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От редакцията  
 
Екипът на CROSS-INNO-CUT продължава с информационната си кампания, 
която освен масмедийната дейност включва и редовни актуализации чрез 
електронни бюлетини. Актуализациите целят да информират за 
постиженията на проекта всички заинтересовани страни и широката 
публика, както и да предоставят информация, която би могла да бъде 
полезна за постигане на конкурентни предимства чрез новаторски техники 
за намаляване на разходите на малките и средни предприятия. 

Основните дейности на проекта са: 

1. Представяне на областите и диагностичните инструменти за 
намаляване на разходите. 

2. Осигуряване на експертни услуги за намаляване на разходите в 100 
малки и средни предприятия в Северна Гърция и Южна България.   

3. Разработване на планове за действие с цел намаляване на разходите 
в  30 малки и средни предприятия.  

4. Практическо приложение на плановете за действие в 10 малки и 
средни предприятия. 
 

Като част от усилията на екипа на проект Cross-Inno-Cut да ангажира бизнес 
общностите в целевите райони в Гърция и България в предложените 
дейности за прилагане на иновативни технологии за намаляване на 
разходите през април 2012 г. в Благоевград беше организиран уъркшоп, 
който е последният от поредицата подобни информационни прояви, 
проведени в Александруполи, Кърджали,  Петрич и Солун.  

Проектът Cross-Inno-Cut продължава също своите дейности по обявяване на 
обществени поръчки за осигуряване на предвидените експертни и 
консултантски услуги.  

В настоящият бюлетин също така се представя втората тематична област 
„Намаляване на разходите за маркетинг чрез социални медии”.  
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Информационни събития 
 
Уъркшоп на тема „Прилагане на иновативни технологии за намаляване на 
разходите в предприятието”  в рамките проект „Иновативни технологии за 
намаляване на разходите - CROSS-INNO-CUT”, финансиран от Програмата 
за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-
2013”, проведен в гр.Благоевград, България на 26-ти април 2012 г. 

   

Югозападният университет „Неофит Рилски” - Благоевград организира 
уъркшоп на тема "Иновативни технологии за намаляване на разходите в 
предприятието". Уъркшопът  се проведе в зала № 1 на Стопанския Факултет 
към Югозападния университет „Неофит Рилски”, ул. Крали Марко № 2, 
Благоевград 2700, България на 26-ти април 2012 г. в 16:00 часа. Този 
уъркшоп беше част от поредицата от подобни прояви, проведени в Южна 
България и Северна Гърция, в рамките на „Трансгранични иновативни 
технологии за намаляване на разходите - CROSS-INNO-CUT”, финансиран 
чрез Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция –
България 2007-20013 г.”.  

 
Целта на уъркшопа „Иновативни технологии за 
намаляване на разходите в предприятието” 
беше представянето на иновативните 
технологии за намаляване на разходите. Тези 
технологии ще бъдат приложени в 
производството, търговията и туризма на 
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фирмите, които ще участват безвъзмездно в дейността на проекта.  
Фирмите, които участваха в уъркшопа, имаха възможност да попълнят 
регистрационния формуляр за участие и да получат допълнителна 
информация за дейностите по Проекта CROSS-INNO-CUT. 

 Иновативните технологии (инструменти и 
процеси) са разработени от Центъра за 
градски и регионални иновативни 
изследвания (URENIO) на Университета 
„Аристотел” в Солун (Гърция) в сътрудничество 
с  Югозападния университет „Неофит Рилски”. 

Беше подчертано също така, че чрез проекта CROSS-INNO-CUT фирмите, 
които биха участвали ще могат безвъзмездно да се възползват от следните 
предимства: 
1. В 100 фирми избрани експерти ще извършат подробен анализ на 

дейностите, за да определят областите на прекомерно високи 
разходи като приложат иновативен дигитален инструментариум.  

2. За 30 фирми ще бъдат разработени и представени планове за 
действие с цел намаляване на разходите .  

3. В 10 фирми предложеният план за действие ще се приложи на 
практика и експертите ще изготвят доклад за постигнатите резултати. 

Уъркшопът беше отворен за представители на изпълнителната власт и 
предприемачи, които искат да получат безплатни консултантски услуги чрез 
дейностите на проект CROSS-INNO-CUT, както и за всички заинтересовани 
страни. 

