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УБЕЖДАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОДАЖБИТЕ 

 
Убеждаващото въздействие е един от важните комуникативни 
инструменти в маркетинговия микс, който се проявява с особена сила 
при продажбите. То е насочено преди всичко към потребителя на стоки 
и услуги за постигане на съгласие за покупка. Неговата цел е да ги 
продаде възможно най-успешно; същевременно изисква добри познания 
за социално-психологическите закономерности, които карат хорат да 
дават потребителско съгласие. Убеждаващото въздействие в тази 
област е формализирано в използването на разнообразни техники, 
които са се наложили в практиката със своята ефективност. 
Опознаването и прилагането им дава добри маркетингови резултати, 
но и поставя въпроса за етичността на съответните подходи. 
JEL: M1, M3 

 
 

Убеждаване или влияние 

Убеждаващата комуникация представлява преднамерено информационно 
взаимодействие между групи хора или личности за постигане на единомислие 
или съгласие по определени въпроси. Двукомпонентната й същност се 
предопределя от начина на убеждаване – пряк, чрез аргументи, или косвен, 
чрез периферни сигнали.2 Последните например са дължината на съобщението 
(по-дълго – по-убедително), експертността на комуникатора (авторитет), 
неговата привлекателност и т.н. 

Обикновено по пряк път се променят познавателните нагласи в хората, тъй 
като те изискват множество солидни аргументи и максимални ментални 
усилия от двете страни в комуникационния акт. В тези случаи интересът на 
аудиторията до голяма степен се диктува и от личностните потребности за 
познание, т.е. тя се отличава с определена специфика за разлика от масовата. А 
самата промяна на нагласите изисква много време, което винаги е дефицит в 
модерния свят. Още повече, когато целите на комуникатора са комерсиални. 

В преобладаващата част от останалите случаи хората са уморени, намират 
представяната им тема за твърде сложна, имат някакви лични проблеми, които 
                                                           
1 Чавдар Христов е доктор по социология, хонорован преподавател във Факултета по 
журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски”. 
2 Вж. по-подробно В: Petty, R., & Cacioppo, J. Communication and persuasion: The central 
and peripheral routes to attitude change. New York: Springer-Verlag, 1986. 
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доминират в момента, влияят се от странични шумове или пък са в добро 
настроение, което не ги подтиква към задълбочен размисъл и т.н. Разсеяността 
им не им позволява да се вслушват в излаганата пред тях аргументация, затова 
те формират своите нагласи под влиянието на периферните сигнали. 
Обикновено тези нагласи имат емоционален характер и се отличават с ниска 
устойчивост, затова могат да бъдат променени много по-лесно в сравнение с 
онези, които са резултат от анализ на данните в полученото съобщение. 

Използването на периферни сигнали е в основата на косвеното убеждаване, 
при което не винаги става въпрос за промяна на нагласите, а по-скоро за 
употребата им при постигане на търсен поведенчески резултат, т.е. липсва 
елементът на убеждаването (промяна на нагласите), а присъства елементът на 
влиянието (използване на нагласите). Както убеждаването, така и влиянието 
имат една и съща крайна цел – определена промяна в поведението. В този 
смисъл убеждаващото въздействие включва както процесът на убеждаване, 
така и процесът на влияние. Но различията са не само в подходите, а и в 
тяхната етичност. При централния път се търси предимно рационална реакция 
на аудиторията, докато при периферния – реакцията в повечето случаи е 
автоматична и неосъзната. 

Поведенческият автоматизъм е в основата на евристиката. Тя е типична за 
хората и се гради върху способността им да улесняват всекидневието си, 
използвайки мисловни схеми – своеобразни мисловни конструкции, които 
организират техните знания за околния свят.3 Тези ментални структури влияят 
при обработката на получената от тях информация. Подреждат я и логически я 
свързват. На практика служат за типови матрици на разпознаване, обхващайки 
огромно множество от знания за предмети и събития, представи за себе си и за 
околните, за социалните роли на всеки, за поведенчески модели и пр. 

Тази човешка способност за организиране на знанията на матричен принцип 
най-вероятно има генетичен произход. Самите знания се натрупват в процеса 
на филогенеза – особено в детството, през първите седем – дванадесет години, 
когато се акумулира възможно най-голям дял от житейската информация. През 
останалата част от живота усилията са насочени към нейното осъзнаване и 
логическо обвързване. 

