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Увод 

 

С развитието на техниката и новите информационни технологии проблемът 

за комуникацията на полето на пазара придобива нови измерения и ново значение. 

От помощен, тя се превръща във водещ елемент на маркетинга. Новите процеси и 

явления на съвременния пазар изискват търсене на нови решения, на нови 

възможности за оцеляване и за развитие на корпорациите. Старите, утвърдени 

маркетингови практики, са подложени на преосмисляне и преоценка. И ако в 

страните с развити пазарни отношения и утвърден научноизследователски и 

практически интерес към потребителското поведение се правят сериозни крачки 

към управлението на тези процеси, то в страни като България стремежът е по-скоро 

да се възпроизвеждат чужди маркетингови практики.  

В България изследвания на потребителите се правят по-скоро инцидентно за 

целите на отделни производители и търговци, които имат ограничен обхват и са 

насочени към решаване на конкретен проблем. Всеки опит по посока на изясняване 

на тези актуални за съвременния пазар процеси, колкото и скромен да е той, ще 

доведе поне до назоваване на проблемите, което е и първата крачка към тяхното 

решаване. 

Настоящият дисертационен труд е насочен към изясняване ролята на един 

от детерминантите на комуникационния процес – атитюдът – като посредник на 

взаимовръзката между рекламата и бранда. Основната цел на изследването е 

свързана с анализа   на краткосрочните и дългосрочните ефекти от въздействието 

на рекламата върху бранда, опосредствани от атитюда. Тази насоченост на 

изследването е продиктувана от практическата необходимост за реализация на 

предварително въздействие върху потенциалните потребители и формиране на 

интерес към стоката и бранда, с оглед позиционирането им в съзнанието на 

реципиента като привлекателна алтернатива. 
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 Първа глава. Роля на атитюда в съвременния пaзарен 

комуникационен процес 

 1. Пазарната комуникация в условията на глобализиращ се пазар 

През 80-те години на миналия век глобализацията вече не е само обект на 

теоретични спекулации, а и на изследване от различни науки. Икономическите 

аспекти на глобализацията са свързани с нуждата от намирането на все по-широки 

пазари за свръхпроизводството на развитите в индустриално отношение страни.  За 

корпорациите с утвърдено присъствие на пазара вече не стои задачата да са 

разпознаваеми – те трябва да се позиционират в съзнанието на обществото по 

най-благоприятен начин, да подчертават,  а често и да изграждат 

индивидуалност на марката, да поддържат положителен имидж, и пр. Това са 

цели, чието постигане излиза далеч извън възможностите на рекламата, но не и без 

нейния принос. 

Промените в стратегическите цели на бизнеса се определят и от промените на 

съвременния потребител. Човекът с неговите потребности, изисквания, емоции и 

дори фантазии застава в началото на маркетинга. Съвременният маркетинг не 

просто е обърнат към потребителя, той се определя изцяло от него, което изисква 

изключително внимание към управляване на взаимоотношенията с клиентите.  

В условията на съвременното развитие на технологиите, които позволяват в 

много кратко време всеки нов продукт да бъде “прекопиран” и предложен на 

потребителя на много по-ниска цена, труден за “манипулиране” се оказва брандът, 

създадената ценност на стоката във възприятията на потребителя, формираното 

отношение към марката. Те не могат да бъдат “откраднати”, не подлежат на бързо и 

неочаквано разрушаване. Точно “нематериалното” се оказва по-надеждно, по-

устойчиво на непрекъснатите промени и поради това – по-ценно. 

Насочването на вниманието към потребителите показва, че планирането на 

комуникативните въздействия не дава еднозначни резултати. Оказва се, че не е 

достатъчно да се влагат усилия в едностранни информационни въздействия (най-
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често с помощта на рекламата), а трябва да се контролира и направлява ефектът от 

тези усилия.  

Възлагането на нови задачи на комуникацията в условията на конкуренция 

изисква отчитане на факторите, които я правят ефективна. Сред тях едно от 

централните места заема атитюдът. 

 

2. Същност на атитюда и значението му за пазарния комуникационен 

процесс 

Проблемът за атитюда привлича вниманието и е обект на изследователски 

интерес не само от социалните психолози, но и от маркетинговите специалисти.  

Интересът и на едните, и на другите е определен от желанието да се окаже 

ефективно въздействие на комуникационния партньор.  

Това, което обединява голяма част от определенията за атитюда, е, че той 

притежава оценъчен аспект по отношение на даден обект или явление (Bohner,   

Wanke, 2002). За целите на маркетинга и преди всичко за изследване и 

прогнозиране на потребителското поведение най-често се използва дефинирането 

на атитюда като дейностна готовност за определен вид реагиране по 

отношение на определен обект (Fishbein & Ajzen, 1975, Цит. по Л. Андреева 

(съст.), 2001), формирана в резултат на оценка на обекта като подходящ или 

неподходящ да задоволи определена потребност. 

При изясняване същността на атитюда са създадени  множество модели.    

Най-често използван е трикомпонентният, който включва афективни, когнитивни и 

конативни компоненти (Hovland, Janis, Kelly, 1953).   

За целите на маркетинговите изследвания значение има описанието на 

атрибутите на атитюда - посока, степен и интензитет (Вж. напр. Loudon, Della Bitta, 

1993). Маркетинговите специалисти се интересуват от стабилността на нагласите 

във времето, както и от свойството на атитюда да се генерализира, т.е. да се пренесе 

от един обект на друг обект, подобен по определени характеристики (Conner,  et. 

al., 2003).  
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Факторите, които детерминират формирането на атитюда, са значими за 

планиране и осъществяване на комуникационната политика на корпорацията. Един 

от тях, имащ връзка с разглеждания проблем, е доверието в източника на 

информация. Информацията за новите стоки  най-често се получава от рекламата, 

спечелила повече или по-малко недоверие. Това  възпрепятства формирането на 

положителен атитюд към рекламирания продукт, дори той да отговаря на 

потребностите на индивида.  

Дефинирането на атитюда като дейностна готовност поставя въпроса винаги 

ли от един положителен атитюд може да се очаква реална активност по отношение 

на обекта. Съгласуваността между нагласата и поведението зависи от редица   

личностни фактори – ресурси, опит, включеност и пр. (Berkman, Lindquist & Sirgy, 

1997). Би трябвало да се обърне особено внимание на директния опит на 

потенциалния потребител с конкретната марка. По-високата включеност на 

личността води до по-активна преработка на информацията, отнасяща се за 

съответния обект (Ray, 1973, B: Clark (ed.), 1973). Оценката и съответно – нагласата 

към такъв обект ще се опира на убеждение, което ще означава устойчива във 

времето готовност за избор на конкретната марка. Личности с по-висока 

включеност проявяват по-висока степен на консистентност между нагласи и 

поведение (Hoyer, MacInnis, 1997). 

 

Втора глава. Създаване и управление на бранда 

            1. Същност на бранда 

В съвременните условия на глобализация пазарът претърпява сериозни 

трансформации, които водят до поставяне на нови цели и използване на нови 

средства за тяхното постигане. Едно от тях е брандът като резултат от 

комуникативните въздействия.  

Проследяването на предпоставките за появата на бранда като понятие и като 

маркетингова практика ни връща назад във времето, когато се появява марката като 

гарант за качество в засилващата се анонимност на полето на пазара. 
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“Масовизирането” на марките като присъщ на всеки производител елемент от 

комуникацията му с потребителите, води до намаляване на ефекта от тяхното 

създаване. Така се появява идеята за изграждане на един образ, който ще 

предизвика във възприятията на потребителите не само доверие, но и  положителни 

чувства.  

На този етап рекламата се оказва изключително подходяща – тя може да 

стигне до времево и пространствено отдалечена аудитория, да предаде на 

реципиента информация, която да съдейства за положителната оценка на марката, 

да кодира информацията в подходяща форма, за да предизвика положителен 

емоционален отклик. Така на полето на пазарната комуникация като понятие и като 

комуникационна цел се появява задачата да се изгради имидж на марката. 

Имиджът не е просто и само образ, изображение. Той може да се тълкува 

по-скоро като подобие в резултат на целенасочено представяне на дадена 

информация за марката с цел изграждането на един приемлив, положителен 

образ.  

Резултатът от рекламното въздействие с цел изграждане имидж на марката/ 

продукта се определя не само от реално съществуващите обективни качества, но и 

от състоянието на възприемащия субект, от протичащите процеси на преработка на 

възприетата информация. Влияние върху тези процеси оказват условията на 

възприемане (контекстът), които могат да бъдат „режисирани” с цел стимулиране 

на положителна ответна реакция на възприемащия субект.  

Имиджът на марката трябва да включва такива черти на корпорацията, 

които гарантират решаването на проблемите на потребителя. Целите на 

общуването на потребителя с марката стават все по-амбициозни, а постигането им 

– все по-трудно и изискващо комуникацията с потребителите и широката публика 

да бъде водеща.  

