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Дисертационният труд се състои от увод, изложение (в четири глави), заключение и 

библиография с общ обем 383 страници (254 страници по БДС). В нея са 

използвани 515 илюстрации и схеми. Цитираната литература обхваща 227 

източника (книги и статии), от които 127 са на английски и немски език, 44 на 

български и руски език и 58  web-страници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертацията е обсъдена и насочена за защита от катедрения съвет на катедра 

“Комуникация и връзки с обществеността” при ФЖМК на СУ. Защитата на 

дисертационния труд ще се състои на ……………….. от ………….ч. в зала ………… 

на ФЖМК. 
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 

Маркетинговите комуникации на нови автомобили могат да бъдат характеризирани 

като област от публичната комуникация, в която се инвестират не малко средства. 

При разработването на стратегиите и тактиките за комуникационните практики в 

автомобилния бранш в България се прилагат както опита и разработените 

материали от концерните-производители на автомобили, така и специфични 

локални подходи по отношение дефинирането на целевите публики, използването 

на комуникативни канали и организирането на комуникациите с клиенти, медии и 

служители. В такъв аспект може да се наблюдава съчетанието на световни 

практики и приложението им в българската обществена действителност. Като едни 

от най-добре разработваните и провеждани маркетингови комуникации след тези в 

бранша на бързооборотни стоки рекламата, връзките с обществеността и 

мърчандайзингът на нови автомобили в страната са илюстрация на развитието на 

комуникативните науки и приложението им в конкретен икономически отрасъл. 

Специфичната ситуация, в която се намира търговията с нови автомобили, 

характерстиките на продукта, както и на потребителските групи определят и 

особеностите на маркетинговите комуникации на целия бранш, които са 

изследвани и анализирани в дисертацията. Интерес представляват и някои общи 

положения, приложими в областта на обществената комуникация въобще, които 

по-ясно могат да бъдат изследвани от гледище на автомобилните продуктови 

комуникации – например преплитането на корпоративните и продуктовите 

комуникации с конкретен анализ на клиентските събития, приложимостта на 

редундантността при рекламите, както и спецификата на интегриране на 

комуникативните похвати и инструменти. 

Значимостта на темата на тази дисертация е породена от големия интерес към 

интегрираните маркетингови комуникации, представени в добре развит от гледище 

на търговията бранш. Автомобилите като продукт сами по себе си се радват на все 

по-голям интерес от разнообразни целеви групи с разнородни социално-

демографски характеристики: мъже и жени, млади и стари, от столицата и от малки 

села, от работещи, учащи и пенсионери, от хора с нисък, среден и висок доход, 

дори от пешеходци, които използват градския транспорт, от хора, интересуващи се 

от превозни средства за удоволствие и за работа. Маркетинговите комуникации, от 

друга страна, показват също много богато разнообразие и като стратегии, и като 
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методи и инструменти, и по отношение на каналите на комуникация и целевите 

групи. Интегрирането и новите тенденции по отношение на комуникациите 

допълват атрактивността на разглежданата тематика. 

Изборът на семиотиката като област, в чиито понятия и структури да бъдат 

разгледани интегрираните маркетингови комуникации, се основава на 

неограничените възможности, които лингвистичната наука представя за анализ и 

интерпретация, за конструиране на марки и символи, за тяхното интегриране в 

цялостния текст на комуникацията и за практическото им приложение в различните 

комуникативни ситуации. 

Степен на разработеност на проблема 

Проблемът за маркетинговите комуникации е изследван от различни автори и с 

различен акцент, но в тази разработка се дава нов поглед върху неговата 

цялостност от гледна точка на различните дялове на семиотиката. Високата степен 

на практична насоченост илюстрира приложението на проблематиката в 

българския автомобилен бранш, върху който цялостно проучване от такъв мащаб 

до момента не е правено. Изследването на маркетинговите комуникации в 

дисертационния труд е направено с инструментариума на семиотиката, което 

разширява значително приложението на лингвистичната наука за анализ и оценка 

извън рамките на рекламата, включвайки всички видове публична комуникация по 

отношение на компаниите и автомобилните брандове. 

Обект и предмет на изследването 

Обект на дисертацията е изследването на различните семиотични похвати по 

отношение конструирането и анализа на маркетинговите комуникации. 

Предмет на изследването са интегрираните маркетингови комуникации в 

българския автомобилен бранш с акцент върху новите леки и товарни автомобили 

при съвместяване на национални, регионални и световни практики през последните 

години. 

Изследователска теза 

Семиотиката със своята структура и интердисциплинарност предоставя богат 

инструментариум за анализ и повишаване ефективността на интегрираните 

маркетингови комуникации, включително в автомобилния бранш.  
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Основна изследователска цел и задачи 

Дисертационният труд си поставя за цел да изследва практиката на 

маркетинговите комуникации в автомобилния бранш с помощта на семиотиката. 

Чрез интердисциплинарния подход към анализ на комуникативните особености се 

постига по-широко и по-дълбочинно навлизане в проблематиката и се използва 

възможността да се дефинират специфични характеристики като алфабетни 

опозиции по отношение на използваните при комуникацията апели, да се разгледат 

лингвистичните приложения на семантичните понятия и стиловите фигури при 

развитие на комуникативния инструментариум и не на последно място – да се 

дефинира от синтактична гледна точка интегрирането на комуникациите както в 

хоризонтален и вертикален, формален и съдържателен аспект, така и по 

отношение на целеви публики като медиите, служителите и клиентите. 

Сред по-главните задачи на дисертацията могат да бъдат посочени следните: 

 изследване на съществуващите практики за комуникиране на 

автомобилните брандове и компании в България, съпоставени със световната 

действителност;  

 анализ на възможностите, които семиотиката предлага за анализ и за 

конструиране на маркетингови комуникации, както и тяхното синтактиране в 

цялостни текстове-послания към реципиентите; 

 систематизиране на знанието за интегрираните маркетингови комуникации 

(ИМК) в автомобилния бранш в България; 

 изследване приложението на семантични понятия и фигури на речта при 

изграждането  на автомобилните маркетингови комуникации; 

 дефиниране и характеристика на основните групи комуникации и техните 

подгрупи в автомобилния бранш; 

 анализ и оценка на различните видове синтактиране на ИМК (формално и 

съдържателно, по отношение на инструментите и мероприятията и по целеви 

групи, както и при кооперативното комуникиране на продуктови и корпоративни 

брандове); 

 изводи за възможностите за повишаване на ефективността на 

маркетинговите комуникации в автомобилния бранш у нас. 
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Методология на изследването 

Изследването на интегрираните маркетингови комуникации се извършва с помощта 

на три от дяловете на семиотиката – алфабетика, семантика и синтактика – 

представени в три отделни глави. Анализираните практики се отнасят до 

българския пазар на нови автомобили и са съпоставени с европейски и 

американски тенденции, илюстриращи същата област от публичната комуникация.  

