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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Актуалност на проблема 

 

Актуалността на избраната тема „Дигитални маркетингови комуникации 

- комуникативни и семиотични аспекти” е породена от 

предизвикателствата, пред които са поставени специалистите в областта 

на маркетинга  и рекламата в днешните бързоразвиващи се пазари, където 

креативността и гъвкавостта са от съществено значение. Дигиталната 

реклама и в частност туристическата реклама почти не е анализирана от 

гледна точка на семиотиката и на комуникативните аспекти на 

дигиталността.  

В днешната пазарна икономика пазарите са пренаситени от разнообразни 

продукти, а потребителите като че ли са имунизирани срещу рекламните 

послания. Това налага използването на използването на по-агресивни и 

иновативни подходи от страна на компаниите. Целта е да се подобряват 

маркетинговите общувания,  чрез гъвкавост,  индивидуалност и 

креативност. 

Редом с гореизложеното, компаниите са изправени пред въпрос – как 

възможно най-бързо, качествено и таргетирано да подходят при 

изискванията на клиентите? Дали да заложат на обема бързия обем от 

продажби или да отделят малко повече време за задоволяване на 

специфичните нужди на всеки клиент. Разбира се, нека не забравяме и 

конкуренцията, която стимулира или създаването на въздействащи 

рекламни послания, или отпадането от играта.  

Практическо приложение на труда: той е полезен  на всички специалисти 

в сферата на комуникациите, маркетинга и рекламата, защото основната 

цел на всяка компания е печалбата, а тя е следствие от множество 

фактори, като ключов е изграждането на разпознаваем и работещ бранд. 

Прилагането на иновативни маркетингови комуникации цели 
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привличането на повече клиенти, превръщането им в лоялни и 

увеличаване на печалбата.  

Маркетинговите комуникации и в частност дигиталните, предполагат 

умелото използване на различни дигитални канали, чрез които 

компаниите комуникират пълноценно с потребителите. В дигиталната 

епоха, в която живеем, важни са иновативните подходи, които приковават 

вниманието на клиентите и им доставят необходимата информация за 

вземането на решение за покупка. Умелото използване на различните 

подходи позволява потребителите винаги да изпитат нещо ново и 

интересно, да се доближат една стъпка по-близо до компанията и да се 

превърнат в лоялни клиенти.   

Трудът разглежда различни възможности за осъществяване на 

комуникации. Използването им е съобразено с непрекъснатото развитие 

на новите технологии, както и новите тенденции в използването на 

маркетингови и рекламни комуникации. Това налага определянето на 

ясни и точни граници при описанието им в изследването. 

 

Науката започва оттам, откъдето има изследване. Изхождайки оттук е 

проведено емпирично изследване, направено за целите на дисертацията 

за нагласите към дигиталните маркетингови комуникации. То обхваща 

периода от м. юни 2015 до м. юли 2015 г. Изследваните лица са както от 

България, така и от света. Те са туристи, подбрани по случаен принцип. 

Изследването не е представително, а има за цел да даде обща представа 

за нагласите на потребителите. Емпиричният материал, въз основа на 

който е направен анализът включва общо 410 анкетни карти.  

Анкетната карта се състои от  15 въпроса, от които 5 са социално-

демографски и включват пол, възраст, финансов статус, местожителство и 

посещение на дестинации. Пет въпроса от анкетните карти се отнасят към 

използването на дигитални медии от потребителите. Останалите пет 

въпроса изследват информацията за туристическите дестинации.  
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Изследователска теза. Дигиталните маркетингови комуникации, оказват 

съществено влияние върху поведението на потребителите и желанието им 

да извършат покупка. Именно в това поле на анализ може да се търси и 

целта на дисертационния труд. 

 

Целта на тази дисертация е да анализира въздействието на 

разнообразните дигитални маркетингови комуникации и техните 

възможности да влияят като ефективен маркетингов инструмент за 

комуникация и за стимулиране на продажбите. Това означава да се 

покажат качествените характеристики на дигиталните медии и ползите от 

тяхното умело използване.  

Тази цел определи и специфичните задачи на  труда: 

 

 Да се изследват нови тенденции и нови комуникативни и 

рекламни похвати при дигиталните маркетингови 

комуникации; 

 Да се изследва творческият комуникативен процес в рекламата 

в аспекта на дигиталните медии; 

 Да се изследват този вид комуникации, насочени към 

определена целева аудитория. 

 Да се изследва как могат ефективно да се приложат 

изследователските методи на основата, на които се създават 

дигитални маркетингови комуникации. 

Предмет на изследването е ролята на дигиталните медии, в частност 

социалните мрежи, тяхното въздействие върху потребителите и 

възможностите, които те дават за  формирането на определени възгледи, 

вкусове и предпочитания, както и тяхното изследване. 

 

Обектът на изследването са социалните мрежи. Изборът се обуславя от 

чудесните им възможности за изразяване на рекламни послания. 
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Комуникацията  с потребителите е изключително интерактивна. Изразява 

се чрез текст, аудио, видео, както и комбинация от тях. По този начин се 

изпращат комуникативни съобщения, които оказват влияние върху 

поведението на потребителите.  

Дисертационният труд поставя предварително някои изследователски  

ограничения. 

Първото е свързано със спецификата на обекта на изследването, която  

предполага тези ограничаващи условия при нейното разработване. 

Поради недостатъчен брой добре проведени дигитални маркетингови 

комуникации в България, от една страна, и от друга, поради по-бавното им 

развитие и приложение в практиката, в труда са изследвани предимно 

примери от света. 

Второто е свързано със съобразяването на  дигиталните маркетингови 

комуникации с непрекъснатото развитие на новите технологии. Това 

налага определянето на ясни и точни граници при описанието им в 

изследването. 

Третото ограничение е свързано с непълно и подробно изследване на 

всички дигитални медии, а само на някои социални мрежи, тъй като те не 

са основна цел на дисертационния труд. 

 

Степен на разработеност на проблема. В настоящата научна разработка е 

направен опит да се покаже огромният потенциал, който предоставят 

социалните мрежи, като част от комуникационния микс, използван от 

компаниите. 

 

Целта на разработката е свързана с въздействието на социалните мрежи 

върху потребителите и тяхното използване като ефективен маркетингов 

инструмент за насърчаване на продажбите. 

 

В дисертационния труд са използвани следните видове анализ: 
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 Семиотичен анализ на дигитални маркетингови комуникации; 

 Анализ на данни от проведено емпирично изследване за 

отношението на туристите към дигиталните медии, в частност 

социалните мрежи;  

 Сравнителен анализ на дигитални маркетингови комуникации 

у нас и в чужбина; 

Семиотичния анализ ще позволи дигиталните медии да се разглеждат като 

маркетингова комуникация, където се използват знаци и символи, които 

практически се интегрират в този вид комуникация.  

Специално за целта на труда е проведено и емпирично маркетингово 

изследване за отношението на туристите към дигиталните медии и 

въздействието им върху потребителите.  

Чрез сравнителния анализ се показва разликата в определени 

маркетингови комуникации, които са световно известни и други, които са 

плод на българския креативен гений. 

Използваните източници в този труд са различни по обхват, от книги, 

научни сборници  до публикации от интернет списания и публикации. 

Дисертационният труд съдържа 288 страници. Библиографията включва 

163 заглавия, от които 50 на български  и руски език, 113 на чужд език и 

други 16 интернет източници. 

Темата за дигиталните маркетингови комуникации не цели да бъде 

изчерпателна, нито по отношение на представителност, нито по 

отношение на обхват. Не е по силите на един докторант да изследва 

задълбочено проблематиката, нито е възможно той да се обхване в 

представения обем. Изследвани са определени дигитални маркетингови 

комуникации, прилагани от водещи севтовни компании. При възможност, 

би било чудесно темата да се развие в едно последващо, по-задълбочено 

и по-обемно изследване.  

 

Структура и съдържание на изследването 
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Предварително определената цел и специфичните задачи на  труда 

определят и неговата структура, а именно: 

УВОД 

 

ПЪРВА ГЛАВА. СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

1.1. Определение  

1.2 История  

1.3 Различни сайтове на социални мрежи 

1.3.1 Facebook 

1.3.2 LinkedIn 

1.3.3. Google+ 

1.4 Събиране на информация за потребителя 

1.4.1 Преимущества на проучване по Мрежата 

1.4.2 Недостатъци на онлайн проучването 

1.4.3 Дейта майнинг 

1.4.4 Система за управление на взаимоотношенията с клиентите 

1.5 Социалните мрежи и събирането на информация 

1.5.1 Подходът на Facebook 

1.5.2 Брокери на информация 

1.5.3 Хеширане  

1.5.4 Сигурност на информацията в социалните мрежи 

1.5.5 LinkedIn 

1.5.6 Биг Дейта 
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1.5.7 Google 

1.5.8 Поведенческо профилиране и таргетирана рекламна комуникация 

ВТОРА ГЛАВА. ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ – 

КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ 

1. Социалните медии 

1.1 Видове социални медии  

1.2 Характеристики на социалните медии 

1.3 Фактори за адаптиране към спецификата на аудиторията 

2. Влиянието на социалните мрежи върху комуникацията на 

организациите 

2.1 Комуникацията „To be continued…” 

2.2 Радио 

2.3 Телевизия  

2.4 Електрически билбордове  

2.5 Мрежата 

2.6 Мобилни телефони  

2.7 Потребностите и социалните мрежи 

2.8 Тенденции при избирането на рекламен канал 

2.9 Социалните мрежи и техния натиск върху стратегията на компаниите 

3. Анализ на дигитални маркетингови комуникации 

3.1 Реклами 

3.2 Стимулиране на продажбите 

3.3 Пиар комуникации 

3.4  Директен маркетинг 

3.5  Мърчандайзингови комуникации 
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3.6 Интегрирани маркетингови комуникации 

