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Обща характеристика на дисертационния труд 
 

Актуалност на проблема 

 

Специалното събитие е една от най-ефективните комуникационни техники в 

системата на интегрираните маркетингови комуникации. Невъзможно е да си 

представим съвременното общество без официалните коктейли, церемониите по 

награждавания, брифингите, фирмените партита. Все по-трудно се среща 

комуникационна кампания без наличието на специално събитие под една или друга 

форма. Ефективността на специалните събития се дължи на реалното общуване лице в 

лице, на неопосредствената комуникация, която е в основата на директното 

въздействие на рационално  и  емоционално ниво.  

Значението на специалните събития  ще продължава да нараства, въпреки че 

развитието на новите технологии, водещи до поява на нови форми на комуникация.  

Това неминуемо води и до промени в областта на специалните събития и  събитийната 

индустрия. То обуславя необходимостта от изучаването на спецификите на 

специалните събития, на закономерностите при тяхното реализиране и на методите за 

повишаване на тяхната ефективност с цел адаптирането им към специфичните цели на 

комуникационния процес. 

 

Степен на разработеност на проблема 

 

Като сравнително нова и динамично развиваща се форма на комуникация 

специалното събитие се  е  превърнало в ползотворно поле за изследвания. Практиците 

насочват вниманието си основно към ефектите върху аудиторията от едно или друго 

специално събитие. Изследват се и резултатите от някои по-високобюджетни събития. 

Прегледът и критичният прочит показват, че изследователите изтъкват ролята на 

творчеството при специалните събития, но в литературата няма реални разработки за 

това кои фактори определят избора на отделното творческо решение. 

 Съществуват отделни спорадични изследвания, като например на британския 

експерт по събития Кроутър (Crowther, 2010), който изследва до каква степен отделни 

специални събития са свързани с бранда въз основа на ролята на събитията в брандинга 

и как събитията отразяват атрибутите на бранда. Той поставя акцент върху 

интердисциплинарния подход, като комбинира методите на изследване на няколко 

случаи от събитийната практика и дълбочинни интервюта с техните създатели – 

събитийните мениджъри на компанията. 



С това се изчерпват съвременните изследвания в областта на специалните 

събития, които комбинират трите взаимосвързани показателя: специални събития, 

творчески подходи и връзката на събитията с другите маркетингови комуникации в 

рамките на комуникационната стратегия на организацията.  

В хода на изследването е изградена комбинирана методика, която е уместна при 

анализа на специалните събития в разглежданите аспекти. Тя включва изследване на 

случаи от практиката, лични наблюдения, както и дълбочинни интервюта на експерти и 

практици. 

Настоящата разработка дава нов поглед върху разглеждането на специалните 

събития от гледна точка на концепциите за комуникационната интеграция и  

концепциите за креативността. 

 

Цели на изследването 

 

Основната цел на изследването  е анализиране  на специални събития от 

гледна точка на използваните при тях креативни подходи  и   интегрирането им с 

останалите маркетингови комуникации. 

Подцелите на дисертацията са: 

* Да се анализират и  дефинират ситуациите, при които специалното събитието 

може успешно да се интегрира с останалите комуникации, кои фактори влияят на тази 

интеграция и има ли интеграционни модели, които са в основата на успешното 

стиковане на маркетинговите комуникации в единна програма; 

* Да определи специфичната роля и мястото на специалното събитие в  

разгледаните кампании, функциите, които то изпълнява и дългосрочните ефекти, които 

постига;  

* Да се дефинират факторите, които оказват влияние върху интеграционните 

процеси, методите на интеграция, предварително заложени в кампанията, както  и 

разликите при интеграционните подходи при различните типове кампании. 

* Да се определят и изведат факторите, които влияят при избора на конкретни 

креативни похвати при продуктовите и кооперативните бранд събития. Определяйки 

отделните фактори или компоненти на влияние, задачата на изследването е да се 

достигне до извод за това каква е връзката и степента им на влияние при избора на 

конкретен креативен подход. Целта на изчерпателното дефиниране на тези компоненти 

е да се установи функцията на събитието в цялостната кампания, което е от определящо 

значение за творческото планиране на самото събитие в практиката; 

* Да се състави класификация на най-често срещаните в практиката и приети за 

най-ефективни креативни подходи при специалните събития. Класификацията да 

съдържа и предписания на база на направените наблюдения, при кои случаи, в какви 

конкретни ситуации се използва един или друг от изброените креативни подходи. 

Обект и предмет на изследването 

 



Обектът на изследване  са специални събития от българската  и световната 

практика. 

От една страна, предмет  на изследване са моделите на интеграция на 

специалните събития с останалите маркетингови комуникации в рамките на цялостната 

комуникационна кампания. От друга страна, предметът на изследване включва  

творческите подходи, избрани и реализирани при изследваните специални събития. 

Изборът на определен творчески подход при специалните събития е обект на 

интердисциплинарен анализ. Този избор зависи както от пазарни и маркетингови 

показатели, така и от комуникационните особености на средата, от особеностите на 

творческия процес при генериране на концепцията на събитието и още множество 

други фактори. Когато говорим за творчество и генериране на ярки, оригинални идеи, 

трябва да имаме предвид особеностите на творческия процес и вдъхновението, които 

трябва да са пряко подчинени на основните цели на събитието. 

Задачи на изследването: 

- Изготвяне на общовалидна концептуална за същността на понятието 

„специално събитие“. Дефиниране на факторите, от които зависи този 

комуникационен феномен и неговите специфики; 

- Съставяне на класификация на специалните събития на база на вече 

съществуващи класификации в литературата и наблюдения от 

практиката; 

- Разглеждане на специалните събития от позицията на популярни 

социалнопсихологически и комуникационни концепции с цел да се 

изведат общи характеристики и универсални същностни специфики на 

събитията въпреки тяхното многообразие; 

- Да бъде разгледана  и анализирана концепцията на интегрираните 

маркетингови комуникации, като се изведат определени теоретични 

постулати относно същността на интеграцията на маркетинговите 

комуникации; 

- Да бъдат разгледани и обобщени научните концепции за постигане на 

интеграция между отделните маркетингови комуникации в рамките на 

цялостната комуникационна кампания; 

- Да бъде съставена работна теоретична рамка за обекта на изследване – 

продуктови и кооперативни бранд събития. Да се дефинират 

характеристиките на тези събития и да бъдат разгледани от гледна 

точка на концепцията за бранда и  събитийния маркетинг; 

- На база на направеното изследване да се дефинират отделните 

интеграционни модели на специалното събитие в рамките на 

цялостната комуникационна кампания и  на тази основа да се установят 

факторите  и  компонентите за постигане на интегритет; 

- Да бъдат разгледани концепциите да креативността, отнесени към 

комуникационната технология специално събитие; 

- Да се дефинират познатите в практиката техники за провокиране на 

креативност и креативни подходи при специалните събития; 

- Да бъдат определени факторите, въз основа на които се избира 

определена креативна идея при конкретното специално събитие; 

- Да бъде изготвена класификация на най-популярните творчески 

подходи при специалните събития с оглед на установяване на 



тенденциите и зависимостите при избора на най-ефективен творчески 

подход в конкретна комуникативна ситуация. 

Ограничения пред изследването 

- Специалните събития са феномен, които трудно се поддава на изследване. 

Събитията биват множество типове, разнообразни по формат  и  същевременно 

многопластови от гледна точка на комуникационните си ефекти. 

Многоаспектната природа на специалните събития изисква изграждането на 

комплексна интердисциплинарна методика на изследване. Повечето изследвания 

в областта на събитията разглеждат „специалното събитие“ като изолиран от 

другите комуникации феномен.  Поради това няма установена методика за 

изследване на процесите на интеграция на събитията с останалите маркетингови 

комуникации. Практиците боравят с познатите на статистиката и социологията 

количествени и качествени методи за изследване предимно за да установят дали 

впечатленията на посетителите са консистентни с комуникационния обект и 

цели на събитието.  