За целите на изследването са използвани множество примери от връзките с 

обществеността, рекламата и мърчандайзинга на автомобили от последните 

години. Дефинирането на основните алфабетни опозиции в автомобилния бранш и 

съответните разпределения на автомобилите според апелите е извършено с 

помощта на анализ на рекламните и публицистични материали, свързани с нови 

автомобили в 132 национални и регионални печатни, радио и телевизионни медии 

за периода февруари 2008 – януари 2009 (13 всекидневника, 12 седмичника, 16 

специализирани автомобилни издания, 38 списания, 12 е-медии, 11 телевизии, 6 

радио станции, 24 регионални печатни медии).  

Извън рамките на това изследване за целите на анализа са използвани 

разнообразни български и световни примери от всички видове маркетингови 

комуникации на автомобили след 2005 г. Примерите са илюстративни по 

отношение приложението на различни семиотични похвати при стратегическото 

планиране и тактическото провеждането на ИМК и в голяма степен се основават на 

непосредствен опит и наблюдение над българските практики за комуникация на 

търговията с нови автомобили.  

Възприетите ограничения  в разработката са отнасят до:   

o анализа на комуникации от автомобилния бранш;  

o използването предимно на български примери, както и някои европейски и 

северно-американски илюстрации; 

o акцентът на изложението е в приложността на семиотичните понятия. 
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Обхват и структура на изследването 

Дисертационният труд се състои от увод, изложение (в четири глави), заключение и 

библиография с общ обем 383 страници (254 страници по БДС). В нея са 

използвани 515 илюстрации и схеми. Цитираната литература обхваща 227 

източника (книги и статии), от които 127 са на английски и немски език, 44 на 

български и руски език и 58  web-страници. 

Конкретната структура включва: 

1. Увод 

 

2. Комуникации и семиотика 

2.1. Основи на комуникацията 

2.2. Език, лингвистика и семиотика 

2.3. Семиотика на комуникацията 

 

3. Алфабетика 

3.1. Алфабетиката като дял от семиотиката 

3.1.1. Парадигми и синтагми 

3.1.2. Алфабетни опозиции при автомобилните комуникации 

3.2. Знаци 

3.2.1. Същност на знака 

3.2.2. Видове знаци по Пърс 

3.2.3. Индексални знаци при автомобилните комуникации 

3.2.4. Символите при автомобилните комуникации 

3.2.5. Иконични знаци в интегрираните маркетингови комуникации на 

автомобили 

 

4. Семантика 

4.1. Семантиката като дял на семиотиката 

4.2. Семантичните понятия в интегрираните маркетингови комуникации 

4.2.1. Интертекстуалност 

4.2.2. Синхрония и диахрония 

4.2.3. Континиум 

4.2.4. Редундантност 

4.2.5. Нулева морфема 

4.3. Стилови фигури в автомобилната комуникация 

4.3.1. Метафора 
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4.3.2. Хипербола 

4.3.3. Антитеза 

4.3.4. Метонимия 

4.3.5. Синекдоха 

4.3.6. Литота 

4.3.7. Градация 

4.3.8. Анафора и епифора 

4.3.9. Смесени стилови фигури 

 

5. Синтактика 

5.1. Синтактиката и текстът като понятия в семиотиката 

5.2. Пазарно позициониране и брандове 

5.2.1. Маркетинг и продуктово позициониране 

5.2.2. Бранд и корпоративен имидж 

5.2.3. Логото като израз на бранда и интегриращ елемент 

5.3. Връзки с обществеността 

5.3.1. Връзки с медиите 

5.3.2. Връзки със служителите 

5.3.3. Връзки с инвеститорите, автомобилните производители и партньорите 

5.3.4. Лобиране, отношения с държавната и общинска администрация, 

професионални организации 

5.3.5. Корпоративна социална отговорност, спонсорство 

5.3.6. Връзки с клиентите 

5.3.7. Социални мрежи, социален маркетинг 

5.4. Рекламата в автомобилния бранш 

5.4.1. Печатна реклама 

5.4.2. Телевизионна и радио реклама 

5.4.2.1. Автомобилни радио реклами 

5.4.2.2. Автомобилни телевизионни реклами 

5.4.3. Интернет и мобилна реклама 

5.4.4. Външна реклама 

5.4.4.1. Корпоративната архитектура като носител на външна реклама 

5.4.4.2. Билбордове 

5.4.4.3. Транспортна реклама 

5.4.5. Амбиент реклама 

5.4.6. Продуктово позициониране 
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5.5. Мърчандайзинг 

5.5.1. Оформление на продажбеното пространство 

5.5.2. Моделчета на автомобили и рекламни аксесоари 

5.5.3. Търговски промоции и акции 

5.6. Интегриране на комуникацията 

5.6.1. Синтактиката по отношение на маркетинговите комуникации 

5.6.2. Кампанията Black Sea Star като пример за интегрирани автомобилни 

комуникации 

5.6.2.1. Вертикална интеграция 

5.6.2.2. Хоризонтална интеграция на маркетинговите комуникации 

5.6.2.2.1. Формална интеграция на отделните елементи в кампанията 

5.6.2.2.2. Съдържателна интеграция на елементите в кампанията 

5.6.3. Синтактика на комуникациите при въвеждане на Мерцедес-Бенц ГЛК в 

България 

5.6.3.1. Маркетинговите комуникации на пазарното въвеждане 

5.6.3.2. Синтактика на маркетинговите комуникации 

 

6. Заключение 

 

 

При изследване на темата са използвани различни информационни източници: 

литературни източници, web-сайтове, собствен опит и архив и др.  

Разработката би била полезна за всички, работещи в областта на маркетинговите 

комуникации, рекламата, връзките с обществеността и семиотика на 

комуникациите. 
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ІІ. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Увод 

В увода са обосновани значимостта на темата и мотивите за нейното 

разработване. Дефинират се основната цел, обектът на изследването, 

изследователската теза, формулират се конкретните задачи, поставени в 

дисертационния труд. 

Първа глава 

Комуникации и семиотика 

Основните акценти при дефиниране на понятието комуникация се свеждат до 

следните аспекти:  

- обмяна на информация (независимо дали се има предвид еднопосочна или 

двупосочна); 

- целенасоченост на действието; 

- при което се постига комуникативен ефект у реципиента (информация, промяна 

на нагласа, директен стимул за действие, напр.посещение в шоу-рум или покупка). 

Най-често комуникацията е медийно опосредена, т.е. каналите на комуникация са 

медии или технически средства (ако бъдат разглеждани отделно). 

За целите на настоящата разработка акцентът при употребата на лингвистичния 

инструментариум е сведен до детайлно приложение на семиотичния похват при 

изучаване на всяка една система от знаци – каквито в конкретния случай са 

интегрираните маркетингови комуникации в автомобилния бранш с всички техни 

видове, подвидове и специфични приложения. 

В последните етапи на своето развитие семиотиката се превръща в наука, 

занимаваща с начините, по които значенията се изграждат в социалните системи и 

култури, и с комплексните начини, по които това социално изграждане на значения 

на свой ред конструира социума и културата. Ролан Барт е този, който привлича 

вниманието на семиотиците към смисъла да се изучават реклами. Днес интересът 

в тази област е значителен. Въпреки че езикът е базисният модел, семиотиката 

може да разпростре „мрежата си” на по-широка област и да разглежда всяка 

система от знаци, независимо дали вербална, визуална или съчетание от двете.  