ТРЕТА ГЛАВА. ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ 

В ТУРИЗМА 

1. Туризъм – дефиниция 

1.1 Характеристики 

1.2 Дейности свързани с туризма  

1.3 Видове туристически обекти 

1.4 Маркетингови комуникации на туризма 

1.5 Предизвикателства пред маркетинговите комуникации на 

туризма 

1.6 Зелен туризъм 

1.7 Маркетингови комуникации ориентирани към устойчив туризъм 

2. Апели и архетипи в туризма 

3. Дигитални реклами 

4. Авторска реклама 

5. Иновационни практики в дигиталните комуникации  

5.1 Иновация – определение 

5.2 Дигиталността 

5.3 Употреба на интернет и смартфони 

5.4 Оптимизирани за мобилни устройства уебсайтове 

5.5 Оптимизиран уебсайт или мобилно приложение? 
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5.6 Uber 

5.7 Аpple watch 

6. Изследване на нагласата на туристите относно дигиталните (уебсайт, 

социални медии и т.н.) туристически услуги на ОП „Туризъм“ София 

(анализ на емпирично изследване) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИЗВОДИ, ПРИНОСИ 

БИБЛИОГРАФИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

 

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

УВОД 

 

В уводната част на дисертационния труд са описани темата, методите и 

актуалната значимост на труда. Изведени и представени са целта, 

предметът и обектът на изследване в съответствие с формулираната 

изследователска теза. Представени са спецификите на 

изследователските задачи, както и ограниченията, които се налагат във 

връзка с тях. Набелязани са методите на изследване, а именно 

семиотичен анализ, анализ на данни от проведено емпиричено 

изследване за нагласите към дигиталните маркетингови комуникации и 



11 
 

сравнителен анализ. Определена е структурата на дисертационния 

труд.  

 

 

ПЪРВА ГЛАВА. СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

 

 

Кратко представяне на първа глава 

В първа глава са анализирани въпросите, отнасящи се до понятието 

социални мрежи, техните основни характеристики и модели. В научната 

литература съществуват твърде много определения и  схващания за 

това какво е комуникация. Различните учени изхождат от различни 

гледни точки при опита за дефинирането. Разглеждат се в подробности 

няколко социални мрежи: Facebook, Google+ и Linkedin, както и 

методите за събиране на инфоамация за потребителите.  

 

 

Резюме на първа глава 

Спокойно можем да определим сайтовете на социалните мрежи като 

платформи. В зависимост от тези платформи потребителите създават 

различни по-достъпност лични профили, което им позволява да се 

приобщат към даден сайт на социална мрежа (SNS). Веднъж създали 

своя профил (акаунт), те  могат да се свържат с всички останали в 

определената мрежа (общност). По този начин могат да публикуват, 

споделят и обменят информация.  

Началото на 2004 година ражда Facebook. Създаден е по подобие на 

Friendster. Той е предназначен само за студентите от Харвард. Двадесет 

и четири часа след създаването му са регистрирани хиляда и двеста 

студенти. До средата на годината са записани тридесет кампуса с общо 

сто и петдесет хиляди студенти. Малко по-късно се включва цялата Ivy 
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League, а след това и всички университети в САЩ. Следват: Канада, 

Мексико, Обединеното Кралство, Австралия, Нова Зеландия и 

Ирландия. През септември 2006 година Facebook отваря врати на света. 

Всеки над тринадесте години с валиден имейл може да се регистрира. 

През 2009 година Facebook задминава по трафик Myspace в щатите, а 

към края на 2012 година броят на регистрираните потребители 

надхвърля един милиард.  

„Facebook е на-известният и безплатен сайт на социална мрежа – начин 

да се свържем с хора – който комбинира най-доброто от блоговете, 

онлайн форуми и групи, споделяне на снимки и много повече. Като 

проследява връзките на потребителите си, които те създават помежду 

си, Facebook улеснява намирането и поддържането на връзка с хората – 

всеки от стари приятели и съквартиранти до клиенти, нови шефове и 

дори хора, които не сме срещали никога, които споделят интересите 

ни.“ (Vander Veer, р. 272).  

„LinkedIn е уеб сайт, който е създаден да свързва бизнес 

професионалисти и да им позволява да споделят информация, 

получават отговори, промотират себе си и своя бизнес“. (E. Butow, K. 

Taylor, р. 1) 

Други професионалисти го определят като бизнес страната на 

социалните мрежи. Тук потребителят може да си създаде профил, с 

който да започне да завързва контакти с професионалисти в 

определена област. За целта трябва да изпрати покана даден друг 

потребител, за да се свържат. Така вече те са свързани в (linked in) тази 

социална мрежа.  

Десет години след създаването си LinkedIn се гордее с над двеста 

двадесет и пет милиона регистрирани потребители. С честването на 

десетата си годишнина представят и своето мобилно приложение. 

Според проучвания направени от LinkedIn, броят на регистрираните 

потребители нараства с двама на всяка секунда.   

„Google+ е микс между Facebok и Twitter. Много е близкък до Twitter с 

това, че е еднопосочно свързана мрежа.“ (Curran, Morrison & Mc Cauley, 

р. 378) 
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Това наистина лаконично определение много добре подчертава 

смесения характер на тази социална платформа. Ключов момент е 

самото стартиране на G+ през средата на 2011 година. Закъснелият 

старт крие своите плюсове и минуси. 

Друго преимущество на G+ е, че всеки може да се регистрира 

безплатно. Това контрастрира с LinkedIn, които предлагат платени 

акаунти.  

Собствениците на малък и среден бизнес, които искат да просперират, 

държат да се развиват и постоянно да подобряват качеството на 

продуктите и услугите си. Те постигат това като се учат от връзките с 

клиентите си. След време те научават повече за своите клиенти и 

използват това знание, за да им служат по-добре. Това от своя страна 

води до щастливи и лоялни клиенти и печеливш бизнес.  

По-големите компании, със стотици хиляди и дори милиони клиенти, 

нямат лукса на подържат лични контакти с всеки свой клиент. По-

големите фирми трябва да разчитат на други средства и методи, за да 

заформят учаща връзка със своите клиенти. В частност, те трябва да се 

научат да използват нещо, което имат в изобилие. Това е 

информацията, която те получават от всяко едно взаимодействие със 

своите клиенти.  

 Почти всеки един инструмент за провеждане на проучване по 

традиционните методи, може да бъде прехвърлен в пространството на 

мрежата. Електронните проучвания, визуално и функционално, са много 

близки до традиционните. Това включва: квадратчета за отбелязване на 

отговор, номерирани квадрачета, радио бутони, селектирани листи, 

падащи менюта. Всички те улесняват попълването на информация, както 

и намаляват възможността за грешки.  

Електронните свойства на проучването позволяват на изследователите 

да правят корекции, ако се появят непредвидени проблеми. Някои 

въпроси могат да се коригират или изобщо да бъдат премахнати. С 

постъпването на нова информация, може да се включат и 

допълнителни въпроси.  
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Когато информацията се събира онлайн е невъзможно да се изчисли 

процента на отговор. Много хора разглеждат сайта, но решават да не 

участват в проучването. Проблем е и предаването на няколко варианта 

на проучването от един и същ респондент. Разбира се, има техники за да 

се избегне това – на първата страница може да помолим респондента 

да попълни интервюто само веднъж; може да поставим и въпрос, който 

пита дали респондента вече е попълвал същото или подебно 

изследване. 

Един процес, използван от дълги години е Дейта майнинг (англ. Data 

Mining). Също така известен като „Извличане на знания от данни“. 

Въпреки че някои техники са нови, самата технилогия не е нова. хората 

анализират данни още откакто е изобретен първият компютър, а векове 

наред и без компютри. През годините Дейта майнинг е имал различни 

имена: откритие на знанието, бизнес информация/разузнаване, 

предвиждано моделиране, предвиждани анализи и т.н.  

Линов и Бери дефинират Дейта майнинг като: “Дейта майнинг е бизнес 

процес за изследване на големи по обем данни с цел откриване на 

логични модели и правила.“  (Linoff & Berry, р. 2) 

Системата за управление на взаимоотношенията с клиентите (от 

английски Customer Relationship Management, CRM) е много обширна 

тема и нейното разглеждане в дълбочина не е цел на труда. За нас е 

важно да разгледаме връзката й с Дейта майнинг процеса и как това 

спомага за по-успешен бизнес. 

Целта на дейта майнинга е да подобри и ускори  познавателния процес 

що се отнася до връзката с клиентите. Във всяка индустрия, компаниите, 

които гледат напред в бъдещето, се стараят да достигнат до по-добро 

разбиране на всеки отделен клиент. На клиента от друга страна ще бъде 

по-лесно и по-доходоносно да ползва техните продукти и услуги, а не 

тези на конкуренцията.  

Мрежата не е единственият „производител“ на информация. 

Телефонните компании, както и тези, които обслужват кредитните 

карти, са първите, които работят с терабайти от данни. Разбира се, сега 

такъв обем информация не представлява трудност за обработване.    



15 
 

Много компании стигат до извода, че информацията, която събират за 

собствените си киенти е полезна и на други бизнеси. Например, 

супермаркет с програма за лоялни клиенти раздава карти за отстъпки. 

Чрез тези карти от супермаркета могат да проследят кой какво купува. 

Тази информация може да е ценна за компания, която пакетира стоки. 

Компания за кредитни карти има ценна за авиолиниите информация – 

кой купува много самолетни билети. Супермаркета и компанията за 

кредитни карти са информационни брокери. Компанията за кредитни 

карти може да иска заплащане от авиокомпанията, за промотиране на 

кампания на хората, които летят често, но с други авиокомпании.   