Както Голдблат твърди, всяко събитие е свързано с измерване на резултатите, 

което е своеобразен вид проучване. Съществуват значителен брой практически 

изследвания, невидели бял свят, в които се изследват нагласите и мненията на 

аудиторията по отношение на използваните креативни подходи и оригиналността и 

ефективността на събитийната фабула. Тези изследвания доказват, че най-подходящият 

метод за анализ на ефективността на креативните подходи е изследването на ефектите 

им над аудиторията.; 

- Специалните събития са динамично развиващо се явление,  при което погледът 

на практиците се оказва доста по-иновативен, по-релевантно обвързан с 

динамично променящата се социална и икономическа среда. Всъщност науката 

буквално няма време да „догони“ практиката. Когато определена иновация в 

сферата се концептуализира в научно откритие, то „остарява“ бързо, защото в 

практиката се е появило вече нещо по-ефективно, нещо ново. Затова не е 

странно, че специалните събития се развиват изключително бързо основно като 

практическа комуникационна дисциплина. В областта на изследванията на 

събитията практиците, а не теоретиците се явяват откриватели. Мащабните 

специални събития, или тези с ключово значение за определена компания, 

подлежат на щателни проучвания от гледна точка на целите на събитието, на 

икономическата възвращаемост, на промяната или влиянието над нагласите на 

аудиторията.; 

- Няма установена методология за изследване на събитията в двата аспекта- 

креативност и  интеграция. Реално липсват конкретни научни или за целите на 

практиката изследвания на събитията по показателя „творчество“ и по-скоро кое 

е определящо при избора на отделни творчески решения. Тъй като, творчеството 

е свързано с безграничните несъзнателни възможности при специалните 

събития, то бива ограничено от определени фактори, влияещи в по-малка или 

по-голяма степен при избора на определен творчески подход. В хода на 

изследването се установи, че не е възможно да има единна методология, която 

може да бъде използвана за изследване на всички аспекти, свързани с избора на 

творчески похвати при специалните събития.  



- Поради липсата на сериозни научни изследвания не съществува и изградена 

методология за анализ на специалните събития, особено що се отнася до 

творческите похвати. Прегледът на научната литература творчеството при 

събитията показва, че не съществуват научни изследвания в тази сфера, а само 

отделни наблюдения на експерти и констатации.  

Реално към момента единственият подход за разглеждане на творческите 

похвати при специалните събития са именно експертните оценки, личните 

наблюдения и изследванията на изолирани случаи от практиката. 

Изследователите са единодушни, че специалните събития изискват разглеждане 

чрез използването на интердисциплинарен подход. На този етап все още няма 

сериозни изследвания и няма установени опити някой изследовател да е излязъл 

от схемата на познатите вече методи – изследване на случаи от практиката и 

лични наблюдения; 

- Необходимост от комбиниране на няколко изследователски метода. 

Изследователският подход в дисертацията е интердисциплинарен, тъй като 

определянето на творческите похвати зависи както от строго икономически 

показатели, като бюджет на кампанията, на събитието, планирани икономически 

ползи, така и ПР и маркетингови показатели, като имидж, репутация, стойност и 

позициониране на бранда, така и психологически, свързани с конкретните 

индивидуални и общи психологически характеристики, начин на живот и 

мислене, очаквания и мотиви на аудиторията и много други фактори, които не 

могат да бъдат описани, камо ли анализирани поотделно. 

- Като обективна трудност пред изследването се появи невъзможността да бъдат 

изброени всички творчески техники, което е една от задачите му. В настоящето 

изследване изготвям обобщение на стратегическите творчески техники, които са 

в основата на фабулата на идеята на събитието. Списъкът никога няма да има 

изчерпателен вариант поради обективната невъзможност да се обхване 

необятното – творческите хрумвания. Всъщност целта на изследването на 

творческите похвати не е да предложи тяхна изчерпателна класификация, а по-

скоро да се уловят тенденциите. Да се индикират зависимостите при избора на 

отделен креативен подход спрямо определена комуникационна ситуация. 

Методология на изследването 

Тъй като изследването е многоаспектно, обектът на изследване трябва да бъде 

анализиран чрез интердисциплинарен  подход, комбиниращ няколко различни метода 

на оценка и анализ. В настоящия дисертационен текст са приложени  следните 

изследователски методи: 

- Анализ на случаи от практиката (case studies) 

1. Избор на отделното събитие; 

2. Събиране на информацията; 

3. Определяне на компонентите, детерминиращи връзката между събитието  и  

останалите комуникационни техники; 



4. Анализ на влиянието на компонентите при избора и реализацията на 

специалното събитие. 

Използва се проучване на случаи от практиката. Изследването е качествено. 

Избраните събития нямат за цел да представляват представителна извадка, затова не 

може да става въпрос за статистически коректен метод на изследване. Търсят се 

взаимозависимостите между множество компоненти, като се подчертава, че от 

определящо значение е ролята на събитието в цялостната ИМК кампания. 

-  Дълбочинни интервюта с експерти в областта на комуникацията 

Дълбочинните интервюта с експерти от различни области (събитийния 

маркетинг, ПР и BTL комуникации) дават възможност да се обобщят данни от техния 

дългогодишен опит. Всеки от тях има свое виждане, пречупено през призмата на 

конкретната област. Избраните експерти са работили по реализирането на голяма част 

от изследваните специални събития. 

- Изследване на литературата за ИМК и  специални събития 

Хипотезите  и теоретичната концептуална рамка на изследването са дефинирани 

въз основа на изводите от научната литература по темата. 

Основни изследователски тези 

- Интеграцията на специалното събитие с останалите маркетингови 

комуникации в конкретната програма зависи основно от специфичната роля на 

събитието и  целите, които то трябва да постигне в контекста на цялостната програма. 

Интеграцията не е свързана само с комбинацията на две или повече маркетингови 

комуникации, а с цялостния им синхрон, базиран на определени поетапни цели  и 

търсени ефекти.  Поради тези причини не съществува универсална формула за успешна 

интеграция между отделните елементи в ИМК програмата. Въпреки това има 

определени обстоятелства, при които може да бъде предвидена и планирана всяка една 

комуникация, така че да бъде успешно интегрирана в цялостната кампания; 

- Събитията интегрират множество комуникационни техники и самите те биват 

интегрирани в цялостната комуникационна кампания. Тя  е  част от мащабната 

комуникационна политика на организацията; 

- Креативното не винаги е оригинално. То е нов, ефективен подход към 

осъществяване на поставените цели. Основните разлики между креативното и 

оригиналното е именно в специфичната стойност и ефекта на креативното – то носи 

стойност. Оригиналното обаче за разлика от креативното може да бъде 

безсъдържателно, да не е наситено със значения. Творчеството, креативното, е 

изпълнено със съдържание – то има цел, към която се стреми. Креативните идеи имат 

дълъг живот, оригиналните нямат такава привилегия; 

- Част от феномена на креативността се състои в способността да се анализират 

всички възникнали идеи и да се селектира най-добрата, т.е. възможно най-ефективната, 

даваща най-добри резултати в определената ситуация. Именно по този начин се 

проявява креативността при специалните събития – търси се най-ефективният подход, 



онзи акт, който най-цялостно ще доведе до постигане на предварително дефинираните 

цели. В направения анализ под „творчески аспекти“ при специалните събития  се 

разбира комплексът от дейности, изискващи генериране на креативни идеи за 

комуникационни подходи, както и имплементирането на тези идеи при реализацията на 

събитието; 

- Креативността, или „блестящите идеи“ за събитието, трябва да „стъпват“ върху 

творческата концептуалност, върху която е изградена цялостната комуникационна 

програма. Тоест, идеята на събитието трябва да е част от целия творчески замисъл на 

кампанията, който специалистите наричат THE BIG IDEA; 

- Креативността при специалните събития трябва да премине през филтрите на 

аналитичния анализ и планиране. Креативността е здраво имплементирана в цялостния 

процес по планиране и реализация на събитието. Тя не е самостоятелно явление, 

водещо до магичен успех. Тя спомага за постигане на целите на събитието, но нейната 

ефективност се определя от доброто проучване и адекватното логическо планиране и 

организация на събитието. Креативността е един от основните елементи за постигане 

на ефективност, т.е. креативността е инструментът, с който биха могли да бъдат 

достигнати целите на събитието. В този смисъл креативността играе ролята на 

своеобразен медиатор на съобщенията. 