Стремежът на производителите да се възползват от положителните ефекти  

на един привлекателен имидж върху потребителите води до „обезличаването” им, 

до постепенно намаляване на въздействащата им сила, до затруднено 

разграничаване на имиджа на отделните марки (Klein, 2000). Вниманието на 
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комуникационния мениджмънт се насочва от изграждането на имиджа към 

неговото възприятие от публиките; към емоциите, които предизвиква;  

впечатлението, което създава;  оценката, която следва...  

Актуалните проблеми на полето на пазара намират своето отражение и в 

изследванията на редица автори, които поставят в центъра на своите интереси 

бранда като резултат от изградения в резултат на комуникацията с потребителите 

имидж. Някои автори обобщават същността на бранда като посочват, че той е 

всичко онова, което една компания означава за публиките (Bedbury,  Fenichell, 

2002). Брандът  е онази връзка между производителя и потребителя, която все 

по-категорично измества другите връзки на съвременния човек. Той носи 

увереност, предизвиква емоции, идентифицира потребителя, свидетелства за 

неговото място в обществото. 

А. Уилър подчертава, че брандът е обещание (Wheeler, 2003), което 

подсказва дългосрочният ангажимент на корпорацията към потребителите, но и 

желание този ангажимент да е част от също така дългосрочна обвързаност между 

икономическите субекти на полето на пазара. Естествено, изпълнението на 

обещанието ще доведе до една добра репутация на компанията. Д’Алесандро 

разширява съдържанието на бранда, като посочва, че брандът е всичко онова, 

което изниква в съзнанието на потребителя, когато види логото или си 

спомни наименованието на марката  (Цит. по В. Перция, Л. Мамлеева, 2007). А 

това могат да бъдат преживявания, спомени, знания и пр., чийто източник не може 

да бъде само рекламата.  

Този образ не възниква само в резултат на рекламата за продукта и марката,  

но и от  мненията и споделените оценки на обществеността по отношение на 

корпорацията. И всички тези компоненти на бранда трябва съзнателно да се 

управляват и насочват в една посока, което е същността на брандинга. Само 

тогава създаденият образ-бранд в съзнанието на потребителя ще бъде 

непротиворечив, ще предизвиква доверие, ще буди възхищение и в крайна сметка 

ще постигне така желаната идентификация на потребителя с марката.  

 



 7  

                 2.  Атрибути на бранда 

Когато се говори за бранд, се имат предвид преди всичко нефинансовите му 

проявления като привързаност, оценка, асоциации, да води към различни 

преживявания (Azoulay,  Kapferer, 2003). Натрупването на информация за марката, 

контактът с нея, опитът с продукта и емоциите, които предизвиква марката, 

съставят субективната ценност на бранда (Keller, 1998). Според някои автори 

именно емоционалната полза от бранда играе решаваща роля в потребителския 

избор (Azevedo, Farhangmehr, 2005). 

Ж.-Н. Kaпферер посочва, че ценността за потребителя не идва от марката, а 

от комуникацията по повод марката (Kapferer, 1992). Тази комуникация снижава 

възприетия риск от избора и употребата на даден продукт, а това повишава 

доверието. Потребителската стойност на бранда често се свързва и с лоялността на 

потребителя.  

Ценността на бранда за потребителите се материализира в повишаване на 

финансовата стойност на бранда – стойност, която се определя не толкова от 

материалните активи на корпорацията, колкото от нематериалните.  

Според други автори на първо място е емоционалната привлекателност, 

която включва доверие, уважение и възхищение. На следващо място са 

произвежданите стоки и предлаганите услуги, като се има предвид не само 

тяхното качество, но и иновативност. Следва оценка на корпорацията като 

работно място и  финансовата ефективност като резултат от добре организиран 

и управляван бизнес. На последно място е социалната отговорност (Fombrung,  

Gardber & Sever,  2000).   И макар че социалната отговорност  е поставена на 

последно място, тя е новото качество, което отличава едни брандове от други. 

В стремежа си да приближат бранда до потребителя, а като още по-

амбициозна цел – да подпомогнат идентифицирането на потребителя с бранда, се 

поставя задачата за индивидуализация на бранда. Дейностите с цел 

индивидуализация са насочи преди всичко към онези външни белези на бранда, 

които са достъпни за възприятието на потребителите и които отчасти могат да се 

създадат чрез рекламата. А. Уилър описва какви атрибути на бранда създават 
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неговата индивидуалност. На първо място авторката поставя смелост, 

запаметяване и уместност. Следват разпознаваемост, постоянство на образа на 

корпорацията, ярко лице на марката, дългосрочна ценност  (Wheeler,  2003). 

Стремежът на маркетинговите специалисти да приближат бранда до 

потребителя ги довежда и до следващата цел – персонификация на бранда. Тя дава 

възможност за разграничаване на една марка от друга в морето от брандове. В 

търсене на онези личностни черти, които ще предизвикат възхищение в 

потребителите и желание за идентификация, Дж. Аакър предлага 5 качества – т.н. 

„Големи 5” (Aaker, J., 1997). Това са  искреност, вълнение, компетентност, 

изтънченост и устойчивост. 

 3. Стока и бранд 

Преди да стане марката бранд и да се настани трайно в съзнанието на 

потребителите, тя е спечелила предпочитанието им със стоки, които са издържали 

проверката на времето. Ж.- Н. Kaпферер твърди, че повечето брандове се появяват 

в резултат на създаването на продукт, който превъзхожда конкурентните. В 

началото усилията са насочени към изграждане на положителна репутация на 

продукта, а тя от своя страна е основа, върху която впоследствие се гради и 

репутацията на бранда (Kapferer, 2008). Когато става въпрос за оценка, реалните 

качества на произведения продукт излизат извън сферата на обективното, за да 

преминат в сферата на субективното.  

4. Глобален бранд-мениджмънт 

Всеки бранд, утвърдил се на пазара, би искал не само да затвърди позициите 

си, но и да се разшири. Това означава да се насочи към друг целеви сегмент  или да 

се позиционира на друг географски пазар. Всяко разширяване на марката е 

инструмент за нейното съживяване (Pandey, 2009), но   изисква и допълнителни 

изследвания и инвестиции в комуникацията.  

Въпреки стремежа и желанието на корпорациите да се „разширят 

териториално”, комуникацията с потребителите от различни пазари не може да се 

осъществява по един и същи начин. Не всички брандове са в състояние да се 
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адаптират към различните култури (Aaker, J. & Maheswaren, 1997), при това 

колкото по-очетливо в бранда е кодирана културата на страната, от която 

произхожда, толкова по-големи усилия ще трябва да се вложат в неговото 

адаптиране към други култури и ценности. 

Ако за разширяването на един бранд в географско отношение се влагат 

допълнително средства и усилия, естествено е това да поражда въпроса как 

глобалният имидж на бранда влияе на решението за покупка. Проведено 

изследване в 12 страни установява как възприятието за глобалност на бранда влияе 

върху неговата оценка (Holt, Quelch & Taylor, 2003). Резултатите показват, че 

глобалните брандове се възприемат като производители на по-висококачествени 

продукти. Освен това глобалните брандове се свързват със страната, от която 

произлизат. Имиджът на страната оказва влияние върху имиджа на марката. На 

брандирането се отдава толкова голямо значение, че някои автори говорят за 

брандиране на страната, от която произлиза марката. Според тях това е следващата 

стъпка в развитието на бранда (Olins, 1999).  

 

Трета глава. Поддържане на бранда чрез реклама 

 

До 1990 год. вниманието на корпорациите към комуникацията все още 

поддържа високо равнище на инвестиции в рекламата като доказано ефективно 

средство за общуване с потребителите. Икономическата криза, довела до свиване 

на потреблението, и стремежът на корпорациите към икономии насочват интереса 

им към други средства за комуникация.  

Каква е ролята и мястото на рекламата в тази нова, трудна дори за големите 

и утвърдени корпорации ситуация? Трябва ли съвременните мениджъри да 

преосмислят и да пренасочат инвестициите от рекламата към други форми на 

комуникация с потребителите?  
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1. Рекламата и ПР-ът – конкуренти или съюзници на 

комуникационното поле 

Създаването и поддържането на брaнда днес се осъществява от всички 

елементи на комуникационния процес, които и преди са предоставяли информация 

на потребителя. Задачата е тези източници да се съгласуват, взаимно да се 

подкрепят и така да подсилят ефекта от взаимодействието с публиките.  

Отделните източници на информация допринасят за създаването на 

различните елементи на бранда, въпреки че силата им е в тяхната консистентност, 

непротиворечивост. Стремежът на съвременните корпорации е да осъществят  

контрол върху цялата информация, която може да достигне до публиките и особено 

до потребителите, независимо какъв е източникът. Поставя се въпросът за приноса 

на рекламата в постигането на съвременните цели на корпорациите – да формират 

и поддържат лоялността на „старите” и да печелят нови потребители – цели, които 

изискват безусловно доверие между комуникационните партньори. 