Качеството на рекламата зависи от редица фактори, един от най-

важните от които е целевата група. Основополагащо за бизнеса, е 

дадена компания да дефинира целевата група, т.е. на кого ще продава 

своите продукти или услуги. Веднъж отговорила си на този въпрос, 

компанията трябва да се насочи към методи на събиране на 

информация за своите бъдещи клиенти. Разгледаният по-горе процес на 

дейта майнинг е един отличен пример за това.  

Също така, информация за потребителите може да се намира и чрез 

социалните мрежи. Различните сайтове на социални медии и мрежи 

предлагат различна целева аудитория и различни методи за намиране 

на информация за тях. Ще разгледаме няколко представителя на 

сайтове на социални мрежи и начините, по които се сдобиват с 

информация за своите потребители. Също така, ще видим как това 

помага на компаниите да предадат своето послание на бъдещите си 

клиенти.  

Добре ни е известно, че най-използваната социална мрежа е Facebook. 

Със свойте над един милиард регистрирани потребители, Социалната 

мрежа представлява един океан от база данни. Това е добре дошло за 

компаниите, които искат да се запознаят по-добре със своите настоящи 

и бъдещи клиенти.  

В днешната конкуренция, компаниите се надпреварват да осигурят по-

добро и по-тясно таргетирано обслужване. Трудно се печелят клиенти, 

още по-трудно се задържат и затова е от съществено значение да ги 

познаваме колкото се може по-добре.  
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Брокерите на информация са компании, които събират най-

разнообразна информация за потребителите. Информацията се 

съхранява с цел на по-късен етап да се продаде на бизнеси, за които е 

ценна. Също така, може да бъде комбинирана с напредналите 

технологии за дайта майнинг. По този начин могат да се открият 

асоциации и връзки между демографските характеристики и 

продуктовите предпочитания. Тези технологии спомагат за 

изграждането на потребителски профил, който може да бъде използван 

за таргетирана реклама.    

В изминалото десетилетие се наблюдава разрастване на пазара на 

брокерите на информация. Към момента това е една мулти-милиардна 

индустрия. Всяка една компания се различава от останалите, по начина 

който използва за събиране на информация и имплементирането й. 

(Miller) Корпорацията Acxiom се сдобива с информация от публично 

достъпни архиви и архиви за потребителски покупки от различни 

търговски обекти. Според някои източници Acxiom също така събира 

информация от потебителските въпроси и навици свързани с търсачки и 

социални медии (Beckett). Equifax, компания за кредитни доклади, 

използва информацията свързана със заплатите на потребителите, за да 

придобие представа за тяхното финансово състояние. Epsilon разкрива 

какви са интересите на хората, като следи техните четивни навици, 

дарения.  

Хеширането, което Facebook използва, е процес на обработка на 

информация. Чрез него, най-общо казано, се криптира информация. За 

разлика от обикновеното криптиране, което чрез специални програми 

може да се декриптира, хеширането е необратим процес. Използват се 

сложни алгоритми, които след като обработят информацията, я 

превръщат в кратка  последователност от цифри и букви.  

Това, което Facebook прави е да хешира информацията, която всеки 

потребител е въвел при регистрирането или след това. Обикновено това 

са имена, имейл, телефонен номер. Всеки един хеш отговаря на отделен 

потребител. Рекламодателите също използват този метод. Те могат да 

решат да предоставят на Facebook своите хешове. Тогава хешовете на 
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рекламодателя и тези на социалния гигант се обработват от специална 

програма. При съвпадение, и двете компании са в състояние да добият 

по-добра представа за потребителския профил. Това ще им помага в 

бъдеще и ще са в състояние да прилагат по-ясно таргетирана 

маркетингова комуникация.    

В следствие на събирането на информация за потребителите по 

изброените по-горе методи, възникват доста въпроси свързани със 

сигурността на тази лична информация. Статистическите алгоритми 

помагат за сформирането на потребителски профили, като се базират на 

информация от редица фактори като: възраст, семейно положение, 

деца, притежание на недвижимо имущество, адрес и т.н. Всички тези 

фактори трудно се променят. Събира се и на пръв поглед несъществена 

информация, като навици и мнения. Тя на свой ред, играе важна роля 

при изграждането на потребителски профил.  

Редица са примерите на недоволни потребители от отношението на 

сайтовете на социалните мрежи към личната информация. Един от 

ярките примери за нарушаване на поверителността на информацията е 

свързан именно със социалния гигант Facebook. Благодарение на 

журналистическо разследване на Wall Street Journal, през 2010 година, 

се разкрива как някои от топ десетте апликациите, предават 

поверителна информация. Тя включва достъп до имената на 

потребителите и в някои случаи достъп и до имената на приятелите им в 

социалната мрежа. Таза информация е била предавана на десетки 

рекламни агенции, както и на компании събиращи информация от 

Мрежата.  

Апликациите във Facebook представляват софтуер, който спомага на 

потребителите да играят игри и да си споделят различна информация. 

Те са съществена част от Facebook. Според изследване проведено от 

социалната мрежа, всеки месец над 70% от потребителите използват 

различни апликации. 

  Разследването разкрива как десетте най-популярни апликации 

(FarmVille, Texas HoldEm Poker, Frontier Ville и др.) предават 

потребителски самоличности на външни компании. Повечето апликации 

не са направени от Facebook, а от външни софтуерни разработчици. 
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След постъпилата от журнала информация, че някои апликации 

предават смаоличността на потребителите на трети лица, няколко 

апликации биват закрити от Facebook. Причината за това остава неясна.  

 “Сравнително лесният достъп и широкото разпространение на 

социалните мрежи създават предпоставки относно поверителността и 

сигурността на информацията.” (Steel&Fowler, р. 2) 

Предизвикателствата, що се отнася до опазване на личната 

информация, са породени от противоположни нужди. От една страна 

потребителите желаят да имат колкото се може повече приятели и да 

споделят колкото се може повече. От друга, желаят да запазят личното 

си пространство и дори да са анонимни. Чрез Интернет лесно се 

пресичат държавните граници и регулацията в световен мащаб 

представлява предизвикателство, но е задължителен процес. (Grove). 

Все пак, за да сме общителни е нужно да сме открити и прозрачни в 

отношенията си. За да запазим личното си пространство е нужно да 

ограничим информацията, която споделяме.  

Както споменахме по-рано в труда, LinkedIn е социалната мрежа на 

професионалистите. Със своята огромна по обем информация, тази 

платформа подпомага действията и решенията на двете страни на 

бизнеса: от една страна компаниите, чиито представители са 

работодателите; работната сила, от друга, преставителите на 

работниците. 

LinkedIn използва информацията, която двете страни качват и им помага 

чрез следните си функции: 

- Локационна – когато се правят препоръки за работа, се имат 

предвид миграционните модели. Знае се, че някой от Сан Франциско 

е по-вероятно да се премести в Ню Йорк, а не във Филаделфия. 

- Йерархична – може да прецени дали някой професионалист скоро 

ще бъде повишен в длъжност. По този начин предлага позиции над 

настоящата. 

- Географска – сходна с локационната. В този случай обслужва 

компаниите. Предоставя им информация къде могат да отворят нов 
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бизнес, на базата на това къде се намира нужния им брой 

специалисти.  

- Оценителна – предлага класификация, на базата на която 

компаниите могат да оценят представянето си спрямо 

конкукенцията. Тази информация е свързана с набирането и 

задържането на персонал. 

- Технологична – в зависимост от устройството, с което потребителя 

използва услугите на LinkedIn, се предоставя различна информация. 

Тези, които използват мобилни устройства е по-вероятно да са 

наблюдатели, отколкото активни участници.  

Огромният обем информация, който компаниите придобиват онлайн и 

офлайн се нарича „Биг Дейта“. Тази информация се събира и съхранява, 

и се използва за подобряване на продуктите и услугите. Най-вече, това 

е разнообразна информация свързана с потребителите.  

- Определението, което Оксфордският речник предоставя е: 

„Информация, която е твърде обемна и комплексна, за да се 

манипуллира и изследва от стандартни методи и сечива.“ 

- Това е информация от публични, частни и закупени източници; 

информация събирана от Мрежата, общества и нови интелигентни 

придобивки. (Bughin,Chui, Manyika) 

През годините, нарастването на обема информация и мястото за нейното 

складиране са били две величини в постоянна взаимовръзка. 

Приблизително, до 2000-та година, обемът информация винаги се е 

помествал в предвидените за това места. Въпреки непрестанният растеж и 

на двете величини, след този момент, растежът на информацията 

надминава растежа на местата, предвидени за складирането й.  

Към момента, ако дадена компания няма капацитет да поддържа и 

съхранява обеми данни свързани с клиентите й и с бизнеса й, като цяло, 

винаги може да се обърне към компании, които специализират в тези 

услуги. Едни от най-известните имена в този бранш са: Quantum, LSI и EMC. 

Те разработват както хардуерни, така и софтуерни продукти, които 

спомагат за съхраняване и анализиране на Биг дейта. Един от тези 

продукти е на Quantum, от семейството Latus. Те предлагат глобална 
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дистрибуция на хард дискови архиви, чиито таргет, са мулти-

петабайтовите среди.  

Един от начините, по който LinkedIn използва потребителската 

информация, е насочен именно към това да им помогне. Според Dipchand 

Nishar, вице президент по връзки с потребителя и продукти, това е една от 

многото положителни функции на бизнес мрежата. Той продължава: „Нека 

си представим, че сме двадесет и шест годишен счетоводител. Чудиш се 

как да продължиш кариерата си. Лесно намираш няколко варианта: 

изкачваш стълбата към успеха в счетоводната компания, където работиш; 

търсиш работа в друга счетоводна компания; стартираш собствен 

счетоводен бизнес и т.н. Тук се намесва LinkedIn. Ако този човек има 

регистрация в бизнес мрежата, тя може да използва информацията на 

всички други потребители, за да му покаже дали и други като него не са 

имали подобен проблем. След това е възможно да му покаже кой път са 

поели те и до какво е довело това. По този начин потребителите получават 

много ценна информация за това как техните настоящи избори могат да 

рефлектират на бъдещето им развитие. 