 

Структура  и съдържание на дисертационния труд 

Структура на дисертацията 

Предварително дефинираните задачи на изследването определят структурата на 

дисертацията. Фокусът на представената структура на дисертацията е насочен към 

представяне на приносните моменти на направеното изследване. Дисертацията се 

състои от четири глави и две приложения. 
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В увода са обосновани значимостта на темата и мотивите за разработването ù. Дефинирани са 

основната цел, обектът на изследване, тезата, формулирани са задачите. Изяснена е и 

структурата на работата, обусловена от поставените задачи, като са посочени основните моменти 

от всяка глава.  

 

Първа глава. Специални събития 

Целта на първа глава е  да постави теоретичните фундаменти, необходими за 

изготвяне  на изследването. В първа глава  се разглежда детайлно понятието „специално 

събитие“. Анализират се отделните съществуващи авторови дефиниции, като се 

обобщава, че всяка една от тях акцентира върху отделен аспект от същността на 

понятието, без да може да обхване общите универсални характеристики на всички 

специални събития. 

Изхождайки от факта, че специалното събитие  е  преди всичко комуникационна 

техника, е съставена следната дефиниция на специалното събитие, на чийто фундамент 

„стъпват“ последващите изследвания в дисертационния труд: 

Специални събития са ярки, запомнящи се акции, проведени пред специална 

аудитория, включващи ритуали, презентации, празници, чествания, обучения, дискусии 

или други дейности, организирани и създадени с цел да въздействат върху 

емоционалните установки на присъстващите и на база взаимодействие и 

съпреживяване да ги заредят със специфични чувства и мисли, които да повлияят на 

техните нагласи и възприятия в посока реализиране на целите на самото събитие и 

неговите организатори. 

За да по-точното разбиране на същността на специалните събития е необходимо 

изготвяне на класификация на специалните събития, въпреки че „специалните събития 

оказват множество въздействия на различните целеви аудитории и могат да бъдат 

интерпретирани в различните ситуации по различен начин“ (Каверина, 2008: 26). 

Познаните в науката класификации на събитията са изготвени въз основа 

едновременно на два  и повече критерия, което до голяма степен ги обрича на липса на 

достатъчна прецизност. Тъй като специалните събития са вид комуникация, 

реализирана, за да се постигнат определени цели, предлагам като най-подходяща за 

целите на настоящето изследване класификация, чиито основни критерии са целта  и  

функциите на специалното събитие. 

Именно целта и функциите на събитията са в основата на определянето на 

всички останали критерии. Една от основните характеристики на специалните събития 



е многопластовият им характер и възможността им да имат няколко паралелни 

функции. Според целите  и  функциите си специалните събития биват: Специални 

събития в системата на ИМК. Те условно се разделят на: имиджови събития, 

продуктови събития, смесени събития; Традиционни и нетрадиционни забавления, 

чествания и празници; Събития с идеална цел – благотворителни, социални, 

екологични и други, обвързани с благородна кауза ; Събития от жизнения цикъл 

на човека; Образователни събития; Дискусионни събития и други събития. 

Необходимостта от обособяване на  типовете събития по точно определени 

критерии стои в основата на представянето на няколко по-детайлни класификации на 

събитията. Текстът предлага още двадесет класификации на специалните събития, 

изградени върху критерии като  професионална област, тип аудитория, формат на 

събитието и  др.  

Разглеждането на специалните събития в контекста на някои от популярните 

научни теории е необходимо, за да се разбере природата на феномена „специално 

събитие“, какви са психологическите  и комуникационните фактори, влияещи върху 

събитието, и ефектите от него. 

Свързването на концепцията на специалните събития и един от големите дялове 

в социалната психология – психологията на масите, е обективно обособено поради 

същностната природа на специалните събития на база на вече направената по-горе 

дефиниция. При специалните събития се наблюдава събиране на хора на едно място и 

целенасочено убеждаващо въздействие върху тази група от хора. На този фундамент е 

изградена и т.нар. „психология на масите“, чиито основни постулати ще ни послужат за 

по-нататъшното изследване на особеностите на специалните събития. 

Дисертацията следва логиката на анализ на същността на специалното събитие  в 

контекста на хипотезата  и наблюденията за душевното единство на тълпата на Густав 

Любон  и интерпретацията на тезите на Любон от Ортега-И-Гасет, Фройд, Московичи, 

Дончи Градев и др. 

Любон е  първият, който говори за психологическо „заразяване“, което се 

наблюдава като ефект от събирането на отделните индивиди на едно място и по едно 

време. 

При специалните събития се наблюдава следната последователност на 

инспириране на психологически ефекти върху аудиторията: 

 - Задействане на личния интерес на индивида, който ще стане част от 

аудиторията на събитието. Този интерес трябва да е общ за всички индивиди от 

аудиторията, за да се превърне в колективен; 

 - Активиране на определени потребности у индивида, които са общи и за 

другите индивиди, и представяне на алтернатива за задоволяването им. Тази 

алтернатива изпълнява ролята на обща цел за аудиторията; 

- Търси онова поле на лични интереси и потребности на групата от индивиди, 

валидно за цялата аудитория; 



 - Чрез стимулиране на взаимовъздействието на индивидите в аудиторията се 

постига определено ниво на емоционално въздействие. То е на база на заразяването с 

емоции и настроения, като се изхожда от способността на отделния индивид да се 

идентифицира по определен признак с друг индивид или група от индивиди. Той е 

способен да възприеме емоциите, настроенията или идеите на индивиди само в 

случаите, когато те са в унисон с неговите лични интереси и цели; 

- Ако не е задействан личният интерес и не са активирани определени 

потребности, в случаите когато лицето има неутрално отношение към обекта и повода 

на събитието, то би могло да се „зарази“ с преобладаващите настроения в публиката, но 

в значително по-малка степен, отколкото ако е идейно ангажирано с конкретното 

събитие. Преносът на настроение е безспорен, малко изследван феномен при 

специалните събития. Той не може да приобщи изцяло индивида към публиката, ако 

посланията на събитието не отговарят на съществуващите вече установки на индивида.  

Психологическите установки се явяват именно онзи „филтър“ на 

подсъзнанието, през който личността пречупва и възприема всяка новопостъпила 

информация (под формата на импулс) в мозъка. Влизащ в множество междуличностни 

взаимоотношения, вследствие на възникналите психично-информационни процеси, 

благодарение на установките индивидът възприема онези информации, които отговарят 

на ценностната му система. Следователно техниките за убеждаващо психическо 

въздействие, сред които са специалните събития, трябва да изпращат послания, 

напълно съвпадащи със съществуващите общи установки на аудиторията. Това е 

възможно, след като се вземе предвид фактът, че установките се пораждат от 

информациите, достигащи до индивида по множество различни „канали“ и се формират 

неинцидентно, т.е. натрупват се в подсъзнанието с течение на времето.  

Създателите на специални събития почти не обръщат внимание на факта, че 

една от основните задачи на събитието е да потвърждава вече съществуващи общи за 

аудиторията нагласи, насочени към обекта и целта на събитието. Ако нагласите биват 

утвърдени, събитието най-вероятно ще бъде успешно (ще постигне целите си). 

Ако посланията на организаторите не съвпадат с нагласите на аудиторията, най-

вероятно само специалното събитие няма да е достатъчно за постигането на 

определените комуникационни цели. ПР специалистите отдавна повтарят, че една от 

най-трудните задачи на връзките с обществеността е да променя нагласи. Те впрягат за 

тази цел множество ресурси, целия си арсенал от ПР техники (включително и 

задължително специалните събития), като отделят значително време в пространството 

тези техники да бъдат разгърнати и да заработят ефективно. Следователно за промяна 

на нагласите специалното събитие може да изпълнява ключова роля, но в никакъв 

случай не и основна. В този случай събитието трябва да бъде комбинирано с други 

убеждаващи техники, като реклама, пъблисити, спонсорство и други. С тях се постига 

едно съзвучие в изпращаните към аудиторията послания, които трябва да заменят 

старите нагласи. 