Участниците в уъркшопа бяха приветствани от доц. д-р Десислава Стоилова, 
ръководител на екипа по Проект CROSS-INNO-CUT в Югозападния 
университет „Неофит Рилски” – Благоевград и заместник-декан по 
образователната дейност на Стопанския факултет. Доц. д-р Десислава 
Стоилова очерта основните дейности по проекта и очакваните резултати.  

Доц. д-р Преслав Димитров, заместник-декан по научната дейност на 
Стопанския факултет, говори за ролята на Програмата за Европейско 
териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., както и за 
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укрепването на регионалното икономическо развитие и сътрудничество, 
особено в трансграничната зона на Северна Гърция и Южна България. 

 

Д-р Вангелис Копсахилис, изследовател към 
Федерацията на Индустриите на Северна 
Гърция представи мисията и целите на 
проекта. Той посочи, че Проектът CROSS-
INNO-CUT е насочен директно към 
факторите, които възпрепятстват 
конкурентоспособността на предприятията и 
регионалното развитие в трансграничната 

област. Проектът произлиза от необходимостта за повишаване на 
конкурентоспособността и насърчава икономическото развитие, като в 
същото време повишава иновативните дейности в предприятията. За да се 
постигне всичко това, се използва т.нар. „техники за управление на 
иновациите” (ТУИ). В рамките на проекта предприятията имат възможност 
да се възползват от експертно „ноу-хау”, което те не могат да развият и 
приложат сами. 

 

Д-р Сотирис Зигиарис, изследовател в 
Изследователския център URENIO на 
Университетът „Аристотел” в Солун, очерта 
шест области, в които могат да бъдат 
приложени иновативните технологии за 
намаляване на разходите, а именно:  хора и 
процеси, веригата за доставки, 
екологичните сгради, възобновяемата 

енергия, сензорите, съоръженията и средствата за намаляване на енергията, 
намаляване на разходите за маркетинг и социални медии. Д-р С. Зигиарис 
представи дигиталния инструментариум на CROSS-INNO-CUT, който ще бъде 
използван с цел събиране и обработване на информацията и данните от 
предприятията и диагностика на областите с прекомерно високи разходи. 
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Набиране на оферти за експерти 
 

Федерацията на индустриите на Северна Гърция и Югозападния 
университет "Неофит Рилски" обявиха през април 2012 г. публични търгове 
за експерти, които ще извършат експертизите в малките и средни 
предприятия. Тръжната процедура е насочена към привличане на опитни 
консултанти, които могат да предложат услуги с добавена стойност за 
малките и средни предприятия. 

Публичната покана, организирана от Югозападния университет „Неофит 
Рилски” беше официално обявена на 2 април 2012. Публичната покана за 
участие в конкурса бе достъпна както на уеб сайта на университета  
(http://www.swu.bg/information-for/public-procurement.aspx), така и на уеб 
сайта на Агенцията за обществени поръчки на Република България 
(http://www.aop.bg)  в рамките на периода от 2 до 17 април 2012. Оценката 
на получените оферти  и подписването на договорите се очаква да се бъде в 
срок, съгласно  условията, предвидени в българския Закон за обществените 
поръчки. 
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Намаляване на разходите за маркетинг чрез социални 
медии 
 
Най-същественият фактор при решаването на проблема с високите разходи 
в областта на маркетинга, при наличието на ефективна маркетингова 
стратегия, са следните: 

Ефективна маркетингова стратегия (маркетингови планове, целеви 
маркетинг, припокриване с конкурентите). 

Определяне на маркетинговия бюджет  (като процент от продажбите или  
по “доларовия подход”). 

От друга страна, дигиталните технологии и увеличаването на броя на 
дигиталните комуникационни мрежи и на социалните медии предлагат 
нови възможности за решения с нисък или никакъв бюджет.  

 

 

 

Ниски или нулеви разходи за   

маркетингови стратегии 

 

 

Маркетингът на социалните медии включва използването на социални 
мрежи, дигитални общности и блогове за реклама, лични продажби, връзки 
с обществеността, реклама, директен маркетинг и насърчаване на 
продажбите. В традиционния модел на маркетинговите комуникации, 
съдържанието, честотата, таймингът и средата на комуникацията от страна 
на организацията е в сътрудничество с външен агент, т.е. рекламни агенции, 
фирми за маркетингови проучвания и фирми за връзки с обществеността. 
Въпреки това, растежът на социалните медии повлиява на начина, по който 
организациите общуват. С появата на Web 2.0 интернет предоставя набор от 
инструменти, които позволяват на хората да изградят социални и бизнес 
връзки, да споделят информация и да си сътрудничат по проекти онлайн.  