Затова речта, митовете, преданията, новелите, драмата, комедията, мимиката, 

изобразителното изкуство, киното, комиксите, новините и рекламите могат да бъдат 
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анализирани семиотично като системи от означаеми, подобно на езиците. Ан Мари 

Мофит също отбелязва, че една от новите тенденции в критическата теория е 

пристъпването към прилагане на структурализма и семиотиката за разкриване на 

медийни текстове и послания от кампании.  

Примерите за знаци във всички видове кампанийна комуникация разкриват, че 

думите и визуализациите за сила и значимост служат като сигнали, които се 

свързват със създалата ги организация 

Втора глава 

Алфабетика  

След кратка характеристика на алфабетиката като дял от семиотиката тази част от 

дисертационния труд изследва двата основни аспекта на комуникациите от 

гледище на първия дял на семиотиката. За целта се въвеждат понятията 

парадигми и синтагми като понятия от лингвистиката и за пръв път на теоретично 

ниво се „превеждат” в дискурса на маркетинговите комуникации. 

 Парадигма Синтагма 

ИМК  

в 

автомобилния 

бранш 

Различни видове комуникации като 

напр. множество брошури за 

различните видове модели на 

една автомобилна марка; 

множество от различни видове 

телевизионни реклами за 

автомобили; множество от 

клиентски събития за представяне 

на нови модели и т.н. 

Поредица от различни 

видове комуникация, 

концентрирани около 

един модел автомобил – 

напр. набор от брошура, 

реклама, клиентско 

събитие за представяне 

на модела Мито на Алфа 

Ромео 

За дефиниране на алфабетните опозиции в автомобилните комуникации е 

проведено проучване на медийните (рекламни и ПР) публикации и предавания в 

националните и регионални медии в България за период от една година. На база 

на този анализ са изведени следните основни опозиционни двойки,  по които след 

това съответните комуникации на марки и модели са класифицирани в таблици и 

са обобщени характерните особености за всяка от бинарните двойки: 

 Луксозен – обикновен/ежедневен 

 Спортен – официален 
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 За удоволствие – за работа (commercial vehicles) 

 Мъжки – женски 

 За града  (on road) – off-road 

 Личен – обществен 

 За превоз на хора – за превоз на стоки  

 Силен/мощен – слаб 

 Малък – голям 

 Екологичен – не екологичен (опозицията чистота – мръсотия) 

 Личен – семеен (- служебен) 

 Модерен – ретро 

 

Втората главна област на изследване при алфабетиката се фокусира върху 

същността на знаците според класически лингвистични теории, различните научни 

класификации на знаците и функционирането им като носители на значение. Въз 

основа на класификацията на Пърс са изследвани трите основни вида знаци – 

иконични, символни и индексални – по отношение интегрираните маркетингови 

комуникации на автомобили. Всеки от отделните аспекти е подкрепен с множество 

примери от световната и българската практика. 

Вид знак Отношение между знака и 
неговия референт 

Примери от ИМК в автомобилния 
бранш 

Икона Знакът представлява референта 
чрез сходство или уподобяване 
(т.е. референтът може да бъде 
преоткрит – видян отново, чут 
отново, разпознат отново в своя 
знак) 

 Снимка на модела 
 Схема на автомобила 
 Диаграма на процес 
 Продуктови филми 
 Карта с местоположението 
на шоу-рума 

Индекс Знакът е създаден да индикира 
референта или да постави 
референтите във връзка един с 
друг 

 Награди от състезания и 
конкурси 
 Спонсорства и дарения 
 Пиктограми в схеми и 
указания 

Символ Знакът декодира референта по 
силата на споразумение или 
установена практика 

 Марките и моделите 
 Вербалните послания и 
играта на думи 
 Създаване на нови 
символи или използване на 
съществуващи от други системи 
(напр.математическа или 
логическа) 
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Да се характеризират различни видове комуникации като принадлежащи строго към 

един от трите вида знаци е доста трудно и условно, тъй като при всеки от 

отделните случаи бихме могли да отнесем един елемент повече към определен 

вид, а друг – съответно – към друг вид знак. Затова се въвежда понятието смесени 

знаци - такива, които принадлежат на различни знакови системи в зависимост от 

различните комуникативни ситуации или притежават формални характеристики на 

една, а функционират като част от друга знакова система. Интеграцията на 

отделните признаци на видовете знаци е илюстрирана с два примера от 

автомобилната практика – клиентско събитие по 15-годишнината от основаването 

на Балкан Стар и проект за външна реклама на компанията, базирана на 

разнообразието от предлагани автомобилни марки. 

Във всяка маркетингова комуникация, на различни пластове от изграждането, 

представянето или провеждането и постигнатите ефекти, могат да бъдат открити 

индекси, символи и икони. Цялостното послание се получава от тяхното 

взаимодействие и съответно – интерпретирането им от целевите публики.  

Трета глава 

Семантика 

Когато се анализира писмен текст, картина или друг културен обект или събитие – 

например интегрираните маркетингови комуникации в автомобилния бранш – 

семиотичната цел е първо да се разгледа като цяло и тогава да се пристъпи към 

анализ на сегментите, на съставните части.  

Като отделни сегменти по отношение значението на различните знаци, използвани 

в автомобилната индустрия, са определени семантичните понятия 

интертекстуалност, диахрония и синхрония, редундантност, континиум и нулева 

морфема. За всяко от тези понятия е посочена не само основната характеристика 

по отношение на автомобилните понятия, но и употребата е изследвана в 

разнообразни приложения от различни области на комуникациите – например 

печатни реклами, клиентски събития, рекламни спотове, участия на автомобилни 

салони, спонсорства, развитие на марките, корпоративни презентации, клиентски 

издания, външна реклама и др.  
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За по-дъбочинен анализ и по-ясна илюстрация при разглеждането на двойки 

понятия като синхрония и диахрония е използвано едно и също продуктово 

въвеждане на българския пазар (на новия модел Мерцедес-Бенц Актрос) в 

различните му аспекти на проявление.  

В контекста на теорията на интертекстуалността бихме могли да говорим за вид 

модни течения и известно „заемане” на идеи можем да говорим при организирането 

на събития – не е изключение определена дестинация или вид обекти да се 

превърне в „моден обект” и при събития за клиенти и/или журналисти да се 

организират поредица от автомобилни представяния, чествания или просто 

събития с различна тематика на подобни места. Същото се наблюдава и при 

наемането на музиканти и/или водещи и забавляващи публиката артисти За София 

в ключови места се превръщат: 

 Музеите; 

 По-малки летища, които се използват като писти за представяне на 

динамични характеристики на автомобилите; 

 Александър Невски. 

Използването на интертекстуалността като похват (особено съзнателното 

използване!) можем да открием не само при визуалните комуникации като печатни 

реклами или outdoor. Откриваме същия похват и при създаването на специални 

събития или цели кампании – как иначе можем да разберем идеята за типично 

американска автомивка, пресъздадена от сравнително разсъблечените манекенки, 

които обвити с изкуствена пяна представиха също типично американската марка 

Додж на българския пазар през 2007 г. по време на София Мотор Шоу.  

