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Формиране на ценови
стратегии и програми

В тази глава ще потърсим отговор на следните въпроси:

 Как би трябвало компанията да формира цената на нова стока
или услуга?

 Как би трябвало цената да се определи така, че да реагира на
променящите се обстоятелства и възможности?

 Кога компанията трябва да предприеме промяна в цената и как
да реагира тя при промени в конкурентните цени?

Всички търговски организации и много организации с идеална
цел определят цени на своите стоки и услуги. Независимо да-

ли цената ще се нарича наем (за апартамент), обучение (в обра-
зованието), такса (при пътуване) или лихва (за взети назаем па-
ри), понятието е едно и също. През по-голямата част от минало-
то цените се определяха чрез преговори между купувачите и про-
давачите. Определянето на една цена за всички купувачи възник-
на с развитието на голямомащабната търговия на дребно към
края на деветнайсти век, когато Woolworth’s и други магазини въ-
ведоха политиката „стриктно една цена“, тъй като предлагаха
прекалено много артикули и имаха твърде многоброен персонал.

Сега, 100 години по-късно, технологията ни връща отново
към ерата на договореното ценообразуване. Интернет, корпора-
тивните мрежи, безжичните устройства свързват хора, машини и
компании в цял свят, свързват продавачите и купувачите както
никога досега. Уебсайтове като Compare.Net и PriceScan.com да-
ват възможност на купувачите да сравняват бързо и лесно про-



дукти и цени. Сайтовете за он-лайн търгове като eBay.com и
Onsale.com улесняват преговорите между продавачи и купувачи
за цените на хиляди артикули. В същото време новите техноло-
гии позволяват на продавачите да събират подробна информация
за навиците на пазаруване, предпочитанията, та дори и за парич-
ния лимит на купувачите и така могат да пригаждат продуктите и
цените си. [1]

В цялостната пазарна структура (микс) цената е единствени-
ят елемент, който носи доход; другите елементи носят разходи.
Цената е също така един от най-гъвкавите елементи – тя може да
се променя бързо, за разлика от характеристиките на продукта
или на (дистрибуционните) каналите. Макар ценовата конкурен-
ция да е основен проблем за компаниите, много от тях не се спра-
вят добре с ценообразуването. Най-често срещаните грешки са
следните: цената е прекалено ориентирана към разходите; цената
не се преразглежда достатъчно често, за да се спечели от проме-
ните в пазара; цената се определя независимо от останалия мар-
кетингов микс, вместо като съществен елемент от стратегията за
позициониране на пазара; и, накрая, цената не се променя до-
статъчно за различните продуктови артикули, пазарни сегменти и
пазарни поводи.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА

Фирмата трябва да определи цена за първи път, когато разра-
боти нов продукт, когато вкарва вече съществуващия си продукт
в нов дистрибуционен канал или в нов географски район и кога-
то участва в търгове за спечелване на нови договори. Цената е
също така ключов елемент, използван за определяне на позицио-
нирането на продукта съобразно качеството му, както видяхме в
девета глава. Тъй като при разработването на стратегията си фир-
мата трябва да реши къде да постави продукта си съобразно це-
ната и качеството му, възможно е да има конкуренция състезание
между сегментите по съотношение цена – качество (виж фиг.
12.1).

При определянето на цената на продукта специалистите по
маркетинг следват шестетапна процедура: (1) избор на ценовата
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цел; (2) определяне на търсенето; (3) оценка на разходите; (4)
анализ на разходите, цените и офертите на конкурентите; (5) из-
бор на метод за ценообразуване и (6) приемане на крайната цена
(вж. фиг. 12.2).

Етап 1:  Избор на ценова цел

Чрез цената компанията може да преследва пет основни це-
ли:

➤ Оцеляване. Това е краткосрочна цел, която е подходяща
само за компании, които страдат от свръхкапацитет, сил-
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на конкуренция или променящи се желания на клиентите.
Ако цените покриват променливите и част от фиксирани-
те разходи, компанията ще бъде в състояние да остане в
бизнеса.

➤ Максимална текуща печалба. За да максимизират теку-
щите си печалби, компаниите оценяват търсенето и разхо-
дите, свързани с алтернативните цени, и след това избират
онази цена, която дава максимална текуща печалба, па-
рични приходи или възвращаемост на инвестициите. Като
поставя ударението върху текущите печалби обаче, ком-
панията може да пожертва представянето си в дългосро-
чен план, като пренебрегне въздействието на други про-
менливи величини в маркетинговата структура (микс), ре-
акциите на конкурентите и правните ограничения върху
цената.