 

2. Проблемът „ефективност на рекламата” в светлината на новите 

комуникационни задачи 

Колкото по-надълбоко навлизат изследователите в „многопластовото” 

потребителско поведение, толкова по-спорни се оказват „класическите” критерии 

за ефективност на рекламата.  

Най-старият и дълго време безспорен критерий за ефективност на рекламата 

е промяната в обема на продажбите. Другият, приет и от теоретиците, и от 

практиците критерий за ефективност е запаметяването на рекламата. В средите на 

маркетинговите специалисти ефектите от рекламата се тълкуват разнопосочно. Р. 

Левидж и Г. Щайнър ги описват като линейно движение (Lavidge,   Steiner, 1961). 

Процесът започва с осведоменост за появата на марката на пазара, следва знание за 

бранда. Само в резултат на добра информираност за марката може да се стигне до 

убеждение, което предшества покупката.  



 11  

В процеса на предоставяне на информация за стоката рекламата трябва да я 

представи така, че да спечели предпочитанието на потребителите. Достойнствата 

на рекламираната стока започват да се преувеличават и този начин на привличане 

на потребители се превръща в иманентна характеристика на рекламната 

комуникация в продължение на десетилетия. Така се формира обществен стереотип 

на недоверие към рекламата, който и до днес възпрепятства до голяма степен 

ефективността на рекламното въздействие. 

За формирането на недоверие допринася и самата специфика на рекламната 

комуникация. Съвременната реклама все повече е съсредоточена върху 

емоционалното стимулиране на реципиента и използва предимно картинно 

кодиране на информацията. Премълчаването на част от информацията се определя 

от някои автори като полуистина, следователно като лъжа (Щербатых, 2005). 

Стереотипната оценка на рекламата включва освен недоверие, така също и 

досада и неприязън поради факта, че в повечето случаи тя не е търсена, а се 

натрапва на реципиента. Критиките към рекламата не се изчерпват само с упреци 

по отношение на нейната обективност. Тя е обвинявана и за показваните модели на 

поведение, които не винаги имат положителен възпитателен ефект и това 

допълнително подсилва негативните обществени нагласи към нея. 

 

3. Роля на рекламата в брандинга 

Противоречивите мнения за ролята на рекламата засягат много по-слабо 

нейния принос при въвеждане на нова марка на пазара. Многобройни са опитите 

за изследване резултата от непосредственото възприемане на рекламата (Holbrook 

& Barta, 1987; Lastovicka, 1983). Един от тях е 

 - доизграждане образа на стоката/марката 

Трайното асоцииране на марката и продукта с определена емоция внася не 

просто различие, но понякога и уникалност в образа на продукта и не защото той 

наистина я притежава, а защото чрез комуникацията е осъществено управление на 

възприятието на реципиента. Създадената във възприятията на потребителите 
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“отлика” се постига с по-малко средства и с друг тип инвестиции – преди всичко в 

комуникацията, а не в промяната и усъвършенстването на продукта.  

- Стимулиране на директен опит с продукта 

Според някои автори рекламата не може да активира потребителя толкова, 

че той да осъществи покупка непосредствено след нейното възприемане (Mayers,  

Aaker, 1996). Според същите автори рекламата може да повиши, обаче, 

познавателното ниво на реципиентите, а ако предлага и значима за потребителите 

информация, може да подобри разбирането. Нуждата на потребителя от 

информация за стоката и бранда изисква рекламата да предоставя такава. За някои 

автори „информационният аспект“ на рекламата е критерий за ефективна 

комуникация с реципиентите  (Puto & Wells, 1984), който води до желание за 

изпробване на рекламираната стока.  

-  Мотивиране на потребителя 

Като се има предвид когнитивния компонент на мотива, естествено е 

твърдението, че мотивирането на потребителите със средствата на рекламата 

зависи от наличието на нова информация (Holls, 1995). В лабораторни 

експерименти е доказано, че изборът на марка има връзка с информацията, която е 

кодирана в рекламата, но на мястото на продажбата, освен чрез информацията от 

рекламата, е необходимо и допълнително стимулиране (Biehal, Stephens & Curlo, 

1992).  

- Увеличаване обема  на продажбите 

Емоционалната стимулация и мотивирането със средствата на рекламата 

водят до активиране на реципиента, който при благоприятни допълнителни 

условия ще насочи активността си по посока на рекламираната стока. 

Наблюденията над обема на продажбите след публикуването/излъчването на 

рекламите показват, че увеличението на продажбите е сравнително краткосрочно – 

около седмица, при това ефектът не се наблюдава след всички излъчени реклами, а 

само за 20% от тях (Johnes, 2004). 
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Повече спорове предизвиква въпросът за дългосрочните ефекти от 

рекламата. Търсенето на отговор има своите основания както в теоретичен, така и 

в практически план, тъй като засяга ролята на съвременната реклама в процеса на 

поддържане на бранда, когато вече марката е утвърдена на пазара и когато е 

придобила потребителска стойност в съзнанието на потребителите. 

 - Комуникативни ефекти  

Когато се търсят дългосрочните ефекти от рекламата, тяхното проследяване 

е в рамките на 1-5 години. Ако изграденият имидж и репутация на бранда са 

оценени високо от потребителите, те ще бъдат готови да платят по-висока цена за 

продуктите му и ще ги предпочетат пред конкурентните, т.е. потребителският 

капитал ще се превърне в търговски капитал, но не завинаги. 

Присъствието на бранда в съзнанието на потребителя може да бъде 

различно – от т.нар. „пасивна разпознаваемост” (при споменаването на името на 

марката лицето си припомня, че някъде е срещало названието), през свързване на 

бранда с някаква отличителна характеристика (това позиционира бранда в 

съзнанието на потребителя като различен от останалите), до добро познаване на  

бранда (обикновено в резултат на многократна или дългогодишна употреба) 

(http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0773-X/part.pdf“). Събраната 

информация от различните информационни източници се натрупва и обединява в 

паметта на потребителя и след оценка променя формираната нагласа към 

съответната марка.  

- Поддържане известността на бранда 

Засилената конкуренция, както и информационно претовареният 

потребител, са неблагоприятна предпоставка за продължително съхранение на 

информацията за марката. След като брандът се е утвърдил в резултат на 

съгласуваните усилия на различните средства за пазарна комуникация, за да 

оцелее, той се нуждае от реклама (Рийс, A., 2001). 

И други изследователи посочват ролята на осведомеността като важен 

дълготраен ефект от рекламното въздействие (Krugman, 1968). Получената от 

http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0773-X/part.pdf
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рекламата информация, дори в момента на нейното възприемане да не се 

преработва активно, се съхранява в паметта. Когато, обаче, се активира 

потребността, трайните паметови следи, ярките впечатления от рекламата извеждат 

съответната марка пред другите.  

Когато става дума за дългосрочни ефекти на рекламата върху бранда, би 

могло да се потърси и обратното въздействие. Как изграденият бранд влияе на 

възприемането и преработването на информацията от рекламата? Употребата на 

един продукт не просто и не само повишава информираността на потребителя, но  

засилва и интереса му както към стоката, така и към бранда. Оценката на продукта 

след употребата ще бъде повлияна от очакванията, формирани до голяма степен от 

обещанията в рекламата. Положителната оценка на продукта след употребата му 

повишава доверието към рекламата, намалява съпротивите срещу  нея.  

 -  Увеличаване ценността на бранда  

Изграждайки имиджа на марката, рекламата допринася за увеличаване на 

добавената ценност на марката.  А когато брандът се променя и особено когато се 

развива, рекламата е важно средство за осъществяване на връзка между „стария” и 

новия бранд във възприятията на реципиентите. 

Рекламите на една марка се гледат преди всичко от потребители, които я 

ползват. Възприемайки рекламата на вече закупения продукт, потребителят 

затвърждава правилността на направения избор. Потребителите продължават да 

избират същата марка, самоубедили се в правилността на избора си.  

-  Стимулирне на повторни покупки 

За рекламозаявителите е важно не само рекламата да затвърждава доверието 

в бранда в дългосрочен план, но и да подпомага постигането на комерсиални цели, 

да стимулира продажбите. Според някои автори целта на рекламата е точно в 

стимулирането на продажбите, а според други  въздействието й е по-скоро косвено 

– чрез повишаване информираността на потребителите, а в перспектива –  и 

промяна на нагласата към марката/стоката. Ако вече е формирана положителна 
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нагласа, чрез нейното укрепване може да се съхрани привързаността към марката, а 

това означава и повторен избор на стока от същата марка (Mayers,   Aaker, 1996).  

 Наблюденията на потребителското поведение показват, че потребителите 

предпочитат да купуват едни и същи брандове. Според Джоунс това се дължи на 

формираните привички ( Johnes, 2002).  

-  Формиране на убеждение 

Търсенето на дългосрочните ефекти на рекламата стига и до позабравената 

цел и ефект от рекламата – формирането на убеждение. То гарантира по-

продължителна във времето въвлеченост, към което се стремят всички марки и 

особено онези, които предлагат на пазара стоки с голяма дълготрайност и които не 

се купуват често. 