Още по-интересен е случаят със спонсорствата – неслучайно обвързаността на 

множество автомобилни марки с конкретни видове спорт е широко комуникирана, 

както в световен план, така и в България. Тук интертекстуалността е на границата 

между съзнателно и несъзнателно използван комуникативен похват.  

Разглеждайки приложението на отделни семантични понятия като диахронията при 

изграждането на интегрираните маркетингови комуникации е важно да се има 

предвид невъзможността да се открие което и да е теоретично лингвистично 

понятие в неговия чист вид. Поставените граници са доста широки и това ни дава 

основание да разглеждаме дори и процесите на развитие на моделите на 

автомобилите като диахрония.  
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Значително по-видимо откриваме диахронията при развитието на логата на 

марките. Поредици  в развитие, т.е. диахрония откриваме и при много от печатните 

и електронните информационни материали – например във всяка една 

презентация на автомобилна компания под една или друга форма присъства 

загатната нейната история. Всеки телевизионен спот пък може да бъде разгледан 

от своя страна като диахрония, като последователност от действия, които протичат 

едно след друго във времето.  

Организирането и провеждането на една капания също илюстрира връзките между 

отделните звена във времето. Изследван е пример, свързан с въвеждането на 

българския пазар на новия модел Актрос. Ако останем в контекста на синхронното 

случване на събитията, можем да посочим като примери телевизионни реклами, 

при които сюжетът съпоставя едновременно случващи се събития  

Синхрония се наблюдава ясно при едновременното съпоставяне на всеки два или 

повече предмета, процеса и т.н. Освен доста ясно изразените примери при 

визуалното съпоставяне като илюстрация на похвата е изследвано от ново същото 

пазарно въвеждане на Актрос и така са очертани не само характерните черти на 

синхронията, но и границите между двете понятия от гледище на маркетинговите 

комуникации. 

Синхронията може да бъде изразена не само чрез образи, но и посредством един 

чисто лингвистичен похват, каквито примери са разгледани от областта на 

рекламите на автомобили.  

В основата на семантичното понятие континиум е залегнала идеята за протяжност, 

за развитие на някаква тема чрез поредица, серия от отделни елементи - при 

маркетинговите комуникации най-често визии или събития. Анализът на 

приложението на семантичното понятие при автомобилните комуникации са е 

сведен до няколко измерения, където този похват се наблюдава най-ясно: визуално 

при рекламните комуникации, като интригуващ похват при изграждане на 

архитектурна бранд-комуникация и във времето, разглеждайки за пример кампания 

по въвеждане на нов продукт на българския пазар.  

Най-буквален образ на една поредица несъмнено е фирменото издание 

(независимо дали вътрешно или насочено и към външните публики, печатно или 

електронно). Приложение на континиум като похват за изграждане на 

маркетинговите комуникации в автомобилния бранш личи и от концепцията на 
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новия музей на Мерцедес-Бенц в Щутгарт, където посетителят преминава по 

спирала през различни, тематично свързани зали, които неусетно го пренасят от 

първите машини през станалата мит състезателна кола Сребърна стрела до най-

новите футуристични модели. 

Редундантността е често използвана при комуникациите за насърчения за 

продажбите, където търсеният ефект е по-директен и съответно - продуктът е 

представен в по-голяма конкретика в сравнение с имиджовите бранд комуникации. 

Предложена е класификация на приложенията на редундантността при рекламите 

на автомобили.  

Излизайки от тесните рамки на визуалното възприятие можем да разгледаме и 

примери за някои по-нестандартни видове редундантност. Например при 

архитектурата на шоу-румите, които автомобилните марки изграждат, не само 

могат, но и е задължително да бъдат преоткривани еднакви елементи. Същото се 

отнася и за печатните материали на марката - в духа на one-voice-communication 

(комуникация в един глас). Като редундантност и натрупване на знаци можем да 

разгледаме и автомобилите-изложбени експонати на щандовете по време на 

панаири и автомобилни салони. 

Нулевата морфема е лесно откриваема при визуалните комуникации, отразяващи 

високата мощ и ускорение на автомобила чрез физическата му липса от рекламите. 

Освен мощта на автомобилите друга характерна област, в която се срещат 

нулевите морфеми, е подкрепата на обществено значими каузи – например 

екологичността.  

Но рекламите далеч не са единствените маркетингови комуникации, където 

нулевата морфема намира приложение. Ако разгледаме състоянието на криза 

(например настъпила в производството, при смяна на управлението или при 

проявен дефект в серия автомобили), то липсата на или значителното забавяне на 

комуникацията се явява нулева морфема. И съответно като всеки знак се 

интерпретира подобаващо от обществото. Вземайки предвид бързината, с която 

неформалните групи от типа на facebook, tweeter или някои по-влиятелен блогове 

реагират, то тази нулева морфема е с отрицателен знак по отношение на 

комуникативния ефект за марката.  
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Изследвани са и примери за нулева морфема като отказ от участие в най-

известния автомобилен салон у нас или липсата на Коледни картички като израз на 

политиката по корпоративна социална отговорност. 

Рекламният език понякога е доста стандартен и натрапчив, но по-често привлича 

внимание към себе си, бидейки много цветист и творчески, съдържайки понякога 

разтегляне или нарушаване на правилата за нормалност. Заради пъстротата, 

атрактивността, лесната запомняемост, високата степен на илюстративност и 

асоциативност и големите си импресивни възможности, стиловите фигури са често 

срещани при повечето видове маркетингови комуникации в автомобилния бранш.  

За целите на анализа в дисертацията подробно са разгледани характерните 

особености и някои от типичните приложения на метафората, метонимията, 

хиперболата, антитезата, анафората и епифората, градацията, литотата, 

синекдохата, сравнението, перифразата, оксиморона, олицетворението, 

пермутацията и алюзията.  

Цитирани изследвания от областта на визуалните и вербалните реторични фигури 

показват, че реторичните фигури могат да усилят отзвука от рекламата и да 

създадат повече положително отношение. Ето защо тяхната употреба в областта 

на маркетинговите комуникации е почти безгранична. И това се отнася не само за 

чисто визуалните аспекти от ИМК каквато е рекламата.  

Експлоатацията на стиловата фигура на метафората се осъществява като принцип 

около уникалното предложение за продажба, или по-конкретно (и по-лесно за бърза 

консумация) около определен като важен аспект от характеристиките на 

автомобила (или марката). Достатъчно за една реклама, например, е да се намери 

завладяващ, запомнящ се образ, с който да бъде изразена идеята.  

Като характеристика на лекотоварните автомобили обемът багажно пространство е 

сред най-важните качества, наред с икономичността, издръжливостта и цената. 

Затова и в този клас размерът често е метафоризиран и в примерите с реклами, и 

при амбиент рекламата или в изображението на „покорената” от Джип луна.  

Метафора на ежедневието ни като плъхове откриваме в телевизионния спот на 

Нисан, докато сградата на централата на БМВ в Мюнхен наподобява знака на 

немския концерн като пример за приложение на стиловата фигура при 

корпоративната архитектура.  
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От семантична гледна точка повечето ПР-събития също са метафори – обикновено 

те са организирани около една основна идея, която е и представителна за марката, 

модела или фирмата-представител. Такива са както пролетните ревюта, 

организирани преди години от Мото-Пфое, така и продуктовите представяния. 