В тези случаи организаторите трябва да използват механизмите на 

„двупосочната“ аргументация, при които вземат под внимание и анализират и 

опониращите на посланията им нагласи. Паралелно с това предлагат на аудиторията 

определена полза под формата на ценност, която да замени определени когниции в 

съзнанието ù, за да се стимулира процесът на когнитивен резонанс. От друга страна, 



когато личните интереси и потребности съвпадат с действителността на събитийните 

комуникации, психологическата нагласа за възприемане поражда намален дисонанс и 

активността при избора на решение в полза посланията на събитието се повишава. 

Направено е уточнението, че при специалните събития от съществено значение 

са личните интереси, потребности и взаимодействието между индивидите, формиращи 

аудиторията. На тази база можем да заключим, че колкото по-голяма е обвързаността 

на събитието с личните потребности и интереси, общи за членовете на публиката, 

толкова по-голяма е възможността събитието да повлияе на техните нагласи в посока 

осъществяване на целите на организатора. 

Специалните събития  са разгледани и от позицията на  теорията на Маслоу за 

потребностите. В исторически план специалните събития възникват поради появата на 

определени потребности на комуникатора (организатора на събитието), но задоволяват 

и определени потребности у индивидите, обединени в структурата на публиката на 

събитието. Днес специалните събития се стремят да задоволяват колкото се може 

повече потребности на публиката си. Това е критерий за тяхната ефективност.  

Въпреки че повечето специални събития наистина задоволяват по няколко 

психологически потребности на публиката, потребността за социализация и 

принадлежност към групата – публиката на събитието, е онази потребност, която всяко 

специално събитие по своята същност задоволява непреднамерено. Следователно при 

всяко специално събитие се наблюдават процесите на идентификация и 

самоидентификация на индивида в групата, към която принадлежи по време на 

събитието. Тези процеси спомагат за формирането на т.нар. групова идентичност. 

Именно благодарение на нея при специалното събитие комуникаторът (организаторът) 

насочва въздействието си към групата (публиката) като цяло, а не се наема с 

непосилната задача да въздейства на всеки неин член поотделно.  

Този процес на стиковане на всички индивиди в публиката е възможен само 

благодарение на процеса на задоволяване на потребностите на индивида от 

принадлежност към групата („социабилността“), при които чрез съпреживяване, 

идентификация и самоидентификация той се превръща в част от публиката (групата) 

поне докато трае самото специално събитие. 

Възможността да бъдат задоволени една или няколко потребности е в основата 

на мотивацията на индивида да участва в специалното събитие. Мотивацията е в 

основата. Следователно по-силно мотивираните индивиди участват по-активно в 

събитието и са склонни да генерират нагласи и да действат в посока осъществяване на 

целите на организатора. 

Специалните събития са специфичен инструмент на социална комуникация, 

тъй като изразяват обмен на информация между индивидите, при които протичат 

неизбежни процеси на социално взаимодействие. Под „информация“ се има предвид 

определена ценност, обща за всички индивиди в комуникационния процес. Тази 

ценност се явява предметът на комуникацията. Социалното взаимодействие между 

индивидите става възможно въз основа на съгласуване на ценностите на Аза на 

отделния индивид с ценностите на Аза на останалите индивиди в комуникационния 

обмен. Предметът на комуникацията може да бъде разнороден (включващ множество 

области от живота на човека), но той задължително трябва да отговаря на интересите, 



нагласите и потребностите на всички индивиди, съставляващи аудиторията. Именно 

тези общи характеристики на индивидите от аудиторията ги превръщат в целева 

публика на организатора на събитието в конкретната комуникационна ситуация. 

Въз основа на тези теоретични обобщения е изграден комуникационен модел 

на специалното събитие. Моделът е апробиран,  публикуван е в научни статии  и  е 

разработен задълбочено в настоящия дисертационен труд. 

 

В центъра на събитийния комуникационен модел е комуникаторът (К). Той е 

провокирал оформянето на конкретния комуникационен акт, изразен чрез събитийния 

комуникационен модел. Под понятието „комуникатора“ имаме предвид едно лице или 

група от лица, чиято цел е  предаване на определено послание чрез използване на 

вербални, визуални, осезаеми  и други стимули. Често комуникаторът не е ясно 

персонифициран. Тоест, в случая „понятието“ комуникатор добива един доста по-

широк същностен диапазон – комуникаторът е всеки субект, който цели предварително 

планирано  и  организирано влияние над аудиторията. 

 Всеки един реципиент е равноправен участник в комуникационния процес. 

Успоредно с комуникацията от комуникатора към реципиентите се осъществява и 

комуникация между тях. Това е междуличностната комуникация, която съществува 

наравно с масовата комуникация от комуникатора към реципиентите. 
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 Посланието на комуникатора е „влязло“ в сферата на междуличностното 

общуване между реципиентите. Те от своя страна го разглеждат, допълват, 

анализират помежду си и го „препращат“ към комуникатора под формата на обратна 

връзка. Тя се явява индиректна форма на комуникация, тъй като нейни проявления са 

поведението и емоциите на реципиентите, но те не са централното комуникиращо звено 

в комуникационния модел.  

Този сложен обмен на информация между комуникатора и реципиентите, между 

реципиентите и обратният поток от реципиентите към комуникатора се осъществява в 

полето на комуникация. Образно представено, това комуникационното поле, 

изградено в момента на събитието, е реално, има реални граници – стартира от момента 

на началото на събитието и приключва с неговия край.  

Важно значение в събитийния комуникационен модел има полето на общ 

интерес. То е абстрактно, но в неговите рамки се осъществява комуникацията. Под общ 

интерес в случая разбираме полето на пресичане на интересите на комуникатора и на 

всички реципиенти, съставляващи публиката на събитието. 

Полето на очакванията от събитието е свързано пък с предварителния мислен 

анализ на потребностите на реципиентите и на комуникатора, които събитието може да 

удовлетвори. То, както и полето на предварителните нагласи, е свързано с полето на 

общия интерес и полето на комуникация. Универсалната рамка на цялостния 

комуникационен модел е комуникационната ситуация, от която зависят всички описани 

компоненти на комуникацията. Комуникационната ситуация включва всички 

променливи и постоянни, външни и вътрешни фактори, които влияят (могат да 

променят) върху цялостния процес на комуникация, като се започне от установките и 

очакванията, полето на общия интерес и се стигне респективно до полето на реалната 

комуникация. 

Втора глава. Специални събития в системата на ИМК 

Във втора глава фокусът на анализа се насочва към обекта и предмета на 

конкретните изследвания – интегрираните маркетингови комуникации и ролята на 

специалните събития в контекста на маркетинговите комуникации. 

Разглеждането на популярната в научната литература концепция за 

интегрираните маркетингови комуникации, представена през призмата на няколко 

именити експерти в областта, задава теоретичната основа за изготвяне на изследването, 

свързано с интеграцията на специалните събития в цялостната система от интегрирани 

маркетингови комуникации. 

Както няма точни формули за изграждане на перфектната  и правилна ИМК 

кампания, така и няма точни и строго дефинирани правила за постигане на интеграция. 

Липсата на точни критерии за постигане на интегритет се компенсира от множеството  

препоръки от страна на изследователите за това, как интеграцията между отделните 

ИМК може да бъде успешна. Част то тези „препоръки“ са свързани с концепциите за 

клиентски центрираната организация, значението на маркетинговия ПР, концепцията за 

комуникационна синергия и разглеждането на интеграцията като многоаспектна 

функция, засягаща всички сфери от функционирането на една организация. 