➤ Максимален пазарен дял. Фирми като Texas Instruments
избират тази цел, защото са убедени, че по-големите про-
дажби ще доведат до по-ниски разходи за единица продук-
ция и ще осигурят печалба в дългосрочен план. При тази
стратегия за проникване на пазара чрез цената, фирмата
определя най-ниската цена, като приема, че пазарът е
чувствителен към цените. Това е подходящо, когато: (1)
пазарът е много чувствителен към цените, тъй че ниските
цени стимулират разрастването му; (2) разходите за про-
изводство и дистрибуция намаляват при натрупания про-
изводствен опит и (3) ниската цена обезсърчава конкурен-
цията.

➤ Максимално „обиране на каймака“ от пазара. Много
компании предпочитат да сложат високи цени, за да „обе-
рат каймака“ от пазара. Тази цел има смисъл при следни-
те условия: (1) значителен брой купувачи създават голямо
текущо търсене; (2) разходите за единица продукция в
малък обем не са толкова високи, та да ликвидират пре-
димството да се определят такива цени, каквито „тра-
фикът“ може да поеме; (3) високата първоначална цена не
привлича достатъчно конкуренти на пазара и (4) високата
цена съответства на имиджа на превъзхождащия продукт.
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➤ Лидерство в качеството на продукта. Компании като
Maytag, чиято цел е да бъдат лидери в качеството, ще
предложат първокачествени продукти на високи цени. Тъй
като те предлагат най-високо качество, плюс иновационни
характеристики, които доставят желаните изгоди, тези
фирми могат да определят по-високи цени. Maytag може
да поиска 800 USD за пералните си машини, изработени
по европейски модел – двойно повече от цените на други-
те перални, – защото, както се казва в рекламата є, уредът
използва по-малко вода и електроенергия и удължава жи-
вота на дрехите, тъй като при нея износването е по-малко.
Тук стратегията на Maytag е да насърчи купувачите да
преминат към новите модели, преди електроуредите им да
са се износили. [2]

Публичните организации и организациите с идеална цел съ-
що могат да определят ценови цели. Даден университет може да
има за цел частичното възстановяване на разходите, след като
знае, че може да разчита на частни дарения и обществени фондо-
ве, за да покрие останалите разходи, докато една театрална ком-
пания с идеална цел определя цената на представленията си така,
че да запълни максимален брой места в залата. Друг пример е
агенция за социални услуги, която може да определи цените си
съобразно доходите на клиентите си.

Етап 2:  Определяне на търсенето

Всяка цена ще доведе до различно равнище на търсене и по-
ради това ще има различно въздействие върху маркетинговите
цели на компанията. Връзката между алтернативните цени и ре-
зултантното текущо търсене се определя от кривата на търсене-
то. Обикновено цената и търсенето са обратнопропорционални:
колкото по-висока е цената, толкова по-малко е търсенето. В слу-
чая с престижните стоки обаче кривата на търсенето понякога
тръгва нагоре, тъй като потребителите приемат, че високата це-
на означава по-добър продукт. И все пак, ако цената е твърде ви-
сока, търсенето може и да спадне.
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Чувствителност към цените

Кривата на търсенето показва вероятните количества на ку-
пените продукти при алтернативни цени, като обобщава реакци-
ите на множество хора, които проявяват различна чувствител-
ност към цените. Нейгъл казва, че чувствителността към цената
е по-малка, когато:

➤ продуктът се отличава от сходните;

➤ купувачите не познават добре заместителите му;

➤ купувачите не могат лесно да сравняват качествата на за-
местителите;

➤ разноските са по-малка част от общите приходи на купу-
вача;

➤ разноските са малки, сравнени с общите разходи по край-
ния продукт;

➤ част от разходите се поемат от други;

➤ продуктът се използва във връзка със закупени преди то-
ва активи;

➤ се смята, че продуктът притежава по-високо качество,
престиж или изключителност;

➤ купувачите не могат да складират (да се запасяват) с про-
дукта. [3]