Натрупаните знания и опит, организирани в определени мисловни 
конструкции, са в основата на автоматичното (евристично) поведение. 
Благодарение на тях при появата на дразнител човек реагира, без да се 
замисля. Процесът протича напълно неосъзнато и преднамерено, не изисква 
никакви усилия. Така човек пести психическа енергия и време, улеснява 
своето всекидневие. По този начин има възможност да съсредоточи своите 
усилия към задоволяване на потребности, които представляват по-голяма 
ценност за него. Евристиката заема твърде голям дял от човешкия живот, 

                                                           
3 Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. Social Psychology. Fourth edition. Pearson Education, 
inc. N.J. 2002, pp.79-110. 
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което е напълно естествено, но същевременно дава възможност да бъде 
подложена на експлоатация, която не рядко има и користни цели. 

Един, макар и фрагментарен, анализ на модерността4 недвусмислено показва 
наличието на поведенчески особености, които от една страна изявяват 
сериозна обществена податливост на влияние и опасност от користно 
манипулиране, а от друга – налагат използването на професионални етични 
техники за убеждаващо въздействие съобразно общоприетите ценности. 

Известно е, че в модерните общества технологизирането на производството и 
пазарния либерализъм осигуряват по-голяма свобода и равенство между 
хората, но и силно бюрократизират системите на управление. На свой ред 
бюрократичните правила и административни процедури произвеждат 
доминиращи типове стандартно поведение, което заема значително място от 
евристиката. Както е известно стандартът води до автоматизъм. 

Хората постепенно се освобождават от ограничаващите ги традиции на 
миналото, но започват да губят все по-бързо и възможността за свободен 
избор. Те заменят едни вековни норми на групово поведение с нови, които от 
една страна им осигуряват по-висока степен на автономност, а от друга – 
отново ги стандартизират поради масовостта и каноничността на модните 
тенденции в различни области на съвременния живот. 

Доминирането на масовостта като една от отличителните характеристики на 
модерното общество, в потреблението на стоки и услуги, в медиите, в 
комуникацията, в културата, в образованието и т.н. произвежда масово 
поведение, отличаващо се с консуматорство, ниска култура и образованост, 
свръхнатурализъм, всепоглъщаща ирония, засилен стремеж към ерзац 
забавления, но и с последователна настойчивост за прозрачност в отношенията 
между хората и култова почит към комуникационните технологии като 
средство за общуване. В определен смисъл този тип поведение формално 
заличава границата между поколенията, половете и тяхната сексуална 
ориентация, защото всички започват да разговарят по мобилния си телефон, да 
ядат пица и да пият кола. 

Модерността произвежда и индивидуално поведение, което се отличава с по-
висока степен на информираност и комерсиализация, личностна зрялост, 
отвореност към промените, критичност и скептицизъм, но и с по-слаба 
организираност и ниска идеологизираност, със силна зависимост от модните 
течения, отчужденост към обществените ангажименти, повърхностност и 
незадълбоченост, а оттук и с по-голяма податливост на влияние. 

                                                           
4 Вж. по-подробно В: Липовецки, Жил. Модернизмът и постмодернизмът. Литературна 
мисъл, №5, 1993; Лиотар, Ж-Ф.Постмодерната ситуация. Изложение за съвременното 
знание. С., 1996; Липовецки, Жил, Шарл Себастиян. Хипермодерните времена. С., 
2004. 
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Съвсем естествено е, че и двата типа поведение съдържат характеристични 
доминанти като консуматорство и комерсиалност, ниска образованост и 
организираност, както и силна зависимост от модата. В своята съвкупност те 
очертават стандартизирано потребителско поведение. 

Стандартизираното потребителско поведение в модерния свят предполага и 
неговата масовост. Затова убеждаващото въздействие при продажбите се 
основава върху няколко доминиращи социално-психологически механизма на 
човешки възприятия и поведение, които имат масов характер и действат като 
всеобщи поведенчески закономерности. 

Поради тази причина оказването на влияние за придобиване на съгласие, е 
предпочитан в модерността. Не на последно място той е подкрепен твърде 
мощно и от средствата за масово комуникиране. Така не само в другите 
приложни области на убеждаващата комуникация, като масмедиите, 
пропагандата, връзките с обществеността и рекламата, но и в продажбите, 
оказването на влияние преобладава. 