Речниковото значение на думата „интеграция“ създава впечатление, че отделна 

част губи своята идентичност, смесвайки се с цялото. В концепцията за клиентски 

центрираната организация отделните комуникации  не губят своите специфики,  а 

„натоварват“ с тях цялостната програма. Всъщност тук целта  е  всяка комуникация да 

добавя от личната си идентичност и  специфики, така че да обогатява кампанията  и да 

приближава до постигане на целите. 

В този контекст е разгърната  и концепцията за синергията при маркетинговите 

комуникации. Тази концепция напълно подкрепя  и допълва разбирането за двата 

основни аспекта на интеграцията – клиентска центрираност и коопериращи се 

комуникации. 

Структурен модел на интеграция при
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Проблемите произтичат от факта, че въпреки валидността на горепосочения 

структурен модел на интеграция, няма установени стандарти, шаблони  или идеална 

структура как добре да се организират  и реализират маркетинговите комуникации. 

Интеграцията на маркетинговите комуникации е трудна за дефиниране  и  

анализиране, тъй като включва контрола  и координацията над множество паралелно  

или последователно протичащи процеси, голяма част от които са непряко свързани с 

комуникацията между организацията и  нейните публики. 

Цялостната интеграция на дейностите  и комуникациите между организацията  и  

нейните публики  се подразделя на три основни нива, които са взаимосвързани и  

взаимно си влияят – на вътрешноорганизационно, стратегическо и тактическо ниво. 

Практиците продължават да изследват факторите, които подсилват 

интеграцията, тъй като единодушно са на мнение, че тя е един от най-важните елементи 

за успеха на всяка маркетингова комуникационна програма.  



При анализирането на интеграционните аспекти на маркетинговите 

комуникации те използват интердисциплинарни подходи на анализ, тъй като 

интеграцията включва сложен комплекс от процеси  и  зависи  от множество фактори. 

От друга страна, процесите на интеграция са имплементирани във всеки етап от 

планирането, реализирането  и оценката на ИМК. Научната литература все още 

разполага с малко емпирични  и теоретични данни за факторите и условията за 

постигане на интеграция и е изключено на тоя етап да се говори за точна формула за 

постигане на интегритет. 

Често формулировките на интеграционните процеси са непълни, тъй като 

сложността идва от неясното дефиниране на функциите и постоянното добавяне на 

нови, както и  от преплитането на функции и техники. Идеята е, че всяка форма на 

комуникационно въздействие, била планирана или не от организацията, е част от 

„голямата картина“, от пъзела, наречен ИМК. 

Това до голяма степен обуславя необходимостта от по-задълбочено изследване 

на конкретни цялостни комуникационни кампании и формите на интеграция между 

отделните, съставляващи ги комуникационни техники. Целта е да се индикират и 

анализират общите елементи между разглежданите кампании, които допринасят за 

създаването на комуникационен интегритет. 

Тъй като интеграцията  е  функция, зависеща от изключително много фактори  и 

обстоятелства, е важно да дефинираме поне приблизително типа на специалните 

събития, чиято интеграция в системата на маркетинговите комуникации ще 

разглеждаме. Изтъкването на същността  и  спецификите на продуктовите  и 

кооперативните събития, ключов комуникационен инструмент в брандинга, и на 

техните функции  е от съществено значение за определяне на мястото и ролята им в 

цялостната комуникационна програма. 

Специалното събитие  не само трябва да подсилва ефекта от информацията, 

предадена чрез другите  комуникационни техники, но и  да добавя нови елементи, 

акцентирайки върху емоционалната връзка, опита с продукта, сближаването на 

аудиторията като член на една общност, предизвикването на интерес на база 

преживяването.  

Трета глава. Интеграция на специалните събития с останалите 

маркетингови комуникации 

В третата глава е представено същинското изследване на факторите  и 

компоненнтите, оказващи върху интеграцията на специалното събитие с останалите 

маркетингови комуникации. 

Специалното събитие бива интегрирано в цялостната маркетингово 

комуникационна програма на две нива: стратегическо и  тактическо. 

Специалното събитие или програмата по събитиен маркетинг бива интегрирана 

още на стратегическо ниво тогава, когато специалното събитие или поредицата от 

събития изпълняват няколко специфични функции, които водят до постигането на две 

или повече дългосрочни цели на организацията комуникатор.  В тези случаи  събитието 



не е  просто комуникационна техника, а  важна технология за постигането на 

стратегически цели. Планирано на стратегическо ниво, събитието изпълнява основна 

роля в кампанията.  То е свързващият елемент между отделните цели, които трябва да 

постигне. От друга страна, специалното събитие изпълнява основна или съпътстваща 

роля в рамките на цялостната кампания. 

Когато  събитието изпълнява основна роля в ИМК програма, то трябва да е  

планирано така, че да предоставя дългосрочни дивиденти, т.е. да спомага при 

постигането на дългосрочни цели.  Паралелно с това събитието, което има основна роля 

в кампанията, изпълнява поне две комуникационни цели, свързани с гореизброените 

етапи. 

Събитието изпълнява основна роля, когато основната му цел съвпада с 

основната цел (или едно от основните цели) на комуникационната кампания. 

Паралелно с основната си роля събитието изпълнява и други функции, като за да е  

основен елемент от кампанията, те трябва да са най-малко две. 

Интеграцията на тактическо ниво се наблюдава, когато събитието има 

съпътстващи функции в рамките на ИМК програма. Тогава то е равноправно на другите 

техники, с които се интегрира в рамките на кампанията  за постигането на 

определените цели. 

Специалното събитие бива интегрирано в цялостната кампания и на ниво 

вътрешна  и външна интеграция. Събитията интегрират множество комуникационни 

тактики  и  само те биват интегрирани в цялостната комуникационна кампания, която  е 

част от мащабната комуникационна политика. 

При вътрешната интеграция събитието влиза във взаимодействие  и се интегрира 

в единна кампания с комуникации, които го подкрепят и имат за цел да повишат 

неговата ефективност. Тоест, те директно служат за постигане на целите на събитието. 

На фона на цялостната комуникационна кампания обаче това са поддържащи 

комуникации.  

Като част от цялостната ИМК програма събитието влиза във взаимодействие с 

останалите основни маркетингови функции. Целта  е отделните  маркетингови 

комуникации да бъдат адекватно интегрирани в контекста на цялостната програма. 

Процесите, свързани с взаимодействието на специалното събитие с другите 

основни елементи от цялостната ИМК програма, могат да се определят като външна 

интеграция на събитието. 

Най-популярните фактори, оказващи влияние върху интеграцията на събитието с 

останалите маркетингови комуникации, са: 

1. Специфичните комуникационни цели на събитието 

2. Продукт, бранд и  специфики на конкретния пазар 

3. Специфики на целевата аудитория 

4. Консистентност на системата от послания 

5. Потребности и  ценности 

6. Тип организация на специалното събитие 



7. Комуникативната ситуация 

Според направените наблюдения от изследваните кампании и според 

експертната оценка на събитийните мениджъри специалното събитие бива адекватно 

интегрирано в цялостната комуникационна стратегия при наличието на трите основни 

интеграционни елемента: 

1. Използване на еднакви или взаимно допълващи се формални 

характеристики, изразяващи се във визуални идентификационни кодове – 

илюстрации, лога, символи, цветове  и др. 

2. Използване на еднакви или взаимно допълващи се съдържателни 

характеристики, изразяващи се във вербални комуникационни кодове – 

слогън, рекламен текст, ехо фраза  и др. Те изразяват посланията на бранда и 

характеризират позиционирането му. 

3. Предаване на ценностите  и стратегическата идея на бранда. Като под 

„стратегическата идея на бранда“ разбираме предварително възприетата 

стратегия, според която ще се комуникират идентичността  и спецификите на 

отделния бранд. Събитието трябва да предава същността на „голямата идея“ 

на комуникационната кампания, т.е. всички послания от събитието трябва да 

са в пълно съзвучие с цялостната планирана комуникационна политика на 

бранда. Специалните събития при ИМК имат специфична стратегическа 

роля. Те трябва да информират  и предават посланията на продукта/бранда 

като провокират и подсилват онези емоции, с които брандът трябва да бъде 

възприеман и асоцииран. 