Метафора за американската мечта е цялата кампания на Крайслер, Джийп, Додж 

(„Route 66”) или символиката на 15те успешни години на българския пазар за 

представителя на Мерцедес-Бенц Балкан Стар. 

По отношение на хиперболизираните физически характеристики са разгледани 

някои примери, свързани с необходимостта от пространство. Други често 

хиперболизирани физически характеристики при автомобилните комуникации са 

голямата мощност и проходимост, както и физически характеристики, свързаните с 

новите технологии и особено със сигурността на водача и пътниците.  

Класическо е хиперболизирането на удоволствието от шофирането. Разбира се, 

има интересни и креативни решения от автомобилните комуникации освен 

рекламата, осъществени на базата на хиберболата като стилова фигура: например 

рекламният постер на Фолксваген или кривото огледало на МИНИ. 

Типичен пример за преувеличение можем да открием в изложбените пространства 

– и в шоу-румите за автомобили, и по време на специализираните изложения като 

Софийски автосалон или Пловдивски панаир. Най-често те са фокусирани върху 

промоции, отстъпки или специални акции. Хиперболизирани са не само размерът 

на тези послания. Преувеличенията често се срещат и в лингвистичния текст: 

„невероятна възможност”, „уникални отстъпки”, „за първи път в България” и под.  

От връзките с медиите като пример за използване на хипербола можем да посочим 

текстовете на информациите за пресата – липсата на истинска новина често се 

компенсира като стандартни характеристики на автомобила или системи за 

сигурност се представят за „уникални”, „единствени по рода си”, „за първи път” и 

т.н. Преувеличението стига дори до там, че се създават специални категории или 

групи, в които маркетираните продукти (автомобили, системи за управление, 

развлечение...) да бъдат първи, най-добри или най-нови. 

Разликата между използването на стиловата фигура при по-визуалните канали и 

при контактите с медиите се състои в това, че рекламата поднася явно и дори с 

доза намигане идеята за преувеличението, докато връзките с обществеността 

например представят хиберболата като неподправена истина. 
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Изключително лесна за декодиране, антитезата е сред най-често използваните 

похвати при маркетинговите комуникации. Не само визуалните, но и голяма част от 

преобладаващо вербалните методи за комуникация се изграждат на основата на 

антитезата и сравнението.  

Самата водеща в маркетинга концепция за уникалното предложение за продажба 

(unique selling proposal), което трябва да притежава всеки продукт е антитеза – 

противопоставяне на продукта и всички останали конкуренти стоки или услуги. 

Антитеза има не само по отношение характеристиката на продукта, спрямо която 

той се отличава от останалите, но в опозицията един-много. 

За целите на интегрираните маркетингови комуникации в автомобилния бранш най-

подходящо е да се използва класификация на основните типове антитези както 

следва: 

 покой/движение (вкл. бързи-бавни); 

 желани/по-малко желани или нежелани; 

 градски/оф-роуд; 

 модерни/класически и др. 

Разбира се, може да се направи класификация на антитезите и по използваните 

похвати – например цветово противопоставяне или пък пространствено 

противопоставяне на център и периферия. 

Целият процес на комуникация се гради на антитези: 

 вътрешни и външни аудитории: подчертава се както от всички документи за 

поверителна фирмена информация (независимо дали финансова, продуктова или 

маркетингова), така също и от инструменти за комуникиране като фирмено 

издание, често във версии само за служители, за служители и за клиенти, 

предимно за външни аудитории (тук имаме и още една допълнителна опозиция – 

тази за електронно и печатно издание); 

 масово и индивидуализирано: посланието може да бъде много лично, 

например персонално съобщение (устно от търговец към клиент, от ПР-специалист 

към журналист), а може и да бъде едно общо послание към всички (например 

печатна или телевизионна реклама, медийно опосредено обръщение на 

управителя или президента на компанията, билборд и т.н.) като тук съществува и 

преходна група, в която са позиционирани всички онези таргетирани към цели 

сегменти от аудиторията съобщения (например служители или представители на 
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определен бизнес-кръг, които присъстват на корпоративна презентация или 

локална рекламна кампания, а също и събития за затворен кръг гости и др.); 

 продажбено-следпродажбено; 

 комуникация на леки автомобили (водещи характеристики са бързина, 

комфорт и под.) – комуникация на автомобили с инвестиционно приложение (важни 

тук са себестойност във времето, здравина и т.н.); 

 формално-неформално; 

 опосредствано-непосредствено; 

 със (синхронна) обратна връзка-без (синхронна) обратна връзка (в случая 

синхронността е важна, защото ефект от комуникацията винаги има, но понякога е 

отложен във времето...). 

При интегрираните маркетингови комуникации метонимията се среща често, 

обикновено в комбинация с други стилови фигури. Тя се оказа подходяща за доста 

решения в областта на амбиент-рекламата като асансьорните врати, брандирани с 

Фиат Пунто, които представят идеята за новата сигнализираща система при 

паркиране или фолиото-шибедах, какти и разбира се – в печатните реклами.  

Ако разширим кръгозора си при изследване прилагането на стилова фигура като 

метонимията при ИМК в автомобилния бранш, можем да посочим и примери като 

използването на автомобилни симулатори - както истинските симулатори, които се 

предлагат на публиката в музеите и развлекателните паркове на автомобилните 

производители, така и детските моделчета 

Стиловата фигура синекдоха се използва, когато искаме да предадем по-обща, 

обединяваща идея – например „всички модели” (волан в рекламата на Хюндай, ), 

„всички марки” (ключовете в рекламите на Балкан Стар), а може да бъде 

комбинирана и с олицетворение, както е при рекламата на БМВ, където фарът е 

смислово свързан със заглавието („Очите никога не лъжат”).  

Логото или физическият знак също могат да бъдат интерпретирани в традицията на 

семиотиката като вид синекдоха, предаваща една обобщаваща идея, най-често за 

всички автомобили от този вид. В някои от случаите синекдохата може да бъде 

комбинирана и с метафора, когато изразява идея – напр. предаване на волана като 

знак за предаване на управлението. Този вид метафоризирана синекдоха излиза 

дори от рамките на автомобилните комуникации и има трайно място като част от 

устойчивите изрази в езика. 
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В автомобилния бранш, както и при повечето пазарни отношения, литотата намира 

изключително място по отношение на реални или абстрактни конкурентни 

отношения – кой не би искал да омаловажи постиженията и качествата на 

останалите, за да изпъкне на този фон. Типични за автомобилните маркетингови 

комуникации обаче са двете области, в които се търси ‘намаляване’ – на разходите 

(икономичност) и на размерите (при леките автомобили, които са таргетирани за 

младежи, за жени или за големите задръствания в градовете). 

Изключително комуникативно приложение намира литота при кризисните 

комуникации. Ако в производствен център на автомобилен гигант настъпи криза, то 

най-вероятно комуникацията ще е ориентирана към минимизиране на щетите. Ако 

кризата е свързана с (некоректно) обвинение към фирмата, то литотата ще бъде 

използвана както в описанието на самото събитие, така и при ефектите, които то 

предизвиква. Но литотата –особено при кризисните маркетингови комуникации, не 

трябва да бъде по отношение на количеството или качеството на самата 

комуникация, а по отношение на обстоятелствата. 