Използване на контрастните възприятия 

Една от фрапиращите грешки при човешките възприятия е възприемането по 
контраст. Този феномен е добре изследван в психофизиката и е валиден за 
всички видове възприятия.5 Представлява хиперболизирано различие при 
възприятията на два предмета, след като те са представени един след друг. 
Когато един предмет е различен от друг и този факт се възприеме в 
последователен ред, тогава различието изглежда много по-голямо, отколкото е 
всъщност. Например ако в едната ръка се държи лек предмет, а след това се 
вземе по-тежък, тогава човек го възприема с по-голямо тегло, отколкото, ако 
го е повдигнал отначало. Или известният училищен експеримент – ако едната 
ръка е потопена в студена вода, а другата в гореща, а след това и двете в 
хладка – тази в студената се чувства, сякаш е в гореща, а другата, която е била 
в гореща – сякаш е в студена. Този естествен принцип на възприятие, 
основаващ се върху връзката между осезанието и сетивата, действа на 
психическо равнище, напълно автоматично и неосъзнато, като предопределя 
възможност за грешки при взимането на окончателни решения.  Поради това 
много често се използва за оказване на влияние. 

Най-известното приложение на този принцип е техниката на „ценовите 
точки”. От практиката е известно, че всяка стока има психически предел на 
ценова привлекателност. Преминаването му означава, че клиентите ще се 
поколебаят и дори ще откажат да я купят. Затова не рядко обявените цени са 
под психологичната им граница за заплащане – например 0,99 лева, 9,99 лева и 
т.н. Основавайки се на контрастните възприятия, продавачите знаят, че цената 
на една стока обявена за 199 лева е много по-ниска в представите на 

                                                           
5 Чалдини, Робърт. Влиянието. Психология на убеждаването. С., Изток-Запад. 2005, с. 
33. 
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клиентите, отколкото – за 202 лева. До голяма степен върху действието на този 
механизъм са изградени магазините „За 1 лев”. 

Принципът на контраста най-често е използван при продажбите на имоти. 
Брокерите, след първоначалния разговор с клиента,  вече са взели решение 
какво жилище е най-подходящо за него. Но те веднага не го предлагат, а 
обикновено започват с демонстрация на няколко скъпи, но с някакъв 
недостатък жилища – шум, отдалеченост от комуникации, по-малка площ и 
т.н. Едва след това започват да показват подходящите за клиента, които са на 
същата или малко по-малка цена. Естествено е купувачът да направи втория 
избор, впечатлен от контраста, без да се замисли, че той е умишлено 
режисиран. Дори някои брокери разполагат с „демонстрационни имоти”, които 
са толкова скъпи и толкова зле поддържани, че на техния фон всяко друго 
аналогично предложение би изглеждало твърде примамливо. 

Подобна е ситуацията и при продажбите на финансови продукти. Когато за 
определен клиент е подходящ определен продукт, не се преминава към 
директно убеждаване, а първоначално се предлага друг, по-скъп. 
Предложеният продукт не осигурява добра доходност и не дава възможност за 
ползване на инвестираните пари при необходимост, а едва след изтичане на 
дългосрочния падеж. Тогава идва ред на подходящия продукт, който дава 
възможност да се притежава, например, взаимен фонд, изискващ по-малко 
инвестиции и имащ по-добри възможности за достъп до средствата при 
възникнала необходимост. Така по-добрият продукт с по-ниска цена отива на 
второ място, но създава необходимото желание в клиента да инвестира в него, 
залагайки на контрастното възприятие. 

Принципът на контраста много често се прилага при продажбите на дрехи. 
Обикновено продавачът предлага скъп костюм или дамски тоалет. Когато 
клиентът се е съгласил да ги закупи, той започва да му демонстрира 
допълнителни аксесоари. Ако костюмът, например, е струвал 500 лева, то 
подходящият към него колан за 25 лева, вратовръзката за 50 лева или ризата за 
75 лева не изглеждат толкова скъпи. Така купувачът несъзнателно добавя своя 
дял към увеличаване на продажбите. 

Контрастът, също така се използва успешно и при продажбите на 
електроника. Ако компютърът, независимо дали е настолен или ноутбук, вече 
е закупен от клиента, продавачът започва да му предлага допълнителни 
принадлежности – например чанта, някакъв полезен софтуер или интересна 
игра. Така на фона на похарчените 2000 лева, стойността на допълненията от 
няколко десетки лева изглеждат съвсем приемливи. 