Събитията не трябва да се разглеждат самостойно,  а в контекста на цялостната 

програма по комуникация на взаимоотношенията и маркетинговокомуникационната 

програма. Контекстът е  определящ в това дали участието или организирането на 

специално събитие  е   най-подходящата комуникативна техника. 

За успешната интеграция на специалното събитие в ИМК програмата то трябва 

да има специфична роля в цялостния кампаниен комуникационен процес. Според 

данните от дълбочинните интервюта продуктовите събития  и участието на продукти  и 

брандове в кооперативни събития е  основен елемент в процеса на брандинга и почти 

не се среща кампания за популяризиране на бранд без наличие на специално събитие. 

Най-общо казано, събитието може да изпълнява както основна роля в 

кампанията, така и  поддържаща – да служи като съпътстваща комуникация. 

За да бъде основна комуникационна техника, събитието трябва да служи за 

постигането на поне две мащабни цели на кампанията. Основната цел на събитието е да 

съвпада с основната цел на кампанията, както и  да бъде придружено с маркетингови 

комуникации, подпомагащи събитието и  подсилващи неговия ефект. 

Изследването на специалните събития изисква интердисциплинарен подход, тъй 

като събитието е уникална комуникационна технология, многопластова, изискваща 

познания в различни области и  имаща доказана ефективност на база на 

индивидуалните комуникационни специфики. Именно на база на специфичните си 

характеристики специалното събитие може да бъде отделено като отделна, 

самостоятелна комуникационна функция при ИМК програмата. Комуникационната 



технология „специално събитие“ си служи с техники, привнесени от другите 

комуникационни дисциплини – ПР, реклама, методи по насърчаване на продажбите, 

търговски комуникации, директен маркетинг. Но и  събитието може да бъде техника на 

всяка една от тези области, както и  на две едновременно. Това се случва, когато 

събитието има поддържаща роля в рамките на кампанията. 

Продуктовите събития изпълняват няколко паралелни функции. Част от тях са 

свързани със стимулиране на продажбата, а  друга част – с утвърждаване, укрепване и  

позитивиране на имиджа. 

Продуктовите и  кооперативните събития може да са ефективна технология във 

всеки етап от ИМК програмата в зависимост от редица фактори, като например цели на 

кампанията, комуникативна ситуация,  тип продукт и др. 

Най-ефективни и най-добре интегрирани са събитията, които са планирани още 

в началото на кампанията – при изготвяне на ТВ рекламата например. Събитията, които 

се планират инцидентно, за кратък период, просто с цел временна популярност, нямат 

дългосрочен ефект и не успяват да бъдат интегрирани адекватно в цялостната 

кампания. Всъщност най-важното при интеграцията на събитията са ясно 

формулираните им цели. Колкото по-ясно и детайлно са формулирани целите на 

събитието, толкова по-ефективно биват постигнати. 

В определени случаи кооперативните събития дават по-добър резултат от 

продуктовите, тъй като не се разглеждат като форма на директна реклама, могат да 

въвличат емоционално по-ефективно аудиторията, защото са формирани на база на 

атрактивен, интересен повод, а и привличат по-голяма аудитория и са атрактивни за 

представителите на медиите. 

Еднократните акции са по-малко ефективни от цикъл от мероприятия, 

популярен в науката като събитиен маркетинг. Серията от събитията са фокусирани не 

само към отделния продукт, но и  към имиджа на  бранда и продукта. Обикновено те 

служат за удовлетворяване на емоционалните потребности на аудиторията – 

забавления, спортни състезания, конкурси и др. Тоест, целта е  пряко влияние над 

емоциите. Серията от събития  дава възможност за бърза обратна връзка и  внасяне на 

корекции за следващите мероприятия от цикъла. Някои компании, които разчитат на 

събитийния мениджмънт, изготвят ивент календари години преди началото на 

кампанията. 

Обобщавайки данните от изследването ще потвърдя мненията на теоретиците, че 

специалното събитие е най-ефективно в случаите, когато трябва да се  установи и 

затвърди емоционалната връзка с бранда. Едно от предимствата на събитието е именно 

влизането в директен контакт с бранда, което дава възможност да се покаже бранда 

като стоящ много близо до хората, като напълно реален и  достъпен. 

Именно поради тази причина най-голям успех имат интерактивни събития, 

които предоставят възможност на аудиторията да влияе върху събитието, да участва 

активно в него. Този елемент на участие е най-силният инструмент за въздействие 

върху емоциите на аудиторията. Успешните събития в ИМК са онези, които провокират 

и  подсилнат тези емоции, които напълно отговорят на ценностите и посланията на 

бранда. 



Четвърта глава. Творчески аспекти на специалните събития 

В четвърта глава е представено изследване, свързано с творческите аспекти 

при специалните събития. Обект на изследване са творческите подходи при двадесет 

специални събития, които се разглеждат като част от цялостна комуникационна 

кампания. Поради тази причина в описанието на обекта са включени спомагателни 

компоненти, като: цел на комуникационната кампания, използвани комуникационни 

инструменти (същност на The big idea), име на събитието и повод, роля на събитието в 

цялостната комуникационна кампания, цел на събитието, бюджет на събитието, целева 

аудитория на събитието, тип продукт/бранд, тип на събитието според креативността, 

основни апели на събитието, креативни подходи при събитието, повторяемост на 

събитието и резултатност от събитието. 

Творчеството при специалните събития стартира още при самото им замисляне, 

дори още при появата на идеята за реализация на събитието, т.е. самият обект на 

изследване   е труден за дефиниране. Напълно условно в настоящия текст разглеждам 

творческите аспекти като комбинация от няколко елемента – голямата, стратегическата, 

идея на събитието в контекста на цялостната комуникационна кампания, творческите 

техники за генериране и оформяне на тази идея и творческите похвати, използвани в 

рамките на стратегическата идея на събитието. 

Творческото планиране на специалните събития  протича и изцяло се слива със 

стратегическото планиране на събитието, което превръща креативността в един 

изключително интегриран в целия процес по реализация на събитието елемент. В този 

смисъл креативността и „творческите аспекти“ не подлежат на самостоятелно 

дефиниране и ясно обособяване от целостта на процесите; 

Въпреки множеството теории за креативност, идващи както от изследователите 

в различите области, така и от експертите по реклама, все още не съществува 

общовалидна схема за създаване на истински креативна BIG IDEA. Сложността идва 

оттам, че до голяма степен „голямата идея“ припокрива комуникационната стратегия, 

тя е нейната есенция. 

 В тази връзка „голямата идея“ е свързана със стратегическата посока за 

развитие на компанията и бранда. Ако „голямата идея“ не дава стратегически 

дългосрочни решения на конкретен казус, то това не е голяма идея, а избрана тактика. 

Творческото планиране на специалното събитие трябва да бъде съгласувано с 

планирането на стратегическата идея на цялостната комуникационна програма. 

Творческите подходи при специалните събития не може да се разглеждат 

самостойно. Те са свързани с влияние на няколко типа фактори, които са 

систематизирани в табличен вид в изследването. Изборът на конкретния творчески 

подход при продуктовите събития зависи от няколко основни фактора: целта на 

събитието, връзките клиент–полза–продукт, които обуславят апелите, върху които ще 

се акцентира, комуникативната ситуация и бюджета на събитието. Следователно 

апелите и избраните творчески техники са в пряка зависимост помежду си. Апелите и 

избраните творчески техники са в пряка зависимост помежду си. 

Успеваемост имат онези събития, при които емоционалните апели са в пълен 

синхрон с емоционалните апели на другите комуникационни инструменти. Когато 



основните апели на кампанията и събитието се разминават с посланията, идващи от 

избраните творчески подходи, събитието остава със съмнителна успеваемост, както 

доказва и разгледаният пример на събитието премиера на „Жилет Венус“. 