На същия принцип следва да протече и едно не-кризисна, но все пак 

позиционирана по-скоро в негативния спектър годишно събрание на акционерите, 

когато има необходимост от комуникация на отрицателни финансови резултати или 

неизпълнение на заложените планови цели.  

Употреба на градацията при автомобилните комуникации се среща, макар и не 

твърде често. Обикновено в печатните реклами тя се използва, за да постави на 

върха на пирамидата комуникирания обект. Най-често използваната градация при 

автомобилните реклами е еволюцията (чисто продуктова или пресъздаване на 

Дарвиновата хипотеза).  

Някои от търговските практики препоръчват да се използва градация при 

директната комуникация с клиента (независимо дали писмена или устна, формална 

или неформална, лична или опосредена) – при описание характеристиките на 

продукта се започва с по-стандартните и постепенно се добавят по-новите, по-

скъпите и т.н. Несъмнено обаче при преговорите се постига известна градация на 

търговските отстъпки, за да се стигне в духа на общия компромис до 

реализирането на сделка. 

Друга област, в която бихме могли да срещнем градация, са корпоративните 

презентации. 
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Анафората и епифората на пръв поглед почти не се срещат при маркетинговите 

комуникaции, освен в изолирани случаи на реклами, които са изградени на тяхната 

основа. Но всъщност бихме могли да причислим тези две стилови фигури към 

стандартните инструменти за провеждане на интегрирани автомобилни 

комуникации, защото самото конструиране на всички печатни реклами винаги е 

подчинено на корпоративните принципи – ясно е формулирано (и то за всеки 

отделен размер) къде в рекламата стои логото, къде е разположен текстът за 

запазената марка, къде при търговските реклами се позиционира дилърското каре 

и т.н. В този смисъл елементите на рекламните публикации са примери за анафора 

и епифора.  

Епифора представляват и специалните запазени звукови ефекти, които се 

появяват в края на всеки телевизионен спот – такива имат БМВ, Мерцедес-Бенц. 

Както при всички знаци да се открият стилови фигури в чист вид е почти 

невъзможно, независимо дали говорим за класическо художествено произведение 

или за интегрирани маркетингови комуникации. Дори при сравнително опростени, 

чисто визуални примери като печатните реклами, те се преплитат. Затова са 

изследвани и някои от често срещаните комбинации като литота и метафора, 

алюзия и интертекстуалност или метафора, хипербола, антитези, пермутация + 

редундантност и интертекстуалност.  

На база на анализираните семантични понятия и стилови фигури при 

интегрираните маркетингови комуникации на автомобили е изведена релационна 

връзка при тяхната употреба, която има общовалиден характер извън 

автомобилната област, мотивирайки вътрешната обвързаност на определени 

понятия и фигури и проявлението на тази обвързаност при маркетинговите 

комуникации. 

Четвърта глава 

Синтактика 

Текстът е едно от основните понятия в синтактиката на интегрираните 

маркетингови комуникации, пресъздавайки идеята за свързаността на отделните 

части в едно по-голямо цяло, създавайки по такъв начин отделен нов конструкт. В 

аспекта на лингвистичната терминология тази глава разглежда свързаността на 

отделните комуникативни методи, инструменти и стратегии по отношение на 

търговията с нови автомобили в страната. 
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За да се разбере по-добре идеята за синтактичната структура на текста в рамките 

на интегрираните маркетингови комуникации в автомобилния бранш се разглеждат 

накратко не само отделните аспекти на тези комуникации, но и обединяващия 

елемент – брандирането. Основният фокус на внимание е поставен върху 

интегриращата роля на марката (вкл. пазарното позициониране на различните 

видове нови автомобили в зависимост от фазите на жизнения цикъл, очакванията 

на потребителите и ценовите равнища на  предлагане; различните структури по 

отношение дистрибуцията на автомобили – холсейл и ритейл структурите, както и 

особеностите при трудността на определяне на общия пазарен обем и пазарния 

дял на отделните марки у нас). 

За да бъде създадена идентичност на продукта е необходимо да се конструира 

система на сигнификация, а това се осъществява с помощта на даването на 

наименование (име на бранда) и по възможност създаване на визуален символ 

(лого). Една от най-важните характеристики на продукта (вкл. и на компаниите като 

вид продукт) е техния имидж, който се изгражда от корпоративните култура, 

репутация и идентичност и се влияе непосредствено от корпоративната социална 

отговорност, поведението на организацията (или продукта) като социален 

гражданин и от т.нар. public affairs, във връзка с което което е предложена и 

собствена илюстративна схема за връзката между понятията. 
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Визуалното синтактиране на комуникациите се отнася  най-вече към изискванията 

за корпоративен дизайн и корпоративна идентичност и са тясно свързани с логото и 

неговата употреба в отделните ситуации, подчинено на идеята за повишаване 

стойността на марката до достигане  ‘спирала на въздействието”, когато стойността 

на марката се отразява благоприятно на възприемането на отделните 

маркетингови мероприятия, а те от своя страна отново повлияват положително 

стойността на марката и т.н.  

За да бъде изследвана свързаността на маркетинговите комуникации на нови 

автомобили в общ текст-послание към реципиентите, те условно са разделени на 

три главни групи – връзки с обществеността, реклама и мърчандайзинг. Както 

границите между основните групи, така и диференциацията между съответните им 

подгрупи са твърде условни и само за целта на едно по-детайлно теоретично 

обхващане на целия дискурс на комуникациите. Голяма част от подвидовете на 

маркетинговите комуникации също се припокриват в по-голяма или по-малка 

степен. 

Взамното влияние на различните канали на комуникация, изпращачи и препращачи 

на посланията и фактори от околната среда действа толкова комплексно, че е 

невъзможно да се обособят дори отделни групи. Но за да могат да бъдат 

представени теоретично е съставен  кратък обзор на основните елементи от 

връзките с обществеността в автомобилния бранш: 

 Връзки с медиите, 

 Връзки със служителите, 

 Връзки с инвеститорите (собствениците) (IR - investor relations), връзки с 

автомобилните производители, връзки с подизпълнители и партньори, 

 Лобиране, отношения с държавната администрация, отношения с 

професионални организации (вкл.членства в такива), 

 Спонсорство, Дейности на социална отговорност (CSR – corporate social 

responsibility), 

 Връзки с клиентите (B2C – business-to-customers, B2B – business-to-

business). 

 

Комуникацията с всяка от тези групи е характеризирана не само по отношение на 

автомобилния продукт като обект на комуникацията, но също и в конкретната 

българска практическа среда след 2005 г. По отношение връзките с медиите 

например са засегнати темите за етичността на личните отношения, приложението 
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на класическите инструменти на връзките с медиите в българския автомобилен 

бранш, контактите с представители на медиите по време на специализираните 

изложения. Дефинирани са основните групи журналисти, които са преки целеви 

публики за автомобилните компании в зависимост от ситуациите на комуникация и 

е предложена илюстрация на примерно разпределение на времето на един 

специалист по връзки с обществеността в автомобилния бранш в България, 

отделено за контакти с медиите. 