Интересът на изследователите към дългосрочните ефекти от рекламата 

показва, че е налице възможност рекламата да убеждава както по “централен”, така 

и по “периферен път”. “Централният път” на убеждаване изисква съсредоточаване 

на вниманието върху съобщението, задълбочено преработване на информацията и 

оценка. Именно  дълбочината на обработената инфорамция има за резултат 

формиране на трайна нагласа към марката (Petty & Cacioppo, 1986a; Petty & 

Cacioppo, 1986b).  

“Периферният път” на убеждаване предполага повърхностна преработка на 

информацията. Аргументите се оказват несъществени за формиране на убеждение, 

много по-съществено се оказва доверието в източника на информация, както и 

привлекателността на източника на информация. И двата пътя на убеждаване 

формират нагласи, но  при “директния път” се формират трайни нагласи, а при 

“периферния” – нетрайни (Пак там). 

-  Поддържане   въвлечеността на потребителя 

Потребителската въвлеченост определя продължителна потребителска 

диспозиция (Hollebeek, 2011). В нейната основа е интересът на потребителя към 

определена продуктова група. Потребителската въвлеченост има мотивиращ ефект 

и съдържа както когнитивни, така и емоционални компоненти (Kapferer,   Laurent, 
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1988).  Високата степен на потребителска въвлеченост има за последствие по-силен 

интерес към марките от продуктовата група, по-силна информационна активност, 

която се изразява в събиране и анализиране на повече информация. Тази висока 

информационна активност е в състояние да формира убеждение, дори когато 

продуктът не е лично изпробван (Hollebeek, 2011). 

Многообразието на дългосрочните ефекти от въздействието на рекламата 

върху реципиентите поставя въпроса дали тези ефекти се определят от начина, по 

който е кодирана информацията в рекламата. 

 

 4. Кодиране на информацията в рекламата 

През 70-те год. на миналия век рекламните специалисти се ориентират преди 

всичко към емоционално стимулиране на реципиентите, отчитайки влиянието на 

емоциите върху психичните процеси, които съпътстват вземането на решение за 

покупка. Емоционалната стимулация, обаче, отклонява вниманието на реципиента 

към картинното изображение, а вербалната информация остава като „периферен 

дразнител” и следователно недостатъчно преработена. 

В своето послание към реципиента рекламата не просто предлага стока, тя 

популяризира идея. Кодирана най-често в картина, тя се възприема в много по-

голяма степен безкритично, особено ако картината е успяла да предизвика и 

емоционален отклик в реципиента. Ако идеята се опира на общочовешка ценност, 

нейната мотивираща сила е по-голяма. Важна е връзката между идеята, 

визуализирана в рекламата, и продукта (Хопкинс, 1994). Балансът между 

емоционалното „доизграждане” на продукта и марката, от една страна, и 

правдоподобността на изображението, от друга, е трудно постижим, но не и 

невъзможен.  

Стремежът да се окаже по-ефективно въздействие води към опити да се 

обединят в рамките на една реклама  убеждаването и емоционалното стимулиране.     
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5. Задачи на рекламата в условията на глобализация 

Процесите на глобализация поставят нови задачи за решаване пред 

брандинга и рекламата. Наличието на съществени междукултурни различия 

детерминира специфичното възприятие и отклик на рекламните стимули. И 

въпреки че глобализацията води до постепенна хомогенизация на всички сфери, 

националните култури и ценности все още запазват някои различия. Рекламата 

трябва да адаптира стоковото предложение към локалния пазар (Sandler, Shani, 

1983). Марките са принудени в името на своите печалби да променят приоритетите 

си, да работят за социални каузи и така да постигнат корпоративно лидерство 

(Hilton, & Gibbons, 2002). 

 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. Изследване влиянието на атитюда към 

рекламата и към страната, от която произлиза марката, върху  

оценката на бранда „Тойота“ 

 

1. Теоретична постановка на проблема 

Позиционирането и утвърждаването на един бранд на конкретен пазар се 

осъществява както с качествен продукт, така и с ефективна комуникация с 

потенциалните потребители. Предварително получената информация „подготвя” 

предпоставките за  избор на стока от един или друг бранд, а рекламата би могла да 

даде ценна информация за стоката, ако успее да привлече вниманието на 

реципиентите. Недоверието към рекламата води или до отхвърляне на кодираната в 

нея информация, или до повърхностната й преработка, което не би могло да 

формира трайни нагласи към марката. 

През последните години все по-често вниманието на потребителите се 

насочва към страната-производител като важен допълнителен фактор за избор на 

бранд. Доверието към страната, от която произлиза брандът, може да се пренесе и 

върху рекламираната стока.  
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Сложното преплитане на различни фактори, влияещи на потребителския 

избор, правят изследването им задължителна предпоставка при разработване на 

комуникационна стратегия на конкретния бранд, особено когато излиза на „чужд” 

пазар. 

 

2. Цел, хипотези и задачи на изследването 

2.1. Цел на изследването 

Настоящото изследване има за цел да установи какво е въздействието 

на  рекламата и на нагласата към странат, от която произхожда  брандът, 

върху  оценката на  утвърдения глобален бранд ”Тойота”. 

От теоретичния анализ и от цитираните резултати от експерименти на 

полето на пазара става ясно, че най-трайните нагласи се формират в резултат на 

директен опит с продуктите на конкретна марка. Преди обаче потребителят да се 

реши да изпробва продукта,  неговият интерес трябва да бъде активиран, да му се 

предостави определена информация. И тъй като на този етап рекламата има 

доказан принос, важно е да се установи как атитюдът към рекламата и към 

страната, от която произлиза брандът, влияе на оценката на бранда. Големият 

проблем за скептицизма към рекламата е в основата на отхвърлянето на новата 

информация. Установяването на нивото на скептицизъм и степента на неговото 

влияние върху оценката на бранда би дало сериозни ориентири при планиране на 

комуникацията с тези потребители – чрез даване на повече информация, чрез 

емоционално стимулиране, или с други комуникативни тактики на съвременния 

маркетинг.  

 

2.2. Хипотези  

Хипотеза 1: Нагласата  към рекламата изобщо е положителна. 

      1.1. Информационният аспект на рекламата е по-високо 

ценен от развлекателния. 
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     1.2. Информационната функция на рекламата е определяща за 

формиране на атитюда към рекламата. 

С натрупването на опит на полето на пазара, потребителят все по-ясно 

осъзнава истинските цели на рекламата. Формиращата се, или вече формирана 

нагласа към рекламата, ще постави своя отпечатък върху вниманието, което й се 

отделя, както и върху преработката на кодираната в нея информация. Макар и със 

закъснение, интересът постепенно започва да се заменя с досада и недоверие. 

Високообразованият, но и информационно претоварен потребител оценява 

положително възможността чрез рекламата да следи появата на нови стоки на 

пазара. 

 Хипотеза 2: Съществува връзка между нагласата към рекламата и 

оценката на бранда („Тойота”). 

Нагласата към рекламата като източник на пазарна информация определя 

начина и дълбочината на преработка на кодираната в нея информация.  Тя е 

подбрана така, че да представя рекламираната марка/продукт в положителен 

аспект. Ако един реципиент няма директен опит с продукта, нагласата към марката 

ще бъде детерминирана от комуникацията по повод марката, включително и от 

рекламата. Влиянието на атитюда към рекламата е по силно при оценката на 

непознатите марки, но не е без значение и при оценка на познати марки. 

Многобройни изследвания показват, че нагласата към рекламата влияе върху 

оценката на рекламирания бранд, а от там – и на готовността за покупка (Phelps,  

Thorson, 1991), преди всичко  чрез познавателния ефект, който тя притежава 

(McKenzie,  Lutz & Belch, 1986). 

 Хипотеза 3: Съществува връзка между персонификацията на бранда 

(„Тойота”) и оценката му.  

Въпреки убедеността и на теоретици, и на практици, че нагласата към 

бранда е резултат както от употребата на продукта, така и от изградения имидж, 

търсенето на подходящи методи за нейното измерване  никога не е спирало (Low & 

Lamb,  2000). Един от последните опити в тази посока е идеята да се изследва 

степента на персонификация и качествата, с които се свързва един бранд. 
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Стремежът да се „доизгради” образът на марката, най-често със средствата 

на рекламата, предизвиква активност по посока на търсенето на най-високо 

ценените от реципиентите качества на един бранд. Културното разнообразие и 

специфичното „светоусещане” на реципиентите в различните райони на света са 

предпоставка за различно тълкуване на рекламните стимули и съответно – 

различна персонификация на марката. Принос за тази персонификация имат и 

всички планирани и непланирани комуникации с предмет марката „Тойота”.  

Хипотеза 4: Съществува връзка между нагласата към страната  

(Япония) и оценката на бранда („Тойота”).  