Мрежи на клиентите / 
Максимизиране на препоръките /  
Създаване на новинарски обществени 
мрежи / Благотворителност / 
Корпоративна отговорност 

Информационни и комуникационни 
технологии / Интернет маркетинг / Маркетинг 
на социалните медии  
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Програмите за маркетинг на социалните медии обикновено центрират 
усилията си върху създаването на съдържание, което привлича вниманието 
и насърчава читателите да го споделят в своите социални мрежи. Дадено 
корпоративно съобщение се разпространява от потребител до потребител и 
е ефективно в най-голяма степен, защото идва от надежден източник, от 
източник трета-страна, източник, който не е нито марката, нито самата 
компания. Социалните медии се превърнаха в платформа, която е лесно 
достъпна за всеки с достъп до интернет. Увеличената комуникация за 
организациите стимулира знанието за фирмените марки и подобреното 
обслужване на клиентите. Допълнително, социалните медии са сравнително 
евтина платформа, чрез която фирмите прилагат маркетингови кампании. С 
появата на канали като Twitter значително се съкращава влизането в 
социалните медии.                                                                                    
 
Платформи/ инструменти                                                                                            
 
Оптимизация на социалните медии: Оптимизацията на социалните медии 
или социална оптимизация на търсачките ( SEO - Search Engine Optimization), 
от която се възползват фирмите и лицата, като предоставят допълнителен 
канал за поддръжка на клиенти, предоставят и средство за спечелване на 
одобрението на клиентите и конкурентите, за набиране и задържане на 
нови клиенти / бизнес партньори, както и метод за управление на 
репутацията онлайн. Ключовите фактори, които гарантират успеха й, са 
нейното значение за клиента, стойността и степента, до която 
оптимизацията на социалните мрежи ги осигурява, както и здравата основа, 
върху която тя е изградена. Солидната основа служи за платформа, в която 
дадена организация може да насочи информацията си и преките си клиенти 
към своите последни продукти, посредством други социални медийни 
канали, такива като статии и прессъобщения. Много често, корпоративните 
социални медийни платформи се използват, за да се предложат уникални 
стимули за клиентите, които са склонни да се ангажират (т.е.  като например 
статуса  „харесвам“ в страницата на Facebook). 
 
Интегрирани маркетингови комуникации (ИМК): Интегрираните 
маркетингови комуникации (ИМК) представляват процес за управление на 
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взаимоотношенията с клиентите, които предават стойността на търговската 
марка предимно чрез постиженията в сферата на комуникацията. Тези 
постижения често включват транс-функционални процеси, които създават и 
поддържат печеливши взаимоотношения с клиенти и други заинтересовани 
страни чрез стратегическо контролиране и повлияване на всички 
съобщения, и чрез насърчаването на един съдържателен, целенасочен 
диалог с тях. Интегрираните маркетингови комуникации включват 
координация и интеграция на всички маркетингови инструменти за 
комуникация, средства и източници в рамките на компанията и ги превръща 
в непрекъсната програма с цел постигане на максимален ефект върху 
крайните потребители на минимална цена. Тази интеграция засяга всички 
видове търговска комуникация, от бизнеса към бизнеса, маркетинговите 
канали, каналите, фокусирани върху клиентите и вътрешно фирмената 
комуникация.  

Компоненти / средства  

Основна база - корпоративен имидж и бранд мениджмънт, поведение на 
купувача; анализ на възможностите за насърчаване на продажбите. 

Рекламни средства – управление на рекламата, рекламен дизайн: 
теоретична рамка и видове рекламни съобщения, рекламен дизайн: 
стратегии на съобщението и рамка на изпълнение, избор на медия за 
реклама. Рекламата също така утвърждава търговската марка и фирмения 
имидж. 

Промоционални средства  - търговски промоции, потребителски промоции; 
лични продажби, маркетингова база данни, управление на връзките с 
клиентите, връзки с обществеността и спонсорство. 

Средства за интеграция - Интернет маркетинг; интегрирани маркетингови 
комуникации (ИМК) за малкия бизнес и предприемачеството, програма за 
оценка и интегриран маркетинг. 

 