Характеризирането на комуникациите с всяка от отделните целеви групи е 

изключително практично базирано и подкрепено с множество български примери. 

Актуална подчаст представлява разделът за социалните мрежи и социалния 

маркетинг и тяхното приложение по отношение продукта автомобили и 

автомобилни компании в България. 

След кратка характеристика на рекламата като вид комуникация е предложена 

класификация на видовете реклами, приложима при маркетинговите комуникации 

на автомобили: 

- Печатна реклама: характеризирани са основните видове печатни реклами и 

са изследвани конкретни примери; 

- Радио и телевизионна реклама на автомобили; 

- Интернет и мобилна реклама; 

- Външна реклама: Корпоративна архитектура, билбордове, транспортна 

реклама; 

- Амбиент реклама; 

- Продуктово позициониране: във филмите и в песните (у нас) с някои 

интересни примери като Сексът и градът, Джеймс Бонд, Транспортер и др. 

Поради спецификата на продукта мърчандайзингът на автомобили се ограничава 

до три по-големи области – продажбеното пространство, моделчетата и 

сувенирите, търговските акции и промоции.  Мърчандайзинговите комуникации в 

най-голяма степен от трите групи се повлиява от физическо присъствие на 

автомобила – както при интериора на шоу-румите, така и при рекламните 

моделчета или класическото „раздаване на мостри” под формата на пробни 

шофирания. 

Интегрираните маркетингови комуникации намира отражение във всички аспекти: 

директната поща, интериора на изложбените пространства, ценовата стратегия, 
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промоциите, специалните събития, дрес кода за служители, продажбения подход, 

маркетинга на бази данни, корпоративните комуникации, визията и мисията (като 

послания), дори и такива елементи на корпоративната култура като начина, по 

който служителите отговарят на телефона, длъжностните характеристики и 

обучителните тренинги чак до стила на управление. 

Свързването на отделните части в един общ текст се осъществява в различни 

направления: 

 Времева интеграция (често описвана като континуитет): между всички 

комуникативни дейности; 

 Интеграция между използваните средства за комуникация: формални 

символи (изискванията на корпоративната идентичност), съдържателна 

интеграция. 

Към формалните средства се отнасят всички елементи, които могат да бъдат 

причислени към корпоративния дизайн като основа за повторната разпознаваемост 

на марката. А глобалната марка  е една от основите, на които се градят 

комуникациите на почти всички автомобилни концерни: това е марката, която е 

налична в повечето държави и макар че може да има известни разлики, вариантите 

й постигат обща цел и сходна маркова идентичност. 

Уеднаквяването на цялата комуникация, синтактирането на отделните елементи 

цели постигането на еднозначност на посланията, ясна визия на бранда, следване 

на целеположените образи за марката, автомобилите и компанията – всичко онова, 

което се крие зад „комуникацията-в-един-глас” или съгласуваната комуникация. 

Времевата съгласуваност при интеграцията на маркетинговите комуникации е 

важна основно, но не само заради ясната посока на развитие по отношение 

продукта и марката спрямо целевата аудитория, която е обект на тези комуникации. 

Несъмнено е от голямо значение днес, утре и след пет години имиджът и образът 

на една автомобилна компания да се развива последователно.  

Интересен отделен аспект на координирането на комуникации в областта на 

автомобилния бранш е отношението на корпоративната (на организацията) и на 

автомобилната (или автомобилните при повече от една) марки. Като примери тук е 

подходящо да посочим Балкан Стар с марките Мерцедес-Бенц, Крайслер, Джийп, 

Додж, Мицубиши, Сетра и Мицубиши Фузо или Авто Юнион с компаниите Ауто 

Италия, Милано Мотърс, Гранспорт Ауто, Стар Моторс, Скандинавия Моторс, 
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Нисан София, Еспас Ауто, Булвария, Карго Експрес и с автомобилните брандове 

Фиат, Мазда, Нисан, Опел, Шевролет, Ланча, Алфа Ромео, Мазерати, СААБ, Рено и 

Дачия. 

 

Кампанията за товарни автомобили Актрос „Black Sea Star” е създадена изцяло в 

България и получава признание като добра практика от немския концерн. 

Интересното при нея е, че тя представлява кампания в края на жизнения цикъл на 

продукта (a phase-out campaign) каквито почти не се правят, а в областта на 

автомобилите присъстват единствено акции и разпродажби. 
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Формалната интеграция, за разлика от вертикалната интеграция, се отнася към 

един конкретен момент от времето (или – в случаи на кампании като тази може да 

се приеме, че се отнася за целия период на кампанията) и в такъв смисъл се 

дефинира като синхронна, т.е. синтезираните елементи се случват едновременно. 

Насочена е по-скоро към външния израз на интеграцията, към видимото и 

формалното уеднаквяване или синхронизиране на различните видове 

комуникативни тактики.  

От голяма помощ при разработването на стратегия за интеграция при 

маркетинговите комуникации е създаването и употребата на бранда. В такъв 

смисъл не е изненадващо, че кампанията има собствено брандиране, дори лого (в 

смисъла на име под формата на запазен знак, без обаче юридически да е 

патентовано като търговска марка). „Black Sea Star” се използва еднократно и само 

при търговската реализация на три товарни автомобила, което увеличава тяхната 

бутикова стойност, а изключителността им ги прави още по-желани.  

Логото обединява всички принт-материали, декоративните елементи и всички 

останали визуални материали: то присъства на печатните реклами, на плакатите, в 

декорацията на автомобилите и на поканите, като присъствието е решено под две 

форми – или като част от текста (когато такъв има), или във визията на камиона 

(горе върху сенника над стъклото), на моделчетата, дори визията на кутията, в 

която се подаряват моделчетата, е решена изцяло в черно с центриран надпис 

Black Sea Star.   

В кампанията са използвани повечето от традиционните похвати от областта на 

интегрираните маркетингови комуникации, което илюстрира пък хоризонталната 

интеграцията през различните инструменти. 

 От областта на връзките с обществеността:  

- Специални разговори и презентирания пред журналисти от автомобилните 

медии и местни журналисти в градовете на провежданото роуд-шоу, периодично 

захранване с информация (преди, след, включващо и специални интервюта с 

управителя на Балкан Стар и под.); 

- Вътрешна информация към служителите за предстоящата кампания; 

- Информация за планирането, бюджетирането и очакваните цели, както и 

последващ отчет с анализ за собствениците и за партньорите от Даймлер; 

- Специални събития за клиенти (и журналисти) с голям фокус върху 

лидерите на мнения по места. 
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 От рекламата: реклами-покани в специализираните медии, рекламен банер 

на страницата на марката в интернет, радио спотове, рекламни плакати. 

 От мърчандайзинговите похвати: директен мейлинг-покани към клиентите,  

100 миниатюрни моделчета в шоу-румите и като подаръци за клиентите, както и 

специални указателни табели (за местата на пробни шофирания). 

Както формалната интеграция се осъществява от визуални елементи като черен 

цвят, стилизирана декорация и общо послание, синтактирано в „Черноморската 

звезда”, така съдържателната интеграция се случва най-вече в областта на 

значенията на използваните знаци. Тези семантични елементи се явяват 

интегриращи с присъствието си в отделните елементи и с наложената смислова 

линия, около която се гради кампанията. 