Изобилието от марки на полето на пазара, които произвеждат аналогични 

продукти, затруднява избора на потребителя. При липса на ясни ориентири 

страната, от която произхожда марката, формира определени нагласи и към бранда 

(Picke, 2011), като се осъществява и трансфер на имидж. 

Хипотеза 5: Рекламите, които дават повече информация за 

рекламираните продукти, се оценяват по-високо. 

Хипотеза 5.1. Съществува връзка между оценката на рекламата за 

дадена марка и оценката на самата марка.  

Рекламата има доказани възможности да информира големи  маси 

потребители за появата на нова марка/стока на пазара. При съвременните условия, 

когато съвременният потребител изпитва остър дефицит на свободно време, 

информацията от рекламата, макар и с ограничен обем, може да облекчи неговия 

избор. 

Възможността положителната оценка на рекламата да се проектира и върху 

рекламираната марка/стока всъщност засяга преди всичко емоционалната реакция 

на реципиента. Рекламираният продукт, представен в един контекст, който 

предизвиква положителна емоционална реакция, се възприема като неделима част 

от „цялото”. Така положителната реакция спрямо „цялото” – рекламата, се 

проектира и върху рекламирания продукт. 
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2.3. Задачи: 

Задача  1: Да се изследва общата нагласа към рекламата и оценката на 

различните й функции. 

Задача 2: Да се провери съществува ли връзка между нагласата към 

рекламата и оценката на бранда „Тойота”, формирана само в резултат на 

комуникация. 

Задача  3: Да се изследва  с какви качества се свързва брандът  „Тойота”, 

формирани в резултат на комуникация, и в резултат на опит с нейни продукти. 

Задача  4: Да се изследва нагласата към Япония и дали тя се отразява на 

оценката на брандa  „Тойота”. 

 Задача  5: Да се установи дали има връзка между различния начин на 

кодиране на информацията в рекламата и  оценката на бранда „Тойота”. 

 

3. Обект на изследване 

Обект на настоящото изследване са 582 лица, чиито нагласи към рекламата 

и марката „Тойота” бяха диагностицирани с 5 различни методики на три етапа. 

Подборът е осъществен на случаен принцип 

В подготвителния етап на изследването участваха 84 студенти от 

специалностите икономика и психология на Софийския университет. На този етап 

задачата беше да се констатира доколко установеният и потвърден в множество 

изследвания скептицизъм към рекламата е налице. Необходимостта да се 

констатира степента на недоверие към рекламата е предизвикана от някои 

съществени съображения. Рекламното поле все още не е „пренаситено”, поради 

което и досадата от натрапчивото присъствие на рекламата тепърва се формира.        

Студентите-икономисти, чиято професионална подготовка дава ясна представа за 

целите и задачите на рекламата, би трябвало да виждат в нея необходим източник 

на информация за потребителите, каквато тя наистина е. Студентите-психолози 

пък, като се има предвид професионалната им насоченост, би трябвало да 
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формират нагласата си към рекламата преди всичко изхождайки от познаването на 

използваните психологически механизми за въздействие.  

За целите на изследването беше важно да се установи и доверието към 

бранда „Тойота” на основата само на комуникационна активност на марката. 

Студентите са по-скоро  потенциални, а не  актуални потребители на автомобили 

от класа на „Тойота”. За по-голяма сигурност за участие в предварителния етап 

бяха допуснати само лица, които не са имали директен опит с автомобил на 

марката. 

Втората група анкетирани лица на брой 357 бяха набрани с помощта на 

интернет и изследвани с анкетна карта на хартиен носител. 

В третата група - 141 лица - бяха отново студенти от посочените 

специалности, от които се изискваше да оценят две реклами на изследвания бранд. 

По отношение на демографските характеристики беше взета предвид  

тяхната полова принадлежност, а при предварителното изследване – и 

специалността им. Беше преценено, че нито доходът, нито местоживеенето биха 

могли да окажат влияние на информираността на студентите поради активното 

използване на интернет като източник на информация и поради съсредоточаването 

на студентите в големите градове, преди всичко в София.  

Съотношението на участвалите в изследването студенти по пол е 61,51% 

жени и 38,49%  мъже. 

Съотношението на респондентите по образование в същинската част на 

изследването, което включва и анкетиране по интернет,  е следното: 76,15 % са с 

висше образование и 23,85% - със средно. Трябва да се има предвид, че студентите, 

определили своето образование като средно са най-вероятно обучаващи се в 

бакалавърска степен. 

В първата част на изследването на респондентите беше зададен 

допълнително и въпросът дали са имали личен опит с автомобил на „Тойота”. 

Отговорите се разпределиха по следния начин: 37,66% са шофирали и 62,34% - не. 
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На втория етап на изследването бяха взети предвид отговорите само на 

лицата, които не са шофирали „Тойота”, за да се елиминира влиянието на личните 

впечатления от автомобилите и да се оцени марката само в резултат на 

въздействието на рекламата. 

    Кое определи избора на бранда  „Тойота”? 

Предпоставка за успешното проникване на автомобилите на „Тойота” на 

чуждите пазари е високото качество на автомобилите и успешната комуникация с 

потребителите. През 2013 г. „Тойота” е класирана на  първо място от 

автомобилните брандове. 

Насочена към иновациите и бъдещето, „Тойота” проявява своята 

загриженост към екологичните проблеми на планетата. Вниманието на бранда към 

екологичната проблематика не е следване на „модна тенденция”, а е дългосрочна 

ориентация на корпорацията.  

Иновативната насоченост на автомобилите на „Тойота” е с адресати млади, 

интелигентни хора, с устойчива екологична ориентация.  Следователно 

потенциалните потребители на автомобили с иновативни и екологични 

характеристики трябва да притежават определени демографски и личностни 

характеристики – образовани, млади, отговорни, каквито притежават студентите.   

 

         4. Методики на изследване 

         4.1. Подготвителен етап 

На подготвителния етап, насочен към изследване нивото на скептицизъм 

към рекламата, беше използвана скалата на К. Обърмилър и Е. Спенджърбърг 

(Obermiller & Spangenberg, 1998). Чрез нея се изследва скептицизма към рекламата 

изобщо, а не към конкретна реклама.  

Недоверието към рекламата, особено в резултат на опитите й да заблуждава 

потребителя, оказват своето негативно въздействие върху нейната ефективност 

(Wiles, Jain, Mishra & Lindsey, 2010).  Има, обаче, още един път на формиране на 

скептицизма към рекламата – това е влиянието на обществения стереотип, приеман 



 24  

в резултат на недостиг на собствен опит или несигурност да се даде самостоятелна 

оценка на обект или явление. Скалата включва 9 айтема, оценявани по 5-бална 

скала от Ликертов тип. Въпросникът има отлични психометрични качества - Алфа 

на Кронбах е 0, 894.  

 В анкетната карта бяха включени и 8 айтема, измерващи оценката на 

бранда „Тойота”, за да се провери съществува ли връзка между скептицизма към 

рекламата като източник на информация и оценката на един бранд, който 

респондентите познават само в резултат на пазарната комуникация. Методика е на 

Хес и измерва доверието към един конкретен бранд (Hess, 1995). Скалата включва 

13 айтема. Психометричните качества също са много добри - Алфа на Кронбах е 

0,842. 

4.2. Първи етап на изследването 

На първия етап на изследваните лица се предостави за попълване анкетна 

карта, в която са включени 4 методики. Първата е на Р. Полей и Б. Митъл (Pollay 

& Mittal, 1993) и измерва общата нагласа към рекламата. Според авторите 

атитюдът към рекламата е формиран не само от личния опит на реципиентите, но и 

от оценката им за социалния ефект от нея. Айтемите на скалата са групирани в 8 

подскали, които оценяват общата нагласа към рекламата, информационната й 

функция, хедонистичния аспект на рекламата, социалната й роля, възможността 

й да стимулира икономиката, стимулирането на консуматорските нагласи и 

подвеждащия й харакер. Проверката на надеждността на методиката показа 

стойност на Алфа на Кронбах 0,64, която е скромна. При отстраняване на айтем 3, 

6, 28 и 30 стойността на Алфа се повиши на 0,802, което свидетелства за много 

добра вътрешна съгласуваност. 

Втората методика, включена в анкетната карта, е на Дж. Аакър (Aaker, J., 

1997) и изследва степента на персонификация на бранда. Тя е изградена на 

основата на убеждението на авторката, че брандът може да се асоциира с човешки 

характеристики. Скалата за измерване на персонификацията на бранда включва 5 

черти – искреност, вълнение, компетентност, изтънченост и 

устойчивост/издръжливост. Смисълът на персонификацията на бранда се състои в 
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желанието на човека да изрази себе си чрез избора на определен бранд. Според 

авторката това е подходящ начин да се индивидуализира брандът, да се направи 

във възприятията на потребителите различен, да се позиционира успешно на 

пазара, съпоставяйки се с другите марки. 

Третата методика измерва доверието към един конкретен бранд (Hess, 

1995), описана и използвана в подготвителния етап на изследването. 