Социалната мрежа на Google (Google+), успява за три пъти по-кратък 

период да се доближи по брой регистрирани потребители до световния 

лидер Facebook. Това, тя прави чрез иновативни решения, някои 

подобрения и поглед в бъдещето. В настоящия труд разгледахме главните 

характеристики на G+. Що се отнася до самото събиране на информация за 

потребителите, G+ не се различава съществено от Facebook – и в двете 

социални мрежи се извлича информация за потребителите, техните 

вкусове и предпочитания, следят се техните действия. Всичко това се 

прави с цел подобряване на предлаганите услуги и, разбира се, по-добре 

таргетирана реклама. Тя от своя страна, ще привлече рекламодатели с по-

дълбоки джобове. Въпреки, че интерес на труда представляват сайтовете 

на социалните мрежи и техните маркетингови комуникации, е важно да се 

разгледа, макар и не в дълбочина, по какви други начини Google събира 

потребителска информация.  

Има много и различни аспекти на събиране на информация, от страна на 

Google. IP адресите се проверяват. Използват се бисквитките за 

програмиране и следене. Ако сме влезли в нашия Google акаунт, всичко, 
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което правим на уебсайтовете собственост на компанията, се следи и 

анализира. Информацията дори може да не се сведе само до 

идентификация на нашия компютър, смартфон или таблет. Тя може да 

послужи за разкриване дори на нашата самоличност.  

Крилатата фраза „информацията е най-скъпо платената услуга на света“ 

тук намира чудесно приложение. Oгромната по обем информация, с която 

Google разполага, може да се групира по редица ползотворни начини. 

След анализът й, може да се подобрят маркетинговите решения, 

изследванията, продуктите и услугите и т.н. С нейна помощ могат по-рано 

да се открият определени пазарни тенденции и по този начин, ефективно 

да се повлияе на пазара. Също така, информацията спомага по-бързо и 

лесно да се открият потребителските предпочитания и базирайки се на 

нея, да вземем своите бизнес решения в правилната посока. Това е много 

полезно, особено на големи компании като Google. 

Също така, по-голямата част от приходите на Google идват от рекламата, 

която предлагат. Колкото повече от компанията знаят за негово величество 

потребителя, толкова по-добре таргетирана реклама ще предлагат.            

Като резултат от финансовата криза, навсякъде по света бюджетите за 

реклама са се свили. Това кара компаниите да търсят нови и иновативни 

начини да проведат своята комуникация с потребителите. Онлайн 

рекламите предлагат една отлична алтернатива.  

Разбира се, към момента те не са панацея за рекламната комуникация. Те 

представляват един добре обоснован избор, що се отнася до 

възвръщаемост на рекламните инвестиции. Не е случайно, че 

рекламистите от години ги включват в своя комуникационен микс. 

Ако съдим по увеличението на приходите от реклама на големите имена в 

бизнеса (Google, Facebook etc.), можем лесно да стигнем до извода, че все 

повече компании залагат по-големи бюджети именно на своето онлайн 

присъствие. 

Онлайн рекламистите отдават голямо значение на онлайн поведенческата 

реклама и я определят като бъдещето на дигиталната реклама. От друга 

страна, адвокатите специализиращи в потребителите на Мрежата, я 

критикуват поради натрапчивия и характер, що се отнася до сигурността на 
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потребителската информация (Turrow). Потребителите са раздвоени 

между привидно безплатната услуга и това, че техните онлайн действия се 

следят и се споделят на трети страни, често без тяхното ясно съгласие или 

разбиране. „Доставчиците на Интернет услуги са най-голямата заплаха за 

сигурността на потребителската информация, поради способността им да 

следят и анализират техните действия.“ (Ohm, р. 1420). Той предлага да се 

създадат законови рамки, които да ограничат тези практики. Това води до 

редица промени и по-стриктно наблюдение от страна на властите.   

За настоящия труд представлява интерес използването на методите 

описани по-горе от социални мрежи и мрежови компании. За целта ще се 

спрем на социалния гигант Facebook. На 6-ти ноември, 2007 година, 

Facebook започва използването на няколко рекламни платформи. Една от 

тях е Facebook Beacon. Тяхната задача е да подпомагат бизнеса по-добре 

да таргетира потребителите на социалната мрежа, предоставяйки им 

различна рекламна комуниакция. На потребителите е обяснено, че това се 

прави с цел подобряване на услугите, докато те отново ще контролират 

информацията си. По това време месечните потребители били около 

петдесет милиона.  

Целта на Facebook Beacon била да сближи социалната мрежа с трети 

уебсайтове-сътрудници, за по-добро таргетиране своята рекламна 

комуникация. Първоначално, уебсайтовете-сътрудници били 44 на брой. 

Те помагали да се проследяват потребителските предпочитания и навици 

извън Facebook. В последствие на потребителите се предлагала опция да 

споделят своите дейности с приятелите си в социалната мрежа, под 

формата на история на News Feed или Mini feed. Това довело до остри 

противоречия сред потребителите. Публикуваните или споделените 

дейности включвали информация за: 

- Закупени продукти 

- Използване на улсуги 

- Добавяне на артикул в листата с желания 

- Добавяне на рецепта в онлайн книга с рецепти 

- Качване на информация за продажба на продукт 
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- Отбелязване на висок резултат в онлайн игра 

- Гледане на видео 

В бъдеще можем да очакваме растеж на техниките и методите на анализ 

на информация от социалните медии. Нараства търсенето на нови 

алгоритми и техники за социален дейта майнинг. Успехът им до момента 

обещава едно бляскаво бъдеще за този бизнес. Това ще помогне на 

проучванията и развитието в тази област, както и в изследването на 

онлайн и офлайн човешко поведение и модели.  

 

 

 

ВТОРА ГЛАВА. ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ – 

КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ 

 

Кратко представяне на втора глава 

Във втора глава са анализирани комуникативните аспекти на дигиталните 

маркетингови комуникации. Определят се и характеризират социалните 

медии и генерираното от потребителите съдържание. Разглеждат се 

факторите за адаптиране към спецификата на аудиторията, влиянието на 

социалните мрежи върху комуникацията на организациите. 

Последователно се прави анализ на дигиталните маркетингови 

комуникации по отношение на рекламите, стимулирането на продажбите, 

пиар комуникациите, директния маркетинг и мърчандайзинговите 

комуникации.  

Резюме на втора глава 

„Социалните медии зависят от мобилни и уеб-базирани технологии, за да 

създадат платформи с високо интерактивно съдържание, чрез които 

отделните индивиди и общества споделят, създават, обсъждат и 

модифицират генерирано от потребителите съдържание. Те въвеждат 

значителни и разпространени промени в комуникацията между 
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организации, общества и отделни индивиди.“  (Kietzmann & Hermkens, р. 

242).  

Социалните медии са група от Интернет базирани апликации, които 

доразработват идеологическата и технологична основа на Уеб 2.0 и 

спомагат за създаването и обмена на генерирана от потребителите 

информация. (Kaplan & Haenlein).  

Бихме могли да изведем следната дефиниция: социалните медии са 

различни по характеристика дигитални платформи, които спомагат за 

създаването и споделянето на разнообразна по вид и характер 

информация, между отделните им потребители.   

„Генерирано от потребителите съдържание“ (ГПС) или от английски “user 

generated content – UGC” има ключова роля в комуникацията между 

отделните потребители на социалните медии. Терминът става популярен 

през 2005 година и се използва, за да описва различните форми на 

медийно съдържание, които са публично достъпни и се създават от 

крайните потребители. Той е важен по отношение на това, че именно 

потребителите създават това съдържание и така спомагат за еволюцията 

на социалните медии.  

Всеки ден в кибер пространството се появяват нови сайтове със социална 

насоченост. За извеждането на определени характеристики на отделните 

социални медии е необходимо да се имат предвид всички тези нови 

приложения. Тук на помощ идват теориите в областта на медийното 

проучване (социално присъствие и наситеност на медията) и социалните 

процеси (самопрезентация и саморазкритие).  

Степента на социално присъствие се определя от звуковия, визуалния и 

физическия контакт, който може да се осъществи от комуникативните 

партньори (Short, Williams & Christie). Социалното присъствие зависи от 

разстоянието между партньорите. То е по-високо, когато контактът е 

личен, и по-ниско, когато имаме посредник, например при телефонен 

разговор. Също така, комуникацията може да е синхронна (чат на живо) 

или не (имейл). Колкото е по-високо социалното присъствие, толкова по-

голямо влияние имаме върху поведението на комуникационния ни 

партньор.  
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Както споменахме, преди създаването на Мрежата и най-вече социалните 

медии, движението на комуникацията е било почти еднопосочно. 

Компаниите за използвали редица канали, за да комуникират с 

потребителите – телевизия, радио, преса и т.н. Потребителите, от своя 

страна, са били ограничени в каналите, по които са могли да достигнат 

компаниите.  

Днес, благодарение на постоянно развиващите се технологични 

характеристики на Мрежата, потребителите могат да използват много 

канали за комуникация както помежду си, така и с компаниите. Мрежата 

спомага за скъсяване на дистанцията между компании, институции и 

потребители. Както се казва, всеки е на един клик разстояние. Вече всеки 

потребител може да изпраща множество съобщения до компаниите. Те на 

свой ред трябва да се съобразят с това и да набавят нужния технологичен 

и човешки ресурс, за да успеят да смогнат с комуникацията. „Така на 

практика потребителите са се отказали да следят телевизионни реклами – 

за тях днес привлекателната медия за търсене на информация категорично 

е интернет.” (Райков, с. 236).  