Използването на възприятията по контраст при продажбите се е формализирал 
в много популярна техника – първо продай скъпото, а към него прикачи и по-
евтиното. Тази техника в много случаи действа безотказно, увеличвайки 
продажбите благодарение на автоматичните човешки реакции. Още повече, че 
клиентите съзират в продавачите само добронамереност и грижа към 
потребителите. 
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Дай малко, за да вземеш повече 

Правенето и получаването на подаръци е един от най-древните човешки 
принципи, който поражда взаимно задължение. Той е типичен социален 
феномен, свързан с необходимостта от създаване и поддържане на 
вътрешногрупови отношения на съдружие. Създава се в процеса на филогенеза 
и е в основата на една от най-поощряваните форми на конформно поведение – 
ритуалната. Състои се в задължението за споделяне на различни ресурси 
(взаимопомощ) между хората – задължение да се даде и задължение да се 
върне дължимото. Чувството за дълг е едно от най-ценените качества в 
човешкото общество. Обществената санкция е изключително силна и 
негативна. Онзи, който нарушава принципа, обикновено се етикира като 
мошеник или използвач. Той е заплашен с отстраняване и социална изолация. 
Поради тези причини чувството за дълг действа в повечето случаи безотказно, 
дори нерядко надвишава мярката за физическо самосъхранение. Тясно 
кореспондира с чувството за чест и собствено достойнство. Нарушаването им 
предизвиква силен когнитивен дисонанс, който допълнително подкрепя 
въпросното реципрочно поведение. 

Този принцип се проявява в разпространената и твърде древна практика на 
правене на подаръци, която продуцира задължение за ответна услуга или 
закрепя някакъв съюз. Действието й има подчертано социален характер,  който 
създава отношения на взаимообвързаност и улеснява поведенческите 
очаквания. Не е трудно човек да си представи, как преди 2500 години 
троянските пратеници са осигурили „пеонците с кривите лъкове” в защита на 
хубавата Елена.6 Едва ли някой би изминал стотици километри по море и 
суша, без да е сигурен, че средството, с което разполага (скъпи дарове), ще 
доведе до желания съюзнически резултат. Впрочем нашият всекидневен бит е 
препълнен с размяна на услуги и подаръци – от много дребни и незначителни 
до твърде ангажиращи. Всички те имат за цел (в повечето случаи неосъзната) 
да поддържат взаимна зависимост и да пораждат някакво задължение. 

Силата на този принцип се корени преди всичко в задължението да се приеме 
или да се предложи искан ресурс. Отказът еднозначно се тълкува като 
враждебност, обида, високомерие, липса на възпитание и т.н., които 
нарушават утвърдения социален ред на взаимна зависимост и поради тази 
причина срещат обществена съпротива. 

Върху принципа на взаимното задължение се гради една много популярна 
техника за продажби, известна като „право в челото” (door-in-the-face 
technique)7. Както наименованието й подсказва, тя е възникнала при метода на 
продажби „от врата до врата”. 

                                                           
6 Омир. Илиада. С., Наука и култура. 1969, стр. 255. Пеонци – трако-илири, населявали 
земите между Струма и Вардар, съюзници на Троя. 
7 Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. Social Psychology. Fourth edition. Pearson Education, 
inc. - N. J, 2002, рр. 282-285. 
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Техниката „право в челото” е начин да се накара даден човек да изпълни 
някаква молба (покупка), като отначало му се предлага да закупи нещо 
изключително скъпо или дори непотребно, така че той да откаже. След това му 
се предлага друг продукт или услуга, които са в разумни ценови граници и 
имат потребителска стойност. Тогава напълно е възможно той да отстъпи от 
първоначално заявената си позиция и да извърши покупката от второто 
предложение. 

Например, когато след позвъняване на вратата се предлагат талони от 10 лева 
за благотворителна цел и следва отказ, то на предложението за покупка от 1 
лев със същата цел, обикновено отговорът е положителен. 

Тази техника в повечето случаи сработва, защото купувачът тълкува второто 
предложение като отстъпка, задължаваща го да отговори по подобаващ начин. 
Той се чувства задължен да върне жеста, в противен случай ще влезе в разрез 
със социалната норма за реципрочност и ще изпита силен когнитивен 
дисонанс. Тук, както и при другите техники, основаващи се върху механизми 
със социален характер, когнитивният дисонанс предизвиква силно неприятно 
чувство от нарушаването им и, за да се избави човек от него, той е склонен да 
направи почти незабавна отстъпка, т.е. да закупи съответната стока. В този и 
други подобни случаи когнитивният дисонанс действа като твърде силен, 
макар и допълнителен стимул. 

Освен от дисонансното чувство, тази техника се подкрепя и от възприемането 
по контраст. След отправената по-голяма молба (напълно неприемливо 
предложение), по-малката молба изглежда още по-малка и оттук съвсем 
приемлива. Още повече, че самият акт на съгласие води до следваща подкрепа 
– емоционалният ефект от направената отстъпка предизвиква чувство на 
задоволство. Впрочем този ефект е и в основата на „източния” пазарлък при 
правене на покупки. 