Съществуващите в сферата интернет редица сили като дере-
гулацията и мигновеното сравняване на цените, превърнаха про-
дуктите в сравними стоки (като тези, които се търгуват на стоко-
вите борси – б.р.) в очите на потребителите и увеличиха чувстви-
телността им към цените. Сега, повече от всякога, компаниите
трябва да разбират чувствителността към цените на своите целе-
ви пазари и компромисите, които хората са готови да направят
между цената и характеристиките на продукта. Дори на енергий-
ния пазар, където човек може да си помисли, че един киловат си
е един киловат, някои компании купуват енергия, налагат марка-
та си, извършват маркетинг и предлагат на клиентите си уникал-
ни услуги.
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Базираната във Върмънт Green Mountain.com например ра-
боти усилено, за да диференцира енергийните си продукти. Чрез
обширно маркетингово проучване енергийната компания разкри
обширен пазар от потенциални купувачи, не само загрижени за
околната среда, но и готови да платят повече за опазването є. Тъй
като Green Mountain.com е „зелен“ доставчик на енергия – голя-
ма част от енергията є се произвежда от ВЕЦ, – клиентите могат
да помогнат да се намали екологичната заплаха, като купуват от
нейната енергия. Тази диференция помага на компанията да се
конкурира с „по-евтините“ марки, които се съсредоточават вър-
ху по-чувствителните към цената (по-стиснатите) клиенти. [4]

Оценка на кривата на търсенето

Компаниите могат да използват три основни метода за оцен-
ка на кривата на търсенето си. Първият включва статистически
анализи на стари цени, продадени количества и други фактори, за
да се установи взаимовръзката им. Построяването на модел и об-
работката на данните с подходящите техники обаче изисква зна-
чителни умения.

Вторият подход е да се проведат ценови експерименти, така
както сториха това Бенет и Уилкинсън – те систематично проме-
няха цените на няколко продукта, продавани в магазини с намале-
ни цени, и наблюдаваха резултатите. [5] Алтернативата тук е да се
променят различни цени в сходни територии и да се види как то-
ва ще повлияе на продажбите.

Третият подход е да се помолят купувачите да отговорят кол-
ко единици от продукта ще купят при различни ценови равнища.
[6] Един от проблемите при този метод е, че купувачите могат да
подценят намеренията си за покупка при по-високи цени, за да
обезсърчат компанията да постави по-високи цени.

При измерването на съотношението „цена – търсене“ специа-
листът по маркетинг трябва да контролира няколко фактора, кои-
то ще влияят върху търсенето, като например реакцията на конку-
ренцията. Освен това, ако компанията промени освен цената и
други фактори, влияещи върху маркетинговата структура (микс),
ще бъде по-трудно да се изолира ефектът на ценовата промяна. [7]
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Ценова еластичност на търсенето

Специалистите по маркетинг трябва да знаят колко реакти-
вен или еластичен ще бъде пазарът при промяна в цената. Ако
търсенето почти не се променя при малка промяна в цената, каз-
ваме, че търсенето е нееластично.

Вероятно е търсенето да бъде по-малко еластично, когато:
(1) има малко или изобщо няма конкурентни заместители на про-
дукта; (2) купувачите не забелязват веднага по-високата цена; (3)
купувачите бавно променят навиците си на пазаруване, за да
потърсят по-ниски цени; (4) купувачите смятат, че по-високите
цени са оправдани от разликите в качеството, обичайната инфла-
ция и т.н. Ако търсенето е еластично, продавачите ще трябва да
обмислят намаляване на цената, за да си осигурят по-големи об-
щи приходи. Това има смисъл, стига производствените разходи и
продажбата на повече единици продукция да не се увеличават
непропорционално. [8]

Ценовата еластичност зависи от размера и посоката на замис-
лената промяна в цената. Тя може да бъде пренебрежимо малка
при незначителна промяна в цената и значителна при голяма про-
мяна в цената; може да бъде различна при намаляване или при
увеличаване на цената. И накрая, еластичността в дългосрочен
план може да се различава от тази в краткосрочен. Купувачите мо-
гат да продължат да купуват от същия доставчик и след повиша-
ването на цената или защото не са я забелязали, или защото пови-
шението е малко, или защото вниманието им е отвлечено от дру-
ги грижи, или пък защото смятат, че търсенето на друг доставчик
ще им отнеме време. Но могат в крайна сметка и да сменят достав-
чика. Разликата между еластичността в краткосрочен и в дълго-
срочен план означава, че продавачите няма да знаят какъв ще е то-
талният ефект на промяната в цената, докато не мине време.