„Кибер просранството ще роди нов век, в който купуването и продаването 

ще са автоматизирани и още по-удобни. Компаниите ще са свързани с 

клиентите и помежду си с безупречна виртуална мрежа. Информацията по 

Интернет ше обикаля света безплатно. Подавачите ще могат много лесно 

да идентифицират потенциалните си купувачи, а купувачите ще могат 

много лесно да определят най-добрите търговци и производители на 

техните продукти. Отрицателното въздействие на времето и 

пространството, което в миналото беше голяма бариера за развитието на 

търговската и финансовата сфера, постепенно ще се стопи. Компаниите, 

които продължават да продават по класическите начини от миналото, 

бавно ще напуснат сцената.“ (Котлър, с. 278). Преди повече от десет 

години Котлър съзира бъдещето и дава ценни съвети на големи и малки 

компании. И ако това предсказание за накои е било нереално, то днес е 

част от действителността. Разбира се това се отнася не само за търговския 

обмен, а и за всеки вид комуникация. 

Потребностите са основен мотиватор при вземането на решения от нас 

хората. Това от своя страна е много умело използвано от бизнеса. За целта 
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много добре се използва модела на Маслоу, който да класифицира 

нуждите ни като човешки същества. През 1954 г. той го представя с пет 

йерархично подредени мотивационни нива. Основен момент е, че не 

можем да преминем в по-горно, ако не сме задоволили базисните си 

нужди.  

На базата на този модел можем да направим аналог и със социалните 

мрежи. Ако в първото ниво имаме физиологичните нужди храна, вода, 

сън, то те представляват основните съставки за нашето съществуване. От 

гледна точка на виртуалния свят ние съществуваме, когато си направим 

някъде акаунт или си създадем профил в някоя социална мрежа.  

Продължавайки към второто ниво – Сигурност – имаме нуждата да сме 

защитени, а това става като сме част от нещо по-голямо от нас самите, а 

именно някоя група. Във Фейсбук примерно има много и най-ралични 

групи и потребителите имат голям избор да задоволят тази своя 

потребност. Ставайки част от определена група ние получаваме 

съобщения от всички учасници в нея и така сме в течение за новостите в 

дадената област. Това е много полезно, защото новата информацията 

стига мигновенно до всички в групата и така всеки е „update-нат“. 

Всичко това няма как да бъде незабелязано от компаниите и те от своя 

страна търсят начини да присъстват на тази сцена. По данни за 2013 г. 65% 

от маркетолозите ще увеличат бюджетите си за реклама в социалните 

медии. 

Като 41% ще го увеличат с до 10%, 15% от тях с до 20%, а 11% ще търсят на 

21% увеличение. Тези данни ясно говорят за връзката между новите 

канали за комуникация и стремежа на рекламодатели и специалисти да ги 

използват.  

За съжаление не всички имат отделни бюджети за рекама в социалните 

медии и при много компании се наблюдава преориентиране на средствата 

от други комуникационни канали. Следващите графики очертават как и 

откъде са готови маркетолозите да вземат средства, за да участват в 

социалните мрежи. 23% ще пренасочат средствата си от онлайн дисплейна 

реклама, 10% от други онлайн канали, а близо 40% от офлайн канали.  
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Днес, за разлика от еднопосочния комуникационен канал, където от 

компанията изпращат едно съобщение до всички, имаме комуникация 

между многото участници от страна на потребителите в дадена мрежа. 

„Разликата е че днес потребителите вярват в своя глас, изобретателност и 

възможност да се изразяват. Те вече не са пасивни във връзката с бранда, 

а активни „равнопоставени“, които могат да навлязат в чуждото 

пространство, независимо дали са канени или не. За брандовете тази 

безпомощност е притесняваща,  а намирането на решение още повече – 

как могат да влезат в контакт с потребителите, за да се стимулира 

конструктивен диалог по правдоподобен начин? От младежка гледна 

точка Unilever, Google и редица други компании са намерили едно 

решение на този проблем – сътруднидество в процеса на създаване.  

От гледна точка на комуникативните подходи е използвана 

демонстрацията. „Демонстрацията помага на клиентите да се запознаят с 

характеристиките на продукта и намалява тяхната устойчивост на усилията 

на продавача.“ (Heiman and Muller, p. 422). В случая ни демонстрират как 

можем да свалим две клипчета едновременно за нула време. Това е 

благодарение на рекламирания доставчик.  

По отношение на дигиталните аспекти можем да кажем, че рекламата не 

би била същата без тях. Само чрез уеб пространството можем да 

демонстрираме сваляне на видеа и успоредно да ги гледаме. Това са нови 

и иновативни моменти. В този случай имаме навлизане в дигиталната 

поетика.    

Търговските марки могат да бъдат думи или групи от думи, букви, числа, 

устройства, имена, с формата или друго представяне на продукти или 

техните опаковки, цветни комбинации от знаци, комбинации от цветове, 

или комбинации от които и да е от изброените знаци.“ (Енциклопедия 

Британика). То представлява човече с две ръце, протегнати напред и с 

дланите нагоре. Това е един типичен иконичен знак. „В семиотиката 

иконата е знак, който прилича на обозначавания обект. Тоест, 

означаваното и означаващото си приличат в известна стапен, което 

означава, че са мотивирани. Типични иконични знаци са повечето снимки, 

картини, карти, чертежи, някои от жестовете, звукоподражателните думи и 

др.“ (Кафтанджиев, Absolut semiotics in an absolut world, с. 57). „Иконите са 
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почти напълно заменени с техните обекти, така че е трудно да се различи 

между тях. Подобни са и диаграмите в геометрията. Определено 

диаграмата има общо означение и то не е икона; но в средата на нашите 

размисли забравяме, че абстрактността до голяма степен е основният 

момент. Така че, когато наблюдаваме една картина, има момент, когато 

губим съзнателността, че това не е нещото, различаването на реалното и 

копието изчезва, и за момент е чист сън – не е точно някое съществуване и 

все още не генерално. В този момент съзерцаваме икона.“  (Peirce, p. 181). 

„Това е термин на Чарлс Пиърс, чрез който се назовава един от знаковите 

типове, ограничени според отношението между знака и обозначавания 

обект. Иконата представя своя обект главно по сходство, т.е. между знака 

и обозначавания обект съществува изоморфизъм или аналогия.“ (Добрев, 

с. 62) 

В дигиталната ера се появяват нови медии – Мрежата, смартфони и т.н., а 

заедно с тях - онлайн и мобилната реклама. „Също така се променят и 

традиционните методи на реклама, особено телевизионната реклама, 

която с допълнителната си функционалност все повече се приспособява 

към дигиталната среда.“ (Petek & Ruzzier, p. 67). В случая имаме чудесни 

кооперирани маркетингови комуникации от страна на списанието и 

смартфона. Това е добър пример за сътрудничество между традиционна 

медия, каквато е списанието, и дигитална, иновативна и нова, каквато е 

смартфонът.  

В известен смисъл можем да определим драматизацията като 

комуникативен подход в този къмършъл. Това би могло да се случи, само 

ако някои или всички гаражи са задръстени с коли, идеи, изобретения и 

т.н. „Драмата е текст, където персонажите се противопоставят, което води 

до трагични последици. Основната функция на драмата е да ни държи 

постоянно напрегнати и да ни къса нервите до последно.“ (Кафтанджиев, 

Герои и красавици в рекламата, с. 52).  

В допълнение на знаковостта на пространството можем да определим 

терена, където се развива действието, като смесен – смесват се понятията 

за праведно и грешно пространство. „За средновековната система на 

мислене самата категория земен живот е оценъчна – тя противоречи на 

категорията живот на небето. Затова земята като географско понятие 
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едновременно се възприема като място на земния живот (влиза в 

опозиция „земя/небе“) и следователно получава несвойственото за 

съвременните географски понятия религиозно-морално значение. 

Движението в географското пространство се превръща в преместване по 

вертикалната скала на религиозно-нравствените ценности, чиято горна 

степен е на небето, а долната в ада.“ (Лотман, с. 285). 

Приказките по дефиниция се характеризират с много вълшебни неща, 

едни от които са вълшебните средства. „Вълшебното средство е 

свръхестествен предмет с изключителни качества, което помага на героя и 

на злодея да победят.“ (Кафтанджиев, Герои и красавици в рекламата, с. 

186). Той продължава с класификация на вълшебните средства. Те могат 

да са: 

- Предмети/средства; 

- Средства за придвижване; 

- Средства за борба; 

- Средства за щастлив живот и т.н. 

Според Пропп вълшебните предмети са много и разнообразни: 

- Дрехи – шапки, ризи, обувки и т.н.; 

- Украшения – пръстени и др.; 

- Чанти, чували;   

- Съдове – бъчви, гърненца, чинии; 

- Части от тела на животни (косми, пера, яйца); 

- Музикални инструменти; 

- Инструменти (огниво, четки, огледала и др.); 

- Напитки (вода); 

- Храни (плодове) и т.н. 

Идеята за необичайното е също изразена и по отношение на маскарада. 

Това е един вид бягство от реалността. Маската е иконичен знак и се 
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свързва с различното човешко лице. Когато слагаме маска, ние закриваме 

нашето лице и слагаме някакво друго, чуждо и различно. Можем да 

свържем това с промяната, еволюцията. Тази комуникация работи добре и 

по отношение на идеята за иновациите. Когато сложим маската, се 

откъсваме от обикновеното ежедневие и се потапяме в един нов и 

различен свят, изпълнен с нови възможности.   