Последната, използвана в анкетната карта методика измерва имиджа на 

конкретна държава (Martin, Eroglu, 1993). Той може да има различни измерения – 

политически, икономически, социални, културни и пр. Методиката включва 14 

айтема. Вътрешната консистентност е много добра – коефициентът Алфа на 

Кронбах е 0,879. 

Последната част от анкетната карта включва 4 въпроса, които 

идентифицират респондентите по възраст, пол, образование и директният им опит с 

автомобил на „Тойота”. 

 4.3. Втори етап на изследването 

На втория етап на изследването, насочен към измерване реакцията на 

реципиентите спрямо реклами на “Тойота”, бе използван въпросник, който се 

състоеше от две части. В първата част беше използвана Скала на М. Шлингер за 

измерване на  афективните реакции на реципиентите на рекламен стимул – VRP 

(Schlinger, 1979). 

Според първоначалния вариант на скалата тя съдържа 7 фактора (подскали): 

развлечение, объркване, релевантни новини, подкрепление на марката, емпатия, 

осведоменост, отчуждение. Скалата е 7-степенна от Ликертов тип.  

На изследваните лица се показват две реклами на автомобили на “Тойота”, 

като след разглеждането на всяка, респондентите я оценяват по 5 от подскалите.  

 Първата е развлечение –  рекламата е приятна, забавна и увлекателна за  

гледане. Тя е особено важна, тъй като в резултат на емоционалната стимулация 

потребителят се активира, дори мотивира поне за изпробване на продукта. 
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Подскала объркване –  тази част от въпросника не се използва поради факта, 

че тя е пригодена за телевизионна реклама.  

Подскалата релевантни новини отдава значение на информационния аспект 

на рекламата, който се приема за особено важен при формиране на убеждения на 

потребителите по отношение на продукта и марката, и следователно – със значение 

за дългосрочните ефекти от рекламата. Реципиентът има чувството, че рекламата 

му е показала нещо важно и интересно  за определена  марка, или му е поднесла 

полезна информация.  

Третата използвана подскала  е подкрепление на марката. 

Следващата  подскала изследва емпатията на реципиентите по отношение 

на рекламния сюжет. Значението на емпатията се свързва със създаването на 

благоприятни предпоставки за идентификация на реципиента с показаното в 

рекламата.  

 Последната използвана  подскала е отчуждение. Част от айтемите по 

смисъл са обратни твърдения на айтемите в подскалата емпатия.  

Подскалата осведоменост също не е използвана, тъй като тя е насочена към 

изследване реакцията на зрителите към реклама, която вече е възприемана 

многократно. 

Психометричните характеристики на скалата са приемливи за практически 

цели – Алфа на Кронбах е 0,715. 

На изследваните лица се показват две реклами на различни модели 

автомобили на „Тойота”. Информацията е кодирана по различен начин и може да 

има различно по характер въздействие върху реципиента.  

Първата реклама е  на конкретен модел на „Тойота” – Yaris T-Sport. В нея се 

представя  автомобил на „Тойота” със сравнително богата информация за 

качествата му, включително и цената. Показан е и самият автомобил. Когато 

рекламираната стока притежава иновационни характеристики и такива, които го 

правят изключителен, различен от конкурентните и тази отлика не е видима, тогава 

по-подробната информация е необходима. 
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Втората реклама е на друг автомобил на „Тойота” – „Toyota Prius” и 

акцентът е върху ефектите от въвеждането на хибридните автомобили. Този модел 

на бранда е доказателство за ориентацията на марката – към бъдещето, към 

социалната отговорност пред човечеството. Вербалната информация е силно 

редуцирана за сметка на визуалното изображение, което цели да предизвика 

емпатия, съпричастност и отговорно поведение. 

Втората част на анкетната карта имаше за цел да изследва 

персонификацията на бранда „Тойота”, която беше използвана и на първия етап. 

Повторното й използване беше продиктувано от желанието да се потърси връзка 

между показаните и оценени от респондентите реклами на бранда и 

персонификацията му. Възприемането и преработката на информация за конкретна 

стока и марка би се отразило върху възприемането от личността на бранда. 

Данните от анкетното изследване са обработени със статистическата 

програма SPSS, версия 19.0 и бяха използвани следните емпирични методи: 

      1) Анализ на надеждността на използваните методики (Алфа на Кронбах); 

2) Айтем анализ; 

3) Еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA); 

4) Корелационен анализ; 

5) Графичен анализ за визуализиране на резултатите. 

 

5. Анализ на данните от емпиричното изследване 

Резултатите от предварителното изследване показаха, че изследваните лица 

не оценяват рекламата като източник на истинна информация. Стойностите и за 

двете групи студенти са отрицателни – x = –0,12 (SD=1,130) за икономисти и x=-

0,11 (SD=0,978) за психолози. Сравнително ниски, макар и положителни, стойности 

имат отговорите за информационната функция на рекламата (x = 0,24, SD=1,482 за 

психолози и x=0,33, SD=1,045 за икономисти). Отрицателните стойности на 

твърдението, че рекламата е източник на истинна информация, е свидетелство за 
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формиран скептицизъм, макар и  не в крайни форми, които биха дистанцирали 

потребителя от нея. Скептицизмът на икономистите е по-слабо изразен: x =–0,57 

(SD=1,004) и x= –1,17 (SD=0,960) при психолозите. И двете групи студенти 

признават, че не се чувстват добре информирани след гледане на реклама.  

Съвременната реклама, обаче, е насочена много повече към емоционално 

въздействие на реципиента, а скептицизмът към достоверността на поднесената 

информация едва ли би повлиял негативно на емоционалния отклик.  

Средната стойност на доверието към рекламата е x =–0,115. Отрицателният 

резултат не изненадва, тъй като по-високото образование, както и познаването на 

целите и средствата  на рекламата, правят реципиентите  (съответно 

потребителите) трудно манипулируеми, търсещи и предпочитащи информация за 

пазара и стоките от други източници.    

 Направеният еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) показа, че полът 

не се оказва значим фактор за проявения скептицизъм към рекламата както при 

икономистите – F=1,824 , a p= 0,184, така също и при психолозите  – F=0,818, a p= 

0,37. 

Средната оценка на бранда на „Тойота”, дадена от студентите-икономисти е 

x=–0,04 (SD=1,11) - силно приближаваща се до 0, а от психолозите x =–0,22, 

(SD=0,878).  

  Общата оценка на доверието към бранда на „Тойота” за всички респонденти 

е  x=–0,13. . Разпределението на отговорите е между -1,75 и +1,50, приблизително 

по равно в положителната и негативната скала. От тук може да се направи 

предположение каква е причината за получените средни оценки. Те се дължат 

вероятно не толкова на недоверие, колкото на непознаване дейността на „Тойота”. 

Потърсената връзка между скептицизма (доверието) към рекламата и 

оценката на марката, която се формира на основата на комуникация, се оказа 

еднопосочна средна по сила (R = 0,507), а R
2
= 0,25 при  p=0,00, което означава, че 

25 % от оценката на „Тойота” се определя от скептицизма/доверието към рекламата 

изобщо.  
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Получените резултати от предварителния етап  дават основание да се 

направят следните изводи, които определиха по-нататъшното изследване: 

1) Скептицизмът към достоверността на информацията между 

студентите-икономисти и студентите-психолози не се различава съществено, което 

обезсмисля по-нататъшното разграничение на двете групи студенти. 

2) Скептицизмът към рекламата като елемент от цялостната нагласа към нея 

се намира в средна по сила корелация с оценката на конкретния бранд, което дава 

основание да продължи по-детайлното изследване на въздействието на рекламата 

върху оценката на бранда, но като се вземат предвид различните функции на 

рекламата. 

За проверка на Хипотеза 1: Нагласите към рекламата са положителни, бе 

използвана методиката  на Полей и Митъл (Pollay, R. A. & Mittal, B., 1993), с която 

може да се установи кои аспекти на рекламата имат най-тясна връзка с общата й 

оценка.  

Анализът на данните показа, че 78,24 % от респондентите смятат, че 

рекламата е крайно необходима. Разбира се, признаването на необходимостта й не 

означава положителна оценка на различните й функции. По-малко от 1 % не могат 

да преценят и 21,87 % не виждат необходимост от рекламата.   

На твърдението, че като цяло рекламата е нещо добро, 65% от изследваните 

лица дават, макар и в различна степен, положителен отговор. Тук процентът  на 

отговорите „не мога да преценя” е 15%. 48,1% от респондентите са съгласни с 

твърдението, че рекламата им помага да са в крак с модерните продукти, а 29,2% са 

съгласни с твърдението, че рекламата показва начин на живот, сходен с техния. 

Тези данни сочат, че рекламата не успява да се „приближи” до начина на живот на 

реципиентите, което намалява вероятността за идентификация с персонажите. Още 

по-неубедителни са числата, които показват в каква степен респондентите виждат 

възможност да изразят себе си чрез избора на определени стоки – утвърдително са 

отговорили едва 18,5%. 
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Хедонистичната функция на рекламата  се оценява  положително от 78,1% 

от изследваните лица, според  които  рекламата често е забавна и развлекателна. 