Заглавието на кампанията например е обединение на различни символи в едно 

общо завършено цяло: 

 Звездата: и от Балкан Стар, и от Мерцедес-Бенц; 

 Звездата като известност и блян (каквито се оказват автомобилите за 

мнозина); 

 Черното: като символ на стил, на изисканост и като Черно море; 

 Черно море - до където стига кампанията и роуд-шоуто и където (във Варна) 

е най-голямата инвестиция на компанията през същата година (нов търговско-

сервизен център на стойност 7 млн. евро), откриваме морето и изобразено на 

плакатите като фон; 

 Блясъкът: на звездата/звездите, на сребърните (т.е. никелираните) 

елементи, на автомобилите и т.н. 

Въвежданията на пазара на нови модели автомобили винаги е било централно 

събитие, около което интензивно се обединяват автомобилните комуникации в 

продължение на около година, с предварителната и последваща комуникация този 

период се увеличава до рамките на около три години. От областта на политическия 

маркетинг би могло да се сравни с провеждането на предизборна кампания, но с 

уточнението, че в при продуктовите комуникации клиентите „гласуват”, т.е. купуват 

или не, през цялото време. 

Интегрирането на пазарното въвеждане на модела ГЛК в България се осъществява 

в няколко аспекта. От една страна са разгледани комуникативните мероприятия, 

които хронологично преливат и се застъпват във времето, като осигуряват една 

непрекъснатост при поддържане будно вниманието и интереса както на 
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потенциалните клиенти на автомобила, така и на цялата (специализирана и 

широка) общественост в страната. Обикновено фазата на въвеждане на новите 

автомобили активно използва различните видове комуникативни техники във 

фазата на въвеждане, когато всичко е ново. Създава се инерция, която се 

подхранва във времето от допълнителни ефекти, които не се инициират изрично от 

представителите на автомобилните производители, но съществуват и се отразяват 

при планиране на пазарните дялове и маркетинговите разходи – това са явления от 

типа насищане на улиците с представители  на новия модел, висока 

разпознаваемост и достатъчна по обем генерирана лична информация (например 

от проведените тест-драйв-събития) за новия автомобил. 

Освен вертикалното интегриране на въвеждащата комуникация, при 

маркетинговите мероприятия на Мерцедес-Бенц протичат процеси на хоризонтална 

интеграция, които са дефинирани по каналите на комуникация (като медии, 

собствени печатни платформи, шоу-рум интериор, клиентски събития и т.н.), както 

и по отношение на целевите публики.  



 31

 

При разглеждането на интеграцията на маркетинговите комуникации следва да се 

отбележи и още един аспект на интеграцията, който понякога остава недостатъчно 

засегнат в теоретичен план поради своята относително вътрешна проява. Но 

значимостта му е безспорна що се отнася до ефективност на комуникиране на 
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посланията и вътрешна обвързаност на цялостните кампании. Това е синтактиката 

на каналите на комуникация и комуникативните мероприятия в общ текст, за което 

в дисертацията е разработена специална матрица на интегрирането. 

Заключение 

Интегрираните маркетингови комуникации в автомобилния бранш са сред най-

добре развитите в страната след комуникациите на бързооборотните стоки. 

Семиотичният подход към анализа и изграждането спомага по-лесно да бъдат 

интерпретирани от различен, интердисциплинарен ъгъл някои предимства, слаби 

страни, които да бъдат развити допълнително и препоръчителните интегративни 

връзки и елементи. 

Въз основа на направеното изследване са формулирани препоръки към 

изграждането и провеждането на интегрираните маркетингови комуникации на 

автомобили в България, дефинирани в инструментариума на семиотиката. 

Критиките,  препоръките и възможните решения при маркетинговите комуникации 

на автомобили могат да бъдат разширени и развити във времето. Целта е да се 

повиши качеството на комуникация и така постепенно да бъдат „възпитани” 

мениджърите, служителите, медиите и цялата общественост да изискват все по-

ефективни, синтактирани и носещи смислови послания дейности от 

професионалистите по връзки с обществеността и реклама. Така автомобилният 

бранш ще има възможност още веднъж да допринесе за подобряване на 

българското общество.  

В заключение изследователската теза бе потвърдена: Семиотиката предоставя 

разнобразен инструментариум за анализ и повишаване ефективността на 

интегрираните маркетингови комуникации с широк диапазон на приложение. 
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СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ С ПРИНОСЕН ХАРАКТЕР В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. На базата на направените изследвания е разработена матрица на интегриране 

на маркетинговите комуникации и мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Във връзка с интегрирането на корпоративни и продуктови комуникации е 

дефинирана класификация на клиентските събитие по отношение степента на 

интегриране на двата аспекта 
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3.  След изследване приложенията на семантичните понятия и стиловите 

фигурите в практиката на автомобилните комуникации е формулирана релационна 

връзка между двете групи, която е с общокомуникативно приложение: 

Интертекс-

туалност  

Алюзия  

Перифраза  

Алюзията и перифразата могат да се приемат като 

нов вид на нещо познато, а тъкмо познатостта 

преди или по време на комуникативната ситуация е 

в основата на интертекстуалността  

Континиум и 

диахрония  

Градация  Градацията представлява увеличаване или 

намаляване на свойствата в дадена поредица, а 

всяка поредица може да се разглежда като вид 

континиум / диахрония (в определени случаи)  

Редундант-

ност  

Анафора/ 

епифора  

И при двете стилови фигури се касае за 

повторение, а повторението като семантично 

понятие отговаря на редундантността  

Синхрония  

Диахрония  

Сравнение  

Антитеза  

Оксиморон  

При сравнението, оксиморона и антитезата се 

касае за съпоставка на поне два обекта/събития, 

които са налични едновременно (за може да се 

направи такава съпоставка), в редки случаи могат 

да бъдат сравнявани и в различни моменти от 

времето (тогава говорим за диахрония)  

Нулева 

морфема  

Литота  

Синекдоха  

Литотата като смаляване (на характеристики или 

тяхната наличност) и синекдохата (когато цялото се 

представя чрез някоя своя част) не са еквивалент, 

но се приближават, клонят към нулевата морфема  

 

4. Разработена е собствена класификация на приложението на редундантността 

в печатните реклами на автомобили, където основните приложения са обособени 

на нива вербално и визуално, а при визуалното ниво разделението е на натрупване 
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на автомобили, изреждане на отсъпки/екстри, редундантност на предмети 

(съответно изразяващи голям обем пространство,  повече седящи места, 

мултифункционалност, по-голяма мощност, маневреност) и контраст единствен-

много. 

5. Изследвано е приложението на различните видове знаци във всички области 

на маркетинговите комуникации (не само класическата реклама, но и основните 

области на връзки с обществеността, външната и амбиент рекламата и 

мърчандайзинга). 

6.  Формулирана е собствена класификация на връзките с обществеността, на 

рекламата и на мърчандайзинговите комуникации от гледище на комуникацията на 

автомобили. Всеки от отделните аспекти е детайлно изследван и са формулирани 

базисни характериситки. 

7.  Интеграцията на маркетинговите комуникации е изследвана с два различни 

подхода. 
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