Апелите за афективните и социалните нужди са от третото ниво на 

пирамидата и са по отношение на принадлежността, семейството и 

приятелите. В случая с нашата комуникация социалният апел действа по 

отношение на всички хора, които са се трогнали от този проблем, тази 

неправда. Не е редно в двадесет и първи век да се живее без свежа 

питейна вода. Можем да забележим и контрапункта справедливост – 

несправедливост. Не е справедливо някои хора да тънат в мизерия и 

нищета, без питейна вода, а други да живеят охолно, използвайки всички 

благини на земята, редом с иновативните технологии. Точно тази 

несправедливост кара хората да „харесат“ клипчето за южен Судан, качено 

в социалните платформи, и по този начин да подкрепят тази благородна 

кауза.  

Благодарение на иновативните технологии – мобилното приложение на 

ИКЕА, можем да сканираме със смартфон или таблет (където в списанието 

има негова иконка) и да достигнем до допълнителна информация. 

Приложението в комбинация със смартфона отваря врата към един свят с 

нови възможности. А чрез индексалния знак на катинара ни обясняват как 

можем да отключим опции като: филми, интерактивно съдържание, 

снимки и т.н.   

Комуникацията е въвличаща, защото зависи от потребителите дали ще се 

възползват от допълнителната информация. Любопитството е много силен 

мотиватор и бихме могли да твърдим, че креативната реклама е много 

добра в това отношение. Креативността е също изразена и благодарение 

на използваните иновативни технологии, които привличат младите 

потребителски групи.  

По отношение на знаците можем да кажем, че колкото повече 

означаващото прилича на означаваното, толкова и съответният знак е по-

мотивиран. Поради тази причина по-голямата част от иконичните знаци 
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(изображенията) са високо мотивирани, а повечето символи (думи, числа 

и т.н.) не са мотивирани изобщо. Следователно, можем да твърдим, че 

нивото на абстрактност на знаците е обратно пропорционално на нивото 

им на мотивация. Абстрактните знаци не са мотивирани и обратното. Що 

се отнася до теорията на информацията, всеки абстрактен знак изисква 

повече енергия, за да се научи и комуникира в сравнение с конкретните 

знаци. „Абстрактността влияе пряко върху рекламата, която потребителите 

трябва да разбират максимално лесно. Ето защо изображенията са 

преобладаващите в тази комуникация. Мотивираността има и 

интеркултурни измерения. Например в Китай белият цвят означава траур, 

съответно - смъртта. В европейската култура е точно обратното. В нея 

бялото е знакът на живота, на пролетта, на щастието и на светците.“ 

(Кафтанджиев, Absolut semiotics in an absolut world, Absolut semiotics in an 

absolut world, с. 57).  

Приложенията представляват едно чудесно допълнение към 

разнообразната маркетингова комуникация на компанията. Различни като 

комуникационна стратегия, те допълнително въвличат феновете в света на 

Marvel. По този начин от компанията постигат високо задоволство от 

страна на верните досега фенове, както и завоюват нови такива.  

Комуникационните стратегии на Marvel Entertainment напомнят много за 

масов потребителски маркетинг. „Той се среща, когато компанията си е 

съставила основни модули, които комбинира по различен за всеки клиент 

начин. Dell Computer доставя на всеки свой клиент компютър с 

индивидуализирана според поръчката на клиента конфигурация, 

специфичен индивидуализиран хардуер и софтуер.“ (Котлър, с. 41). Точно 

чрез тази, ориентирана към потребителите, маркетингова комуникация 

подхождат от Marvel Entertainment. Имат широко разнообразие от 

продукти и услуги. Многобройните възможности на Мрежата и по-

специално - на социалните медии, правят комуникирането им много по-

лесно и ефективно. Те също така създават отлична среда и за обратна 

връзка от страна на потребителите. „Обратната връзка е много по-лесна 

благодарение на техническите аспекти на масовата комуникация, които се 

развиват много бързо. Типичният резултат от това е интерактивната 

реклама. Тя революционизира досегашната рекламна поетика, 
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доближавайки я още по-плътно до желанията на потребителите.“ 

(Кафтанджиев, Хармония в рекламната комуникация, с. 20).  

 

 

ТРЕТА ГЛАВА. ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ 

В ТУРИЗМА 

 

Кратко представяне на трета глава 

В трета глава са изведени дефиниция и основни характеристики на 

туризма. Разгледани са дейностите свързани с туризма, както и видовете 

туристически обекти. Анализирани са от семиотична гледна точка 

разнообразните дигитални маркетингови комуникации, използвани в 

туризма. Обърнато е специално внимание на апелите и архетипите по 

отношение на маркетинговите комуникации в туризма. Анализиран е и 

авторски камършъл, който промотира София като туристическа 

дестинация. Разгледани са иновационните практики, свързани с 

дигиталните маркетингови комуникации.  

Резюме на трета глава 

Туризмът е: “съвкупност от отношения и явления, които се създават при 

пътуване и пребиваване на хора, които не са местни жители, доколкото 

пребиваването им не се превръща в постоянно местожителство и не се 

свързва с дейност за печалба” (Воденска и Асенова, с. 5). 

При туризма се извършва “лично, непосредствено потребление на стоки и 

услуги, свързано с пътуване и временен престой извън постоянното 

местожителство, за отмора, развлечение и задоволяване на политически, 

културни, икономически и други потребности” (Енев, с. 56). 

Можем да заключим, че туризмът е едно приятно откъсване от 

местожителството с цел положителни емоции и в повечето случаи е 

организирано. Ключов момент са положителните емоции или 

удоволствието при туризма. 
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Туризмът е бизнес за милиарди, от който зависят икономиките на много 

страни. Тук определено можем да посочим и България. Туризмът може да 

се класиицира според: 

Сезона – летен, зимен; 

Дейностите – за удоволствие, по бизнес, спортен, лечебен, еко, 

образователен, кулинарен и т.н.; 

Броя туристи – индивидуален, масов 

С кого пътувме – сами, приятели, половинка/приятелка, семейството и т.н. 

Организацията – организиран, неорганизиран 

Дестинацията – морски, планински, градски 

Разбра се, в немалко случай се среща комбинация от изброените по-горе 

варианти – докато пътуваме за удоволствие решаваме да посетим местния 

театър/музей, след това църква/джамия и най-накрая да се отбием до 

екзотичен морски ресторант, за да дегустираме местните вкусотии.  

За целите на маркетинговите комуникации в туризма е много важно да се 

познават дейностите и обектите свързани с туризма. 

Според законът за туризма в сила от 26.03.2013 г. 

1. Туроператорската и туристическата агентска дейност; 

2. Хотелиерството; 

3. Ресторантьорството; 

4. Предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически 

услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, 

селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия,приключенския, 

спортния, ловния, голф и други видове туризъм; 

5. Предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в 

планинска и природна сред и предоставянетона услуги за спорт. 



34 
 

„Природата на туристическия продукт е изживяването, запознаването и 

опита на определено място от туристите, в конкретен момент от времето.“ 

(Wheeler, р. 41) 

Уилър определя три ключови за туризма зони: 

1. Зоната за генериране на туристи, която е географско понятие и е 

ресурсна база и предопределя възможността на туристите да 

пътуват. 

2. Зоната домакин, която отново е географско понятие и се състои от 

социални и политически институции, и ресурси, които оформят 

отношението на домакина към туристите. 

Зоната на взаимодействие и интерпретация – зоната на дестинацията на 

туриста се променя във времето и пространството. Тя вече не е само 

географско понятие, а също и психологическо и социално, което съществва 

на определено „място“ 

Маркетингът на туризма е прилагането на специфични характеристики в 

сферата на туристическата индустрия. Туристическата услуга се определя 

от своята неосезаемост.  Фокусът на туризма е в представянето, а не в 

някаква физическа стока. Туризмът е нетраен, тъй като услугата е 

фиксирана във време и пространство. Решенията за покупка са смесица от 

няколко продукта – транспорт, настаняване и атракции, като е важно да се 

отбележи, че не всички от тях се притежават от една компания. Пазарът на 

туристически услуги е много бързо променящ се, защото е непосредствено 

зависим от световните събития и икономики. Обикновено туристическият 

продукт се потребява в/на мястото на продукцията, а не след като е 

произведен.  

Ролята на маркетинга в туризма е да създаде яснота по отношение на 

природата на туриста, от една страна и да създаде имидж на 

дестинацията, от друга. От гледна точка на развитието на туризма, в 

исторически план маркетинговите комуникации винаги са се стремили да 

промотират дестинациите с цел привличане на по-голям брой туристи. В 

голямата си част властите и компаниите използват маркетинговите 

комуникации главно чрез промоционалните им техники с цел привличане 

на повече туристи. Това от своя страна може да доведе до неблагоприятни 
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за околната среда и живота в нея последици като разрушаването на 

естествения хабитат на костенурките на гръцкия остров Закинтос, ерозия 

на пътеките в Национални Паркове Лейк и Пийк Дистрикт, както и 

бреговата ивица на Средиземноморието от високия темп на развитие.  

„Ако една реклама успее да убеди потребителите, че имат нужда от 

рекламирания продукт, то тя всъщност е успяла да постигне своя ефект, а 

именно – да накара хората да повярват в нещо, което не винаги е вярно. 

Всъщност в това се състои и манипулацията – да накараш човека да 

повярва, че не рекламата порежда потребността, а потребността поражда 

рекламата.“ (Бондиков, с. 254). Това е ключов момент и по отношение на 

маркетинговите комуникации на туристическите дестинации. Всяка от тях 

се старае да изглежда възможно най-привлекателна за потенциалните 

потребители – туристите. В старанието си понякога стигат до създаване на 

тотално различна реалност. „В действителност всичко е манипулация под 

някаква форма. Дори дреболия като думата „всичко“, поставена в курсив, 

има за цел да ви повлияе.“ (Рушкоф, с. 24). 