78,8% от респондентите изказват съгласие с твърдението, че рекламата като 

цяло помага на икономиката и само 9,4% не виждат подобна функция на рекламата.   

Айтемът „Рекламата насърчава конкуренцията, което е от полза за 

купувача”, предизвиква съгласие при 76,0% от респондентите. Ако в рекламата се 

вижда потенциална полза за потребителите, това би възпрепятствало формирането 

на съпротиви срещу рекламата и съответно би повишило ефективността й. Само 

9,1% не виждат полза за купувача от рекламaта, а 8,3% изказват колебливо 

несъгласие. 

Към твърдението, че рекламата ни прави материалистично общество, се 

присъединяват 63,8%  от респондентите с утвърдителни отговори, а с твърдението, 

че рекламата представя истината за продукта, не се съгласяват 74,1%.  

За онагледяване на отношението на респондентите към рекламата след 

оценка по отделните подскали  в Таблица 1 са представени средните им стойности: 

 

Таблица 1. Средни стойности  по отделните подскали 

Подскали Средни стойности 

(x ) 

Стандартно 

отклонение (SD) 

Обща нагласа 0,88 1,292 

Подпомага икономиката 0,82 0,882 

Хедонистична  0,32 1,292 

Изопачава ценности 0,05 1,453 

Информационна 0,01 1,272 

Скептицизъм -1,17 1,462 

Социална роля -0,94 1,254 

Насърчава материализма 0,75 1,199 
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Както се вижда, общата нагласа към рекламата е в положителната 

скала, но не е категорично изразена (x =0,88) (SD=1,292). Тези данни 

потвърждават Хипотеза 1, че нагласата към рекламата е положителна.  

Хедонистичната функция на рекламата е оценена по-високо (x =0,32) от 

информационната (x =0,01) и е обратна на очакваната, което означава, че 

Хипотеза 1.1 не се потвърждава. 

Потърсената връзка между общата нагласа към рекламата и другите 

подскали чрез приложения регресионен анализ показа следното: най-силна е 

връзката между нагласата към рекламата и нейната информационна функция – 

r=0,569, която е средна по сила. Този резултат потвърждава Хипотеза 1.2. 

Следваща по сила е връзката на общата нагласа с хедонистичната функция 

на рекламата – r = 0,43, р= ,000 също средна по сила.  

На трето място е връзката между общата нагласа и подпомагащата 

икономиката функция на рекламата – r=0,35, р= ,000, следвана от социалната роля. 

Това е важен извод, който би следвало да се има предвид от създателите на 

рекламата, както и от авторите, убедени, че оригиналността е критерий за 

ефективност на рекламата.  

Очевидно и българският потребител отдава все по-голямо значение на 

развлекателния аспект на рекламата, което показва, че изследванията кои реклами 

се оценяват по-високо – информационните или забавните – имат голямо значение в 

практически план. 

 

За проверка на Хипотеза 2, че съществува връзка между нагласата към 

рекламата и оценката на една марка („Тойота”), беше използвана методиката  

на Хес, приложена и в предварителния етап на изследването. В нея преобладава 

когнитивната оценка на бранда и тя е насочена към идентифициране на определени 

аспекти от неговите функции. 

От разпределението на отговорите прави впечатление относително големият 

процент на „Не мога да отговоря”. Най-висок – 42% е на айтема „За „Тойота” няма 
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бариери, когато трябва да реши проблем”. Очевидно маркетинговият ПР на 

„Тойота” в нашата страна не е успял да изгради убедителен образ на „Тойота”, на 

нейните цели и приоритети.  

Средната обща оценка на „Тойота” е x =0,21 (SD=0,970). 

Приложеният регресионен анализ между нагласата към рекламата и 

оценката на бранда показа, че коефициентът на корелация е R=0,303, koето 

означава, че силата на връзката е на границата между слаба и средна по сила, 

положителна. R² =0,092, което означава, че 9,2% от оценката на марката се 

определя от нагласата към рекламата. Връзката е статистически значима, тъй като  

р=0,000.    Дисперсионният анализ показа, че общата нагласа към рекламата е 

значим фактор за оценка на бранда, формирана предимно в резултат на 

комуникация (F=24,445,  p=0,000). 

Този резултат дава основание да се направи извод, че  Хипотеза 2 се 

потвърждава. 

 

За проверка на Хипотеза 3, че съществува връзка между 

персонификацията на марката и нейната оценката, първо бяха анализирани 

резултатите от прилагането на методиката на Аакър за измерване степента на 

персонификация на бранда. Отново прави впечатление големият процент на 

отговорите „Не мога да преценя”. Той достига до 40,7% при оценката на 

искреността на “Тойота”. Отговорите на изследваните лица, че не могат да 

преценят, е сигнал, че комуникацията по посока на персонификацията на „Тойота” 

не е убедителна. 

Най-висока средна оценка получава „Тойота” по качеството солидна 

(x=1,28)  (SD=1,390), следвана от компетентна (x =1,02) (SD=1,294). Най-ниска 

е оценката на „Тойота” по качеството вълнуваща - x =0,42 (SD=1,503) (Таблица 2). 
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Таблица 2. Средни оцени по отделните качества на „Тойота“ 

Черти на Тойота Средна оценка  

(x ) 

Станд. откл.  

(SD) 

1.Вълнуваща 0,42 1,503 

2.Компетентна 1,02 1,294 

3. Изискана 0,88 1,455 

4. Солидна 1,28 1,390 

5. Искрена 0,45 1,392 

 

Общата оценка на степента на персонификацията корелира най-силно с 

качеството компетентна  (r=0,809, p=0,000), а на следващо място – с изискана – 

(r=0,787, p=0,000). На трето място е връзката на степента на персонификация с 

качеството искрена ( r=0,762, p=0,000).  

Факторният анализ на отделните качества показва интересен резултат от 

гледна точка на конкретното изследване, но потвърждава мнението на 

изследователите на бранда, които подчертават необходимостта от изграждането на 

„емоционален профил” на марката. Най-голяма е тежестта на качеството 

вълнуваща, което обяснява 59,3% от дисперсията. Въпреки че персонификацията на 

„Тойота” е постигната най-вече по отношение на качествата солидна и 

компетентна, въздействието по посока на нейното възприемане и оценката й като 

вълнуваща би имало по-голям ефект както за персонификацията, така и за 

идентификация на реципиентите с марката – поне за изследваните лица. 

Прилагането на регресионен анализ между стойностите на 

персонификацията на бранда „Тойота” и оценката на „Тойота” показа стойност за 

R=0,651 (p=0,000). Това означава, че връзката е еднопосочна –  с увеличаване 

степента на персонификация се увеличава и оценката на марката. Връзката е средна 

по сила. Коефициентът на детерминация е R²=0,424, т.е. 42,4% от оценката на 

“Тойота” се дължи на персонификацията.    Дисперсионният анализ между 

персонификацията и общата оценка на бранда показва, че персонификацията е 

значим фактор за оценката – F=177,39, а значимостта на F-критерият (Sig.) = 0,000.  
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Получените резултати потвърждават Хипотеза 3, че съществува връзка 

между персонификацията на марката и нейната оценка. 

 

За проверка на влиянието на нагласата към Япония върху оценката на 

Тойота (Хипотеза 4) беше използвана методиката на Maртин и Eроглу.  

Средната оценка на Япония е x =1,47 (SD =0,86). Високата обща оценка 

при големия процент на респондентите, които не могат да отговорят, показва, че 

при заинтересованост и по-голяма информационна активност интензитетът на 

положителнaта нагласа може да бъде засилен. 

Беше потърсена връзка между пола и оценките, дадени от респондентите на 

Япония. Приложеният еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) показа 

стойности за F=7,100 и p= 0,008. Следователно такава връзка съществува, полът се 

оказва значим фактор за оценката на страната. 

Разликата в средните оценки на Япония, дадени от мъжете и жените е 0,296, 

като оценката на мъжете е по-висока.  

Беше приложен еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA за проверка 

дали възрастта се оказва значим фактор за оценката на Япония. Резултатът показа 

стойности за F=5,827, a р=0,003 – т.е. възрастта също се оказва фактор за 

различията в оценката на Япония.  Разликата в средните оценки е 0,304, като по-

висока оценка дават по-възрастните респонденти.  

Употребата на продукта също се оказва значим фактор за оценката на 

бранда – F=12,016 и p=0,001. Това потвърждава като основателни стремежите на 

маркетолозите да стимулират изпробването на продуктите като най-сигурно 

средство за формиране на нагласа към бранда. Разликата в средните оценки на 

марката между шофиралите и нешофиралите респонденти е 0,488, като за  

шофиралите тя е x = 0,552, а за нешофиралите – x=0,064. 