Концептуалната идея на събитието е пряко свързана с творческите му подходи – 

тя ги определя. Именно поради тази причина и изборът на творчески подходи зависи от 

същия комплекс от фактори. 

Данните от изследването на събития от практиката показват, че творческият 

подход е пряко свързан с апелите, които се отправят към аудиторията по време на 

събитието. Зависимостта между творческите подходи и апелите е пряка, т.е. 

творческите похвати представляват креативната идея как апелите могат да бъдат 

поднесени най-ефективно и адекватно спрямо конкретната ситуация. 

Основните компоненти, които влияят върху избора на конкретен творчески 

похват, са следните: 

- Цели на събитието  

Онова, което събитието трябва да постигне като реални резултати в рамките на 

цялостната кампания, се определя като цели на събитието. Целите трябва да са точно 

дефинирани, измерени на база на резултатите и подредени по приоритети. Например 

при представянето на новата дебитна карта на Пощенска банка целта на събитието е да 

запознае журналисти и ВИП гости с новия банков продукт. Друга цел е да се покаже 

необходимостта от продукта, като паралелно с това се установи емоционална връзка. 

Целта на цялостната комуникационна кампания е идентична – да информира избраната 

таргет група за новия продукт и да го популяризира. Трябва да се определи каква роля 

играе събитието в рамките на цялостната кампания и да се представят целите под 

формата на конкретни резултати, които трябва да са налице след събитието. 

- Апели 

Под апели в най-общия смисъл обозначавам комплекса от съобщения, които 

присъстващите ще получат по време на събитието. Апелите установяват пряката връзка 

между клиента, продукта/бранда и ползата (емоционалната и рационалната стойност). 

 Апелите са комбинация от взаимодействието между клиента, неговите нужди, 

очаквания и потребности, функционалните характеристики на продукта и ценностите 

на бранда и съпоставката доколко те отговорят на това, което клиентът очаква да 

получи като полза. При всички от разгледаните от мен случаи апелите са свързани с 

логото и цялостната гама от послания на бранда и емоционалните състояния, до които 

присъстващите трябва да бъдат доведени. 

В по-голямата част от случаите апелите за различните комуникационни 

елементи в рамките на кампанията са идентични. Те са свързани с изтъкване 

ценностите и предимствата на бранда. Целта на апелите е да се докаже, че конкретните 

човешки желания и психологически потребности пряко кореспондират с ценностите на 

бранда и продукта. 

- Клиенти 



Клиентският фактор в контекста на горепосочената схема включва няколко 

основни компонента, които са взаимосвързани и всеки от тях има своята специфична 

роля. Част от тези компоненти са: начин и стил на живот на клиентите, покупателна 

способност, очаквания от продукта/бранда, предишен опит с продукта и бранда, 

настроения по време на досега с продукта и бранда, нужди – физически, 

психологически и емоционални, ценностна система, желания, спомени, мечти и его 

влияние, представи за реален досег с продукта и др. 

- Полза 

Ползата представлява конкретната стойност за клиента. Тя е свързана със 

задоволяване паралелно на емоционалните и физическите нужди. 

Не би могло адекватно да се представя определена полза, ако не се познават 

клиентите, техният начин на живот, потребности, изисквания, както и особеностите на 

самия продукт и бранда и тяхната история. 

Основно при „промотирането“ на ползата е паралелното представяне на ползата 

от използването на продукта и ползата от наличието на емоционална свързаност с 

бранда. Това означава, че брандът трябва да е представен като пряко свързан и влияещ 

върху живота на избрания пазарен сегмент. Да предлага информация и съдействие за 

дейности, важни за клиента. Той трябва да напомня приятни неща и да „дава“ на 

клиентите си повече, отколкото те очакват. 

- Продукт/бранд 

Продуктът и брандът трябва да бъдат представени така, че да отговарят на 

нуждите и желанията на клиентите.  

- Комуникативна ситуация 

Комуникативната ситуация включва огромен комплекс от две групи подфактори 

– външни и вътрешни. Вътрешните обуславят връзката на продукта/бранда с пазара и 

аудиторията. Те са: разпознаваемост на продукта, фаза на жизнен цикъл, имидж на 

продукта и производителя, пазарно позициониране на продукта, бранда, нови пазарни 

ниши, предишни комуникации на продукта/бранда или продукти от същия 

производител и др.  

Външните включват фактори, които не зависят от продукта/бранда – 

покупателна способност на аудиторията, обществено-социална ситуация, политическа 

ситуация, културни особености и комуникационни кодове. 

- Бюджет 

Често е решаващ фактор за избора на творчески подход, но бюджетът не е 

стратегически фактор, а оперативен. Въпреки това в голяма част от случаите 

творческият подход се планира така, че да се вмества в бюджетната рамка на 

събитието. Дори и това да е за сметка на ефективността на избрания подход. 



Творческите подходи при специалните събития се базират на 

взаимозависимости между няколко фактора. Най-голямо влияние за избор на творчески 

подход имат апелите, които трябва да се комуникират. Апелите са онези послания, 

чийто медиатор ще бъде творческият подход. Целта на събитието е да намери онзи 

творчески похват, който ще въздейства най-емоционално и паралелно с това най-

ефективно ще предаде апелите. Именно това имаме предвид, когато твърдим, че 

творчеството е равно на ефективност. Творческият похват е съобразен с множество 

фактори, като той трябва да е най-ефективният и експресивен начин за предаване на 

съобщенията под формата на апели. 

Бюджетът също е решаващ фактор от гледна точка на това как ще бъдат 

реализирани творческите похвати и на какъв точно тип похват ще се заложи. Тъй като 

бюджетът по-скоро е определящ върху цялостната идея на събитието, не е включен в 

графичното изобразяване на влияещите върху творческите похвати фактори. 

В обобщение може да се заключи, че креативността при специалните събития е 

комбинация между стратегическа и артистична креативност. Това доказва хипотезата, 

че оригиналният подход трябва да спомага за по-адекватното и ефективно предаване на 

посланието и постигането на целта на събитието. 

Креативността при специалните събития не е самоцелна. Тя представлява 

оригиналният начин и форма на предаване на съобщенията, така че те най-ефективно 

да се запомнят и да въздействат върху аудиторията. Следователно креативността трябва 

пряко да е подчинена на целите на събитието и емоциите и ценностите, зад които 

застава брандът. Емоциите, които стимулира събитието, трябва да са еднозначно 

свързани с бранда – посланието да не е многопосочно. 

При повечето разгледани кампании и примери на специални събития събитието 

играе роля на „спойката“ между отделните елементи на кампанията. Като единствена 

по рода си комуникационна технология, събитието е базирано на личен контакт, на 

лично присъствие и участие, което обвързва емоционално. Успешни са онези събития, 

при които чрез креативните подходи се стимулират емоции, които изцяло се асоциират 

с продукта/бранда. 

Настоящето изследването си служи с качествени методи като анализ на събития 

от практика и дълбочинни интервюта със събитийни мениджъри и ПР. Въпреки това, не 

може да не отбележа факта, че продуктовите събития, които анализирам, са доста по-

малобройни за сметка на кооперативните (смесени) бранд събития, при които поводът 

за събитието не е промотиране на конкретен бранд. Брандът бива промотиран по време 

на събитието. Продуктът или брандът бива промотиран не като повод на събитието, а 

като част от неговата сюжетна фабула. 

В практиката чисто продуктовите събития се срещат относително рядко за 

сметка на кооперативните бранд събития.  

Продуктовите събития имат краткотраен ефект. Продуктовото събитие в 

повечето случаи е предимно предназначено за медиите, тъй като медиите са каналите, с 

които може да се достигне до конкретния таргет сегмент. Тези събития също могат да 

бъдат игнорирани от поканените, защото ще се възприемат като реклама и дори да 

получат медийно отразяване, то няма да е контролирано, освен ако не бъде заплатено. 



Отразяването на събитието има определена давност във времето и ако събитието не е 

било грандиозно или не е предизвикало ефекта на сензацията новина, то след дни бива 

забравяно. 