Маркетинговите комуникации целят таргетирането на подходящи групи и 

туристи. По-голямо задоволство може да се генерира, когато очакванията 

съвпадат не само с възприятията, но и с интересите и склоностите. По 

качествената употреба на географските и психологическите характеристики 

от страна на промоутърите спомага за по-доброто съчетаване на 

дестинациите с видовете туристи. Това осигурява по-добро маркетингово 

сегментиране.  

Техниките за маркетингово проучване спомагат за идентифицирането на 

отношението спрямо курорта и възприемането от страна на туриста на 

качеството на почивката и съставните елементи на това възприемано 

качество. Ако подобно проучване се предприеме от туристическите 

оператори, то ще покаже дали техните брошури са считани за крайно 

неточни или непримамливи от страна на потребителя, което би довело до 

спад в лоялността към бранда. От друга страна, ако такова проучване се 

направи от национална туристическа организация / в частност от ОП 

„Туризъм“ към Столична община/, предоставената информация би 

спомогала за планирането на развитие на дестинцията или да се използва 



36 
 

за упражняване на влияние по отношение на туристическите оператори, за 

да променят своите действия.  

Всеки знае, че ресурсите на Земята са ограничени и всеки трябва да 

внимава как третира околната среда, и как да промени своите действия, 

така че да запази природните ресурси. Това познание се промотира и от 

съобщения за рециклиране, следене за количеството употребена вода и 

използване на екологични препарати. Комуникацията се осъществява чрез 

слогани като „Спасете защитените видове“, „Пазете околната среда“, 

„Запазвайте наследството“ и др. Тези слогани стават все по-видими 

благодарение на отразяването в медиите, Мрежата, организациите и т.н. 

Най-важното е потребителите наистина да вярват, че техните положителни 

действия ще са морално справедливи.     

Според Уиринг и Арчър, които изследват рамката на маркетинговото 

планиране за защитените територии: „Отвъд опазването на околната 

среда, те приветстват идеята за интегрирано планиране и маркетингов 

контрол от страна на парка и обществото, като се обръща специално 

внимание на мрежата от действащи лица в системата на туризма.“ 

(Wearing and Archer, р. 3) 

Благодарение на множеството изследвани маркетингови комуникации, 

натрупания опит в сферата, работа и консултации с професионалисти, в 

началото на две хиляди и петнадесета година имах възможността да 

създам авторски камършъл. Заданието беше във връзка с участието на 

София, като туристическа дестинация на световния туристически форум 

REETEX 2015, в Лондон, Англия. На този форум щяха да присъстват 

представители на бизнеса от цял свят и целяхме да покажем столицата на 

България в целият й блясък. София трябваше да се презентира за 

ограничено време пред туристически оператори и агенции – бизнесът, 

който няма време за излишни приказки. Предизвикателството беше, че от 

една страна трябваше да покажем много, а от друга – това трябваше да 

стане за много кратко време, около шест, седем минути.  Предложението 

ми да комбинираме презентация и рекламен клип бе одобрено.  

В началото музиката е бавна и въвеждаща, показани са гербът на 

столицата, както и логата на „София – Европейска столица на спорта за 

2018“ и „София – град на киното на ЮНЕСКО“. Изписан е официалният 
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туристически уебсайт (visitsofia.bg), както и наименованието на английски 

на ОП „Туризъм (Sofia Tourism Administration). На заден фон е катедралата 

Александър Невски. Отново е използван златистия цвят – позлатените 

кубета на храма, герба, двете лога. На следващия кадър отново 

продължава използването на апела за богатството, чрез златистия цвят, и 

по-точно Панагюрското съкровище, което се намира и в Националния 

Исторически Музей.  

Кадрите продължават със зелена София. Показани са множество млади 

весели хора, които се забавляват върху зелените тревни площи в парка. Те 

са поставени в един външен, природен социотоп. Продължаваме с 

спортното лице на града, чрез кадри от Спортна София, където може да се 

ограят разнообразни спортове. На кадъра са показани футболисти, който 

играят футбол, отново са поставени в един външен, природен и 

незащитен, типично мъжки социотоп.  

Следват кадри, които показват възможностите за шопинг в столицата. 

Показана е фасадата на столичен мол, на върха на която е изписано и 

името му – Рай (Paradise). По този начин имаме свързване с рая. Въпреки 

твърденията на Паркър, че все още има голямо противоречие относно 

какво точно е брандирането на места, че може би дори някои го 

отхвърлят. Затова не е чудно, че „Хората, които вземат решение често 

избират лесния път и просто задават на някого да създаде ново лого или 

слоган.“ (Ashworth and Kavaratzis, р. 527). Следователно можем да го 

разгледаме и като брандиране на самото място, както и на града. 

Надписът е нависоко в небето и е изписан със златисти букви. Всичко това 

активира апелите за богатството и лукса.   

Клипът завършва с кадри от нощния живот в столицата. Показано е 

заведение, в което се вихри купона. Цветовете са тъмни, а хората в 

заведението много. Доказателство, че животът в столицата не спира и 

винаги има какво да се прави, независимо от часа. Последният кадър е от 

самия център на София – църквата Св. Петка Самърджийска. От ляво е 

разкошната сграда на бившия ЦУМ, в златисти цветове, които отново 

активират апела за богатството. Отдясно е сградата на Шератон Хотел 

Балкан. Тя е отлично осветена и говори за нестихващия живот в столицата. 

Над нея е логото на ЮНЕСКО, което на тъмното небе лъчи като слънце. 
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Отново е използвана стиловата фигура метафора, като на логото са 

приписани характеристиките на слънцето. В централната горна част на 

композицията е и луната. Можем да разгледаме контрапункта между нея 

и „слънцето“, който се образува и от опозицията ляво/дясно.  

Клипът е силно въздействащ поради няколко фактора. Един от тях е, че 

нямаме открита игра на актьори. Всичко е заснето такова, каквото е. 

„Колкото по-правдиво, т.е. по-малко условно играят актьорите, толкова по-

силна е реакцията и преживяванията на зрителя“. (Степанов, с. 106).  

„От днешна гледна точка някои основни промени са наложени от 

влиянието на новите медийни технологии, като мимолетната природа на 

онлайн съдържанието и социалните медии, хибридизирането и сливането 

на пуличната и социалната сфера в Мрежата. Това са промените наложени 

от дигитализирането, което често се определя като един от най-важните 

феномени на последните десетилетия.“ (Schwarzenegger, р. 123).    

От създаването на Мрежата потребителите й прекарат все повече и повече 

време в нея. Свързаните с Мрежата потребители нарастват непрестанно в 

световен мащаб. Към момента (06.2015 година) те са приблизително три 

милиарда и сто и тридесет милиона души (internetlivestats.com). Това е 

цифра, която нараства прогресивно.  

На глобално ниво всяка една компания, която има онлайн присъствие, си 

задава въпроса: „Как да накараме своите потребители да прекарват 

повече време онлайн? Когато са вкъщи пред своя настолен 

компютър/лаптоп те могат да прекарат максимално определено 

количество часове, но как да ги накараме да прекарват дори повече време 

онлайн?“. Отговорът на този въпрос се корени в отговора на въпроса: „С 

кое устройство потребителите прекарват най-много време?“ Разгледан 

така той наистина е очевиден – мобилните GSM апарати. И как да ги 

накараме да прекарват повече време онлайн на техните GSM устройства – 

като им осигурим интерактивна връзка с Мрежата, а именно чрез 

съвременните смартфони.     

Употребата на мобилни устройства (смартфони и таблет) в световен мащаб 

нараства. За да се могат още по-целенасочено и за по-голям период от 

време да комуникират със своите потребители компаниите използват 
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подход за ориентирана към потребителя/персонализирана комуникация. 

Персонализацията е ключов момент за успеха на всяка комуникация.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ролята, която социалните мрежи играят в живота на потребители и 

компании е ключова. С тяхна помощ компаниите могат да създадат 

продукт или услуга, които точно да отговарят на нуждите на 

потребителите. Това спомага за намаляване на производствените разходи 

и от своя страна на цената на крайния продукт или услуга – нещо, което е 

от полза на всички. Също така социалните мрежи спомагат за бързото 

разпространение на информация и новини. Тези, както и други свойста ги 

характеризират като мощен канал за комуникация, който тепърва ще 

завоюва полагащата му се позиция. 

В дигиталната ера компаниите се стремят към увеличаване на употребата 

на мобилните уебсайтове и приложения от страна на потребителите. 

Възможностите, които иновациите в дигиталната комуникация предлагат 

на бизнес и потребители постоянно нарастват. В желанието си компаниите 

да провеждат успешна комуникация се създават предпоставки за 

подобрения и новости. Това спомага за по-доброто разбиране на нуждите 

на потребителите, предлагане на ориентирана към клиента 

продукт/услуга.  

Дигиталните медии предлагат отлични възможности за провеждане на 

интегрирани маркетингови комуникации. В сравнение с рекламната 

комуникация по телевизията, дигиталните медии са доста по-евтин 

вариант. Когато някои от тях се превърнат във вирусни компаниите могат 

да се възползват от безплатна реклама.  

Това е отличен мотиватор бизнеса да предлага разнообразно и качествено 

съдържание по отношение на дигиталните комуникации, което после 

може да се споделя от потребителите вирусно. В резултат имаме 

печеливша маркетингова комуникация.   
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Изследването на дигиталните маркетингови комуникации от семиотична 

гледна точка е съществено важно, защото те ще господстват в медийния 

ландшафт, а семиотиката е жизнено важна що се отнася до печелившите и 

креативни комуникации.  

Като резултат от настоящото изследване могат да бъдат направени 

следните изводи: 

1. Изследователската теза се доказва, а именно – дигиталните 

маркетингови комуникации оказват съществено влияние върху 

потребителите.  

2. Маркетолози и рекламисти могат да се възползват по-пълноценно от 

безплантните свойства на социалните платформи. 

