необходими уебиме, дизайн и превъзходна функци-
оналност, която да демонстрира, че сте отличен специалист в ни-
шата си. Ще ви трябва клиентска общност, която захранва с вма-
ниачеността си както вас, като учещ се бизнес, така и себе си, ка-
то страстен пазарен сегмент.

Отбраната на ниша почти изцяло се използва от силно специ-
ализирани компании или компании с високи умения. Специализа-
цията осигурява добър терен за страстно, посветено и лоялно
клиентско поведение. Също така е голяма възможност за отлич-
но ценообразуване и много нишови специалисти имат по-високи
цени.

7. Териториална отбрана

Стратегията за териториална отбрана включва концентрира-
не на бизнеса ви върху една географска или базирана върху общ-
ност част от пазарен сегмент. В резултат вие казвате на конку-
рентите: „Дори и не си помисляйте да идвате тук – заключили
сме входната врата.“ Стратегията зависи от вашата способност
да развиете отличен локален пазар или известност в дадена общ-
ност и е доста сходна в някои отношения с отбраната на ниша.

Ще трябва да създадете регионален или общностен привкус
в дизайна и функционалността на сайта ви. Ако територията ви е
регионална, ще трябва да подкрепите сайта си с феноменална ло-
кална доставка и услуги в офлайн света. А ако територията ви е
базирана върху общност, може би ще трябва да подкрепите сай-
та си с по-широки услуги или продукти, които задълбочават
привлекателността на офертите ви и лоялността сред вашата кли-
ентска общност.

Териториалната отбрана обикновено се използва от по-мал-
ки бизнеси с географски фокус или от специализирани бизнеси,
или от базирани върху общности бизнеси, или от портали, като
доставчици на стоки за футболни фенове, или козметични компа-
нии, обслужващи колекционери на червило, или компании за иг-
рачки, които обслужват маниаци на малки влакчета.
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8.Подвижна отбрана

Тази стратегия е сродна с постоянната иновация. Тя означа-
ва да държите бизнеса си и сайта си пред конкуренцията. Следва-
нето на тази стратегия крие доста опасности, ако сте посредствен
бизнес, но ако имате истинска репутация на водеща компания, то
тогава да останете начело е естествен стремеж на бизнеса ви.

Ще ви трябват визуални и функционални доказателства на
вашата напредналост – може би доминация на новите технологии
и имейл, и рекламна машина, която произвежда истории за нова-
торските ви успехи.

Стратегията за подвижна отбрана е идеална за авангардните
бизнеси, за законодателите на стила, за бунтуващите се бизнеси
и за крайните иноватори. Софтуерните компании, технологични-
те бизнеси и организациите, занимаващи се с влияние върху об-
щественото мнение, често използват тази стратегия. Вие посто-
янно ще се преоткривате и ще демонстрирате лидерство там, къ-
дето другите копират, плагиатстват или получават лиценз за ва-
шите идеи.

9. Невидима отбрана

Невидимата отбрана е стратегия на нелегалната съпротива,
като Френската съпротива по времето на Втората световна вой-
на. Целта е да станете невидим за конкурентите и медиите и да
разчитате изцяло на реклама от клиенти. Тя се отличава от парти-
занската стратегия в една ключов аспект – маркетингът, комуни-
кациите и доставката са невидими, тихи и неогласени, докато пар-
тизанската стратегия използва публичността като основно оръ-
жие.

Ще ви трябва сайт, който не е регистриран в търсачките, до
голяма степен е защитен от пароли и разчита в значителна степен
на електронната поща и комуникацията чрез дискусионния фо-
рум. В добавка към секретността ще ви трябва и опит в стартира-
нето на клиентската реклама, ще трябва да знаете как да достиг-
нете до оформителите на общественото мнение и как да създаде-
те верига от влияние.
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Невидимата стратегия се използва от компании от развлека-
телния бизнес, личните услуги и детективските бизнеси. Тя е от-
личен начин за създаване на шумотевица без голям бюджет и да-
ва възможност за високи цени.

10. Дипломатичен ум

Стратегията на дипломатичния ум е по същество използване
на сделки с трети страни за създаването на по-голяма бизнес
мощ. Това е надхитряване на конкурентите – и сътрудничество с
тях! Необходими са ви отлични умения за водене на преговори,
за да прилагате успешно тази стратегия, но тя е толкова ефектив-
на в Интернет маркетинга, че си струва да опитате.

Ще трябва да създадете функционални и съдържателни връз-
ки (не само маркови асоциации или хипервръзки) или да изкове-
те общи маркетингови програми, които могат да доведат до общи
сделки за лицензиране, разпространение, производство, проучва-
не или реклама.

Обикновено дипломатичният ум се използва от иновативни и
предприемчиви не много големи бизнеси, които търсят бързи пъ-
тища към растежа. Новите Интернет бизнеси често търсят сдел-
ки за лицензиране или разпространение, за да постигнат и стаби-
лизират бърз растеж в началото на живота на предприятието.

И така, къде са приложими най-добре тези десет стратегии?
И къде са неподходящи? Нека разгледаме някои възможни сцена-
рии.

Давид срещу Голиат

Начини за атака на по-големи конкуренти

Предимства, които трябва да имате пред конкурентите:

 Скорост, гъвкавост, дипломатичен ум.

Предимства, които е добре да имате пред конкурентите:
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