 Горепосочените характеристики на продуктовите събития са маркирани, за да се 

отбележи защо когато се организира продуктово събитие, се предприемат два основни 

креативни подхода: 

1. Събитие, което трябва да впечатли основно медиите 

Медиите са всъщност каналите, чрез които посланията от събитието трябва да 

достигнат до основната таргет аудитория. Събития за медиите са – събитието 

представяне на самобръсначките „Жилет Венус“, събитие за промотиране на серията 

кремове „Anew“ на AVON и за шампоаните на марката; събитие за представянето на 

новата Mastercard на Пощенска банка и други. 

Основното при тях е, че са предназначени за малка група до 50 човека 

журналисти и ВИП гости, които трябва да бъдат очаровани от преживяването, храната 

и напитките, мястото и декора и развлекателната програма по време на събитието. 

Идеята е да се въздейства на емоциите на присъстващите и те да отразят събитието и 

продукта/бранда според приятното преживяване. 

2. Събитие, предизвикващо ефекта на сензацията – новина 

В основата на тези събития също стои привличането на вниманието на медиите, 

но тук не се залага на емоционалното преживяване по време на събитието. 

„Примамката“ тук е генерирането на сензационна новина, която от чисто 

професионален интерес ще привлече журналисти и блогъри. Такива събития 

обикновено са мащабни и скъпи за реализация, защото сензацията е свързана с 

организиране на „псевдо“ атмосфера и включването на множество участници. 

Събитията, предизвикващи новина сензация, са особено ефективни, когато говорим за 

продуктови събития. Не винаги обаче компаниите разполагат с подобни ресурси и ярка, 

свежа идея за „оформянето“ на сензация. 

Затова в практиката се предпочита участието на продукта/бранда в кооперативни 

бранд събития или организирането на събития, чийто повод пряко кореспондира със 

значението на продукта или бранда. 

Проблемът при този тип събития е как продуктът или брандът да бъде 

имплантиран като част от фабулата на събитието, така че да се възприеме по естествен 

начин, а не като изкуствено добавена форма на реклама. Тук правя препратка с 

изводите от предишното изследване на интеграцията. За да бъде успешно имплантиран 

продуктът и брандът при непряко свързано с тях събитие, трябва да са налице трите 

основни елемента, които да свързват продукта със събитието – съдържателни 

характеристики, формални характеристики и стратегически, концептуално единство 

между продукта/бранда и същността на самото събитие. Да вземем пример с модното 

ревю, чийто инициатор е марката цигари „Мерилин слимс“. Или конкурсът „Мис 

Мерилин“ за определяне на дамата, която най-цялостно носи духа и излъчването на 

Мерилин Монро. Като цяло трудно бихме могли да се сетим, че марката цигари е 

свързана с тези събития, ако те не бяха: адекватно брандирани с лика на Мерилин, 



познат от опаковката на марката цигари. Те се вписват адекватно в концепцията на 

бранда, чийто слоган е: „Усещане за жена“. Носят посланията на бранда към 

провокиране на женственост и суетност. 

Творческите похвати при бранд събитията могат да играят ролята на основен 

интеграционен елемент между събитието и продукта/бранда. В тази връзка най-

ефективните творчески техники при кооперативните бранд събития са: 

- Създаването на серия от взаимосвързани събития 

Кампании от този тип имат за цел да предизвикат обществен и медиен интерес и 

да постигнат ефекта „ескалиране“ на вълнението. Ефектът от тях е дълготраен, защото 

събитията са разпръснати във времето с ясно обособена връзка помежду си. 

- Традиционни събития, обвързани с кауза, релевантна на ценностите на 

бранда 

Те имат за цел утвърждаване на имиджа на бранда и неговото закрепване в 

съзнанието на аудиторията. Аудиторията е свързана с каузата на събитието и до голяма 

степен се свързва с бранда посредством събитието.  

- Статични нонстоп събития 

Статичните нонстоп събития не отговарят на критериите на стандартните 

специални събития. Критерият, по който се различават от универсалната дефиниция на 

специалните събития, е времето. Те продължават без прекъсване, нямат начало и край.  

Ако определим явлението като статичен нонстоп ивент, трябва да допълним, че това е 

иновативна форма на събитие, тъй като излиза извън рамките на традиционната 

представа за специално събитие, но в същото време и продукт на усилията на 

събитийните мениджъри. 

Резултатите от изследването предлагат насоки, свързани с определянето на 

основните фактори, определящи избора на отделен креативен похват. Изводите 

предлагат изграждането на концептуална рамка от условия, които да се вземат предвид 

при  творческото генериране идеи за конкретно специално събитие. Това е  от полза за 

практиците при изготвянето на критерии за анализ на ефективността на отделните 

творчески решения при планиране на събитията.  

Заключение 

Специалните събития са специфичен комуникационен феномен, чиито 

характеристики са свързани с осъществяване на директно и емоционално влияние над 

аудиторията. PR събитията носят своите специфики, като основната им характеристика  

е стратегическата им роля в рамките на комуникационната кампания.  

Това определя специфичната роля на събитията в ИМК и техните  цели за 

постигане на определени комуникационни ефекти, което влияе върху  креативността на 

събитията и интеграцията им с останалите маркетингови комуникации. 



Дисертационният труд дава съществени и значими за практиката насоки за 

бъдещи изследвания на специалните събития, отново базирани на интердисциплинарни 

подходи  и засягащи  психологическите ефекти от събитията, влияние върху нагласите 

на аудиторията, влияние на събитията върху възприемане на другите типове 

маркетингови комуникации  и други. 

Направените изводи доказват, че въпреки ограниченията пред изследването, 

свързани с интердисциплинарния обект, бързото му развитие и многовариантност, 

съществуват обективни и  установими закономерности. Тяхното изследване би 

допринесло както за развитие на теорията в областта на специалните събития, така и  

би подпомогнало практиката за постигане на максимална ефективност при реализиране 

на тази уникална комуникационна техника. 

Научни приноси и  приносни моменти 
 

Теоритико-методологически приноси 

 

За пръв път в България е създадена и приложена в хода на проучванията 

интердисциплинарна методология за изследване на креативността  и  интеграцията на 

специалните събития с останалите маркетингови комуникации.  Методологията се базира 

на комбинация от няколко различни по характер изследователски метода: изследване на 

литературни източници; изследване на случаи от практиката; дълбочинни интервюта с 

експертите, реализирали изследваните кампании, и авторови наблюдения.  

 

 

Научнопроложни приноси 

1. За пръв път в България се анализира обстойно явлението „специално 

събитие“. Дисертацията предлага авторова дефиниция на понятието и  дефиниране на   

специфики и особеностите на този комуникационен феномен; 

2. Настоящият дисертационен труд предлага детайлна класификация на 

специалните събития от гледна точка на множество критерии. За сравнение повечето от 

познатите класификации на събитията са изготвени на база един или максимум два 

критерия за класифициране. 

3. Това е  един от първите трудове в световен мащаб, в който специалното 

събитие е разгледано обстойно през призмата на популярни психологически и  

комуникационни теории: теорията за психологическото „заразяване с емоции“, теорията 

за масовата и  междуличностната комуникация, теорията за потребностите на Маслоу и 

други. На база на направения анализ е изграден универсален комуникационен модел на 

специалното събитие; 

4. Изследванията в настоящата дисертация са едни от първите, включващи  

комплексно проучване на продуктовите събития и ПР събитията за утвърждаване на 

имиджа на определен бранд. Установени са организационни и творчески особености на 

тези събития чрез  използване на качествени методи на изследване, сред които 

дълбочинно интервю,  пряко наблюдение и изследване на примери от 

комуникационната  практика;  



5. Настоящата разработка представя едно от малкото в световен мащаб  

изследвания на ролята на креативността при специалните събития, комбинирало анализ 

на  трите основни, взаимосвързани  области: специални събития, креативност  и 

интегрирани маркетингови комуникации. Изготвена е класификация на най-

популярните креативни похвати, познати в практиката, и  анализ на ситуациите, в които 

използването им е най-релевантно. 
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