3. Социалните мрежи оказват влияние върху комуникацията на 

компании и държавни институции 

4. Мобилните устройства добиват все по-голяма популярност и 

влияние.  

5. Социалните мрежи променят модела на комуникация на 

компаниите с потребителите. 

6. Социалните мрежи се превръщат в силно оръжие в ръцете на 

потребителите. 

 

ПРИНОСИ 

 

1. Дисертационният труд е първото изследване в България, а вероятно 

и едно от първите в света, където дигиталните маркетингови 

комуникации се анализират от гледна точка на семиотиката. 

Семиотичният анализ е успял да покаже възможностите на 

знаковите системи, чрез които се изграждат ДМК. 
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2. Това е първото изследване в България, където дигиталните 

маркетингови комуникации в туризма са анализирани и чрез 

използването на различни видове контексти. 

3. Приложение на теорията на наратива в дигиталните маркетингови 

комуникации. 

4. Благодарение на проведеното анкетно проучване и изводите от 

него, в ОП „Туризъм” към Столична община може да се приложи 

нова политика по отношение на използването на дигитални 

маркетингови комуникации (социалните мрежи) за увеличаване на 

туристопотока към дестинация София.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Анкетната карта като инструментариум на изследването. 

           

                    

 

Изследване на нагласата на туристите относно дигиталните 

(уебсайт, социални медии и т.н.) туристическите услуги на ОП „Туризъм“ 

София 
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Използвате ли дигитални медии за получаване на туристическа 

информация? 

А) Да    Б) Не 

 

Каква дигитална медия ползвате за получаване на информация за 

туристическа дестинация? Моля, посочете всеки верен отговор. 

А) Имейл  Б) Социална мрежа  В) Уебсайт  Г) Друго. Моля, посочете 

………………………………. 

 

Колко често използвате дигитални медии за получаване на информация 

за туристическа дестинация? 

А) Всеки ден  Б) Всяка седмица  В) Всеки месец  Г) Всяка година  Д) Друго. 

Моля, посочете ………………………………. 

 

Коя социална мрежа използвате за получаване на туристическа 

информация? Моля, посочете всеки верен отговор. 

А) Facebook    Б) Twitter    В) Google+    Г) Youtube    Д) Друга. Моля, 

посочете …………………………….…. 

 

Какви устройства използвате за получаване на информация за 

туристическа дестинация? Моля, посочете всеки верен отговор. 

А) Настолен компютър/лаптоп   Б) Смартфон   В) Таблет 

 

Интересувате ли се предварително от информация за туристическата 

дестинация, която ще посетите? 

А) Да    Б) Не 
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Откъде научихте за туристическа дестинация София? Моля, посочете 

всеки верен отговор. 

А) От приятелски кръг   Б) Семейството   В) Публикация в медия    Г) 

Google search 

Д) Социална мрежа. Моля, посочете ……………………………….  Е) Друго. Моля, 

посочете ………………………………. 

 

Предоставена как туристическата информация Ви въздейства най-силно? 

Моля, посочете всеки верен отговор. 

А) Само текст   Б) Само снимки   В) Текст + снимки   Г) Видео   Д) Друго. 

Моля, посочете ………………………………. 

 

Когато Ви предстои пътуване, Вие търсите туристическа информация най-

вече за?  

     А) Туристически атракции   Б) Настаняване   В) Храна   Г) Начини на 

пътуване   Д) Забавления   Е) Цени  

     Ж) Друго. Моля, посочете ………………………………. 

 

Вашият пол е? 

А) Жена   Б) Мъж  

 

Вие сте на възраст? 

А)  до 20   Б) от 21 до 30   В) от 31 до 40   Г) от 41 до 50   Д) от 51 до 60   

Е) от 61 до 70 

 

В коя държава живеете постоянно? 

…………………………………….. 
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Вие се определяте като човек с: 

А) нисък доход   Б) среден доход   В) висок доход 

 

Колко пъти в годината посещавате нови туристически дестинации? 

А) 1   Б) 2   В) 3   Г) 4   Д) Повече от 4  

 

С кого най-често посещавате нови туристически дестинации? 

А) Сам/а   Б) Със съпруг/а   В) Със семейството   Г) С приятели   Д) Друго. 

Моля, посочете ……………………………… 

София Ви Благодари!                         Научете повече за София на 

www.visitsofia.bg 

 

 

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ 

по  темата на дисертационния труд 

 

1. Вангелов, Никола. Маркетингови общувания на комикси в 

социалните медии – примери от Marvel Entertainment. Институт за 

изследване на изкуствата при Булгарска Академия на Науките 

„Проблеми на изкуството”. София, 1/2015, с. 57 

2.  Вангелов, Никола. Влияние на социалните мрежи върху 

комуникацията на организациите.// Медиите на 21 век 

http://www.newmedia21.eu 12 август 2013 г. 

3. Вангелов, Никола. Ролята на социалните мрежи по време на протест 

– примери от България и света.// Медиите на 21 век 

http://www.newmedia21.eu 26 януари 2014 г. 

http://www.newmedia21.eu/
http://www.newmedia21.eu/


45 
 

4. Вангелов, Никола. Иновационни практики в дигиталните 

комуникации.//Год. на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация”, Т.22 

София, 2015. (под печат)  

 

 

 

Библиография към автореферата 

 

Veer, E.A. Facebook: The missing manual, third edition.O’Reilly Media, Inc., 

California, USA, 2011  

Butow, E. and Kathleen Taylor. How to succeed in business using LinkedIn. 

AMA, New York, USA 2009. 

Curran, K & Scott Morrison & Steven Mc Cauley,. Google+ vs Facebook: The 

Comparison. Telkomnika, 2012, 379 – 388 

Linoff, S. Gordon & Michael J. A. Berry. Data mining techniques: for 

marketing, sales and customer relationship management. Wiley Publishing, 

Inc., Indianapolis 46256, 2011. 

Steel, Emily & Fowler, Geoffrey. Facebook in Privacy Breach, Dow Jones & 

Company, USA, 2010. 

Grove, G.D., Goodman, S.E., & Lukasik, S.J. Cyber-attacks and international 

law.” Survival, 42(3), 2000, 89-103. 

Bughin, Jacques, Chui, Michael, Manyika, James. Clouds, big data, and smart 

assets: Ten tech-enabled business trends to watch. McKinsey Quarterly, 

2010. 

Turow, J., King, J., Hoofnagle, C.J., Bleakley, A. and Hennessy, M., 

‘‘Americans reject tailored advertising and three activities that enable it’’, 

2009. 



46 
 

Ohm, P., ‘‘The rise and fall of invasive ISP Surveillance’’, University of Illinois 

Law Review, Vol. 2009 No. 5, 2009, pp. 1417-1496. 

Kietzmann H., Jan & Kristopher Hermkens. "Social media? Get serious! 

Understanding the functional building blocks of social media". Business 

Horizons 54: 2011, 241–251. 

Kaplan, Andreas and Michael, Haenlein. Users of the world , unite! The 

challenges and opportunities  od social media. Business horizions 53, 2010 

59-68 

Short, J., Williams, E., & Christie, B. The social psychology of 

telecommunications. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Ltd. 1976. 

Райков, З. Креативната комуникация. Как да печелим клиенти и да 

сразяваме конкуренти. София: Дармон, 2010. 

Котлър, Филип. Котлър за маркетинга: как да създаваме, печелим и 

управляваме пазарите. София: Класика и Стил, 2007. 

Heiman, Amir and Muller, Eitan, Using Demonstration to Increase New 

Product Acceptance: Controlling Demonstration Time, Journal of Marketing 

Research, 1996. 

Кафтанджиев, Христо. Absolut semiotics in an absolut world. София: Сиела 

софт енд пъблишинг, 2008. 

Peirce, Charles Sanders. On the algebra of logic: A contribution to the 

philosophy of notation. American Journal of Mathematics 7, 1885, pp.180-

202. 

Добрев, Добрин и Елка Добрева. Справочник на семоитичните 

термини. Шумен, Глаукс, 1992. 

Petek, N. & Ruzzier M., Brand Identity Development and the Role of 

Marketing Communications: Brand Experts’ View. Managing Global 

Transitions: International Research Journal, Vol. 11, N.1, 2013. 

Кафтанджиев, Христо. Герои и красавици в рекламата. София: Сиела 

софт енд пъблишинг, 2007. 



47 
 

Лотман, Ю. Поетика. Типология на културата. С., Народна култура, 

1990. 

Воденска, М., М. Асенова . Въведение в туризма. Б. 2004. 

Енев, Н. Икономика и организация на туризма. Варна, "Г.Бакалов", 1975. 

Wheeler, Marion, Tourism marketing ethics: an introduction", International 

Marketing Review, Vol. 12 Iss 4, 1995, pp. 38 – 49 

Бондиков, В. Манипулация и публична комуникация: Митове и 

реалности. С., Парадокс, 2011. 

Рушкоф, Д. Теория и практика на манипулацята. С., 2003. 

Шевалие, Жан, Ален Геербрант. Речник на символите, том II, ИК 

“Петриков”. С., 2000. 

Wheeler, Marion, Tourism marketing ethics: an introduction", International 

Marketing Review, Vol. 12 Iss 4, 1995, pp. 38 – 49. 

Parker, C., Roberts, G. and Byrom, J.“Place branding: a tautology”, 2001. 

Ashworth, G. and Kavaratzis, M., “Beyond the logo: brand management for 

cities”, Journal of Brand Management, Vol. 16, 2007, pp. 520-31. 

Степанов, Ю. Семиотика. С., Народна Просвета, 1979. 

Schwarzenegger, Christian, ”Exploring Digital Yesterdays – Reflections on 

New Media and the Future of Communication History”, Historical Social 

Research / Historische Sozialforschung, Vol. 37, No. 4 (142), 2012, pp. 118-

133 