Потърсена е връзка между оценката на Япония  и оценката на „Тойота” с 

помощта на регресионен анализ, при което оценката на „Тойота” се приема за 

зависима променлива. Получените резултати показват, че такава връзка е налице – 
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тя е  положителна, но  слаба – R=0,122, a R² = 0,015, което означава, че само 1,5% 

от оценката на Тойота се детерминира от оценката на Япония. Дисперсионният 

анализ (ANOVA) потвърди, че нагласата към Япония не е статистически значим 

фактор за оценката на марката  “Тойота”, тъй като p= 0,061, което е, макар и близо 

до, но все пак по-голямо от α=0,05. Вероятно все още ограниченият опит на полето 

на пазара, както и многото респонденти, отговорили, че не могат да дадат оценка на 

изследваните характеристики на Япония, са причина да не се демонстрира 

очакваната свързаност между разглежданите оценки. 

Тези резултати водят до отхвърляне на Хипотеза 4, че съществува връзка 

между нагласата (оценката) към страната (Япония) и оценката на марката 

(„Тойота”), произлизаща от тази страна.  

 

За проверка на Хипотеза 5, че рекламите, които дават повече 

информация за рекламираните продукти, се оценяван по-високо, бе използвана 

скалата на Шлингер за оценка на описаните вече реклами на „Тойота”. 

И двете реклами имат черти, кореспондиращи с оригиналните реклами, 

които изискват от реципиента анализиране на информацията и разкриване на 

послание, локализирано не „на повърхността”, и които предполага също и 

използване на налични знания и самостоятелно извеждане на рекламния аргумент.  

Средната оценка на Реклама 1 е x =–0,73  (SD=0,896), а на  Реклама 2 е x=-

0,53. Беше приложен Т-тест за проверка на статистическата значимост на разликата 

в оценките на двете реклами. Разликата е статистически значима, защото р=0,045, 

което е по-малко от  α=0,05. 

Анализът на резултатите от изследването на реакцията на реципиентите по 

отношение на двете реклами показва, че рекламата с по-малко вербална 

информация, но с акцент върху актуален и значим проблем, предизвиква по-слаба 

негативна реакция. Този резултат дава основание да се отхвърли хипотеза 5, че 

рекламите, които дават повече информация за рекламираните продукти, се 

оценяват по-високо. 
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За проверка на Хипотеза 5,1, че съществува връзка между оценката на 

рекламата на дадена марка и оценката на самата марка, беше приложен 

корелационен анализ на оценката на двете реклами и оценката на бранда „Тойота”. 

Корелационният коефициент между общата оценка на „Тойота” и оценката на 

Реклама 1 е r=0,307 при  р=0,000 и r=0,223 при р=0,008 за втората реклама. Както се 

вижда, връзката между оценката на първата реклама и оценката на бранда е 

положителна, средна по сила, макар и в ниската част на диапазона. Връзката между 

оценката на втората реклама и оценката на бранда е положителна, но слаба. Да 

припомним, че в първата реклама се дава конкретна информация за продукта, а 

втората поставя акцент върху социалната отговорност на бранда. С известни  

уговорки би могло да се приеме, че хипотеза 5,1 се потвърждава.  

 

6. Изводи от емпиричното изследване 

     1) Изследването на общата нагласа към рекламата показа положителни 

стойности, което е благоприятна предпоставка за оказване на ефективно 

въздействие върху реципиентите. 

Изследваните лица приемат, че рекламата подпомага икономиката. Като се 

имат предвид демографските характеристики на респондентите, тяхното 

образование и бъдеща професионална ориентация, може да се приеме за логично   

изразеното съгласие, че тя насърчава материализма в едно пазарно ориентирано 

общество.  

Значително по-ниско от посочените две функции на рекламата е оценена 

нейната хедонистична функция, макар че връзката  й с общото отношение към 

рекламата е средна по сила. Този на пръв поглед противоречив резултат показва, че 

изследваните лица се ориентират добре в същността на протичащите пазарни 

процеси и познават както предназначението, така и последствията от използването 

на рекламата в системата на интегрираните маркетингови комуникации. 

Оценката на информационната функция на рекламата предизвиква 

противоположни отговори, почти поравно. Социалната роля на рекламата се 
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оценява негативно, което е предпоставка за формиране на негативна нагласа, ако не 

в момента на изследването, то в последствие. 

    2) Изследването на персонификацията на бранда „Тойота” показа, че 

въздействието на рекламната комуникация в тази посока не е дало категорични 

резултати. От петте най-често свързани с бранда качества, „Тойота” е оценена най-

високо по качествата солидна и компетентна и е получила най-ниска оценка по 

качеството вълнуваща. Свързването на бранда с посочените качества, при това от 

реципиенти, които не са имали директен опит с продуктите, може да доведе до 

трансфер на имидж от марката към продуктите. 

Очакването, че съществува връзка между персонификацията на бранда и 

оценката на марката се потвърдиха, като същата е средна по сила. Очевидно, 

усилията по посока на персонализацията на бранда през последните години са 

продиктувани от желанието на потребителите да виждат в корпорациите 

икономически партньор, подобен на тях самите. 

    3) Очакването, че ще бъде констатирана връзка между оценката на страната, 

от която произхожда брандът, и оценката на самия бранд, не се потвърди. Връзката 

се оказа много слаба и статистически незначима. От отговорите на изследваните 

лица проличава сравнително слабото познаване на Япония, което може да обясни 

отчасти и слабата връзка.  

    4) Потърсената връзка между нагласата към рекламата изобщо и оценката на 

конкретния бранд в резултат преди всичко на рекламна комуникация показа 

наличието на такава, макар нейната значимост да не е така ярко очертана. 

    5) Анализът на оценката на респондентите на две реклами на бранда 

„Тойота” показа резултати, обратни на очакваните. Рекламата, в която 

преобладаваше картинно кодирана информация на общественозначим проблем, 

получи по-висока оценка. Този резултат оправдава усилията на съвременните 

брандове да насочат комуникацията с потребителите по посока на съвместно 

решаване на общественозначими проблеми и по този начин да доизградят  имиджа 

на марката с качества, които са ценени от публиката. 
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    6) Допускането, че съществува връзка между оценката на рекламата на една 

марка и оценката на самата марка, също се потвърди, макар че и тази връзка не е 

така ярко изразена. Трябва да се има предвид, че измерването на реакцията на 

реципиентите непосредствено след възприемане на рекламите има краткосрочен 

ефект. В дългосрочен план тази информация може да закрепи или засили 

формирана вече нагласа към марката.  

 

 

Заключение 

 

Изследванията на полето на пазара показват недвусмислено, че за да се 

управлява потребителското поведение успешно и да се установят трайни 

взаимоотношения с потребителите, е необходимо интегриране на усилията и 

постиженията на различни науки. Разкриването на детерминантите на 

потребителското поведение и на успешната пазарна комуникация предоставят нови 

възможности и очертават пътищата за постигане на маркетинговите цели. 

Формираното недоверие към рекламата, а в днешно време и към бизнеса 

изобщо, изисква нов тип комуникация на полето на пазара. Необходимостта от 

взаимно опознаване на комуникационните партньори – корпорации и потребители, 

поставя под съмнение възможността на рекламата да отговори на новите 

потребности. Преосмислянето на целите и средствата за комуникация с 

потребителите отрежда на рекламата според някои автори подчинена роля. 

Възможността да се допълват различните източници на пазарна комуникация 

повишава тяхната ефективност, но изисква и друг тип изследвания. 

Излизането на корпорациите на международния пазар  предполага 

опознаване и съобразяване  с културата, традициите, ценностните критерии и 

моделите на поведение на потребителите от различни региони. Все още е спорен 

въпросът възможно ли е създаването на глобален продукт, въпреки 

недвусмисления отговор от феномена Кока Кола. Може ли комуникацията и преди 
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всичко рекламата да подпомогне формирането на глобален потребител в условията 

на засилващи се антиглобалистични настроения?  

Въпросите, които очакват отговор, са много. Те откриват нови 

изследователски полета. Всяка крачка в тази посока, всеки опит за решаване на 

проблемите прави бизнеса по-успешен, а потребителите  по-удовлетворени.  
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   Приноси на дисертационния труд 

 

1) Психологическият анализ на същността и атрибутите на бранда разкри 

възможност за разширяване на изследователската територия, локализирана на 

границата между двете науки – психология и икономика.  

2) Установената връзка между общата нагласа към рекламата и различните й 

функции показа, че тя е най-силна  с информационната функция, следвана от 

хедонистичната. 

3) Агрегирани са емпирични данни в българската бизнес среда, показващи 

характера на връзката между нагласата към рекламата и оценка на бранда, 

между персонификацията на бранда и еговата оценка, както и между 

нагласата към страната, от която произлиза бранда, и неговата оценка.  

4) Емпирично е доказана зависимостта между начина на кодиране на 

информацията в рекламата и оценката на бранда. 

5) Методически принос: Адаптирани са скали за измерване на нагласата към     

рекламата и към бранда, като статистически са установени психометричните 

им качества. 
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