Техниката „право в челото” има определен недостатък, а именно кратко 
действие. След като човек е направил отстъпка и е закупил предлаганата му 
стока, той има самосъзнанието за изпълнен дълг и едва ли ще отговори със 
съгласие на следваща аналогична молба, макар и поднесена му след време. 
Напротив, той би сметнал продавача за натрапник, дори би го заподозрял в 
опит за експлоатиране на собствената му отзивчивост. 

Една следваща техника свързана с принципа на взаимното задължение е 
правенето на подаръци. Правенето на малък подарък в магазина, например 
мостра от някакъв продукт, има за цел да подтикне клиента към разпознаване 
на съответния продукт, когато го посети отново (познатото е за предпочитане), 
но и да предизвика чувство за реципрочност. Затова много често в 
супермаркети или други търговски места се правят демонстрации на различни 
хранителни продукти и напитки като колбаси, сирена, кафе, чай, вино и 
прочее, от които се раздават на посетителите малки количества. Тук целта е не 
толкова да се провокират вкусовите рецептори, а да се вземе решение за 
покупка на по-големи количества. За много хора е трудно да върнат обратно 
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празната клечка от хапката и да си тръгнат, затова те купуват от продукта, 
дори да не са го харесали особено. Чалдини дава подобен пример – един 
ръководител на супермаркет продал за един ден изумителните 500 кг сирене 
като предлагал на клиентите си да си режат безплатни парченца от него, за да 
го опитат.8 

Ролята на подобни безплатни мостри играят раздаваните дипляни, брошури 
или специализирани списания при продажбите на финасови продукти, 
недвижимо имущество или автомобили. Освен, че съдържат ценни и 
практични съвети, те сами по себе си представляват подаръци. На пръв поглед 
те се възприемат предимно откъм информативната им страна, но 
подсъзнателно продължават да вършат своята работа. Все пак е необходимо да 
се знае, че те трябва да имат определена стойност в очите на клиента, за да 
задействат механизма на реципрочността. 

До голяма степен с принципа на реципрочността е свързана и техниката на 
обяда. Вкусната храна, приятната обстановка и тихата музика винаги влияят 
добре върху настроението на участниците. При положение, че обядът е 
придружен с делово предложение, възможността да се получи съгласие винаги 
е висока, тъй като позитивното кулинарно изживяване води до задължение и 
отстъпчивост. Дори самото съгласие за споделяне на храна вече индикира 
подобно очаквано поведение. Не напразно толкова нашироко е известно 
предупреждението, че безплатен обяд няма. Затова много хора, за да не влязат 
в очаквано задължение, поделят сметката. Към въздействието на обяда се 
прибавя и влиянието на един друг механизъм – асоциациите.9 Доброто и 
вкусно похапване винаги предизвиква положителни емоции, които се 
прехвърлят върху дискутираната тема или сътрапезниците. 

Използване на последователността 

Последователността е с изключително социален характер, защото осигурява 
предсказуемост в човешкото поведение. Механизмът й на действие е свързан с 
вземането на решение или поемането на някакво обещание. Обикновено те се 
възприемат като задължение, което трябва да се изпълни. Нарушаването му 
предизвиква силен когнитивен дисонанс, който играе ролята на подкрепяща 
изпълнението заплаха. Колкото е по-важно взетото решение и е ангажираща 
„дадената дума”, толкова заплахата от дисонанс е по-силна. Тази обвързаност 
налага последователност – след афишираното намерение следва очаквано 
действие. 

                                                           
8 Чалдини, Робърт. Влиянието. Психология на убеждаването. С., Изток-Запад. 2005, с. 
57-58. 
9 Тук се имат предвид условно-рефлексивните връзки, които се изграждат между 
вкусната храна и направеното комерсиално предложение. При замяната им в един 
следващ етап направеното предложение само по себе си предизвиква положителна 
емоционална реакция. Действието на този механизъм е открито от известния руски 
учен Иван Петрович Павлов и е популярен като „кучето на Павлов”. 
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Именно последователността в човешкото поведение го прави предсказуемо, 
което се цени изключително много и се поощрява при вътрешногруповите и 
междугрупови отношения. Затова се и възпитава в процеса на филогенеза. 
Човек, чиито постъпки не отговорят на неговите думи или убеждения, се 
възприема като нерешителен, неадекватен, двуличен, незаслужаващ доверие, 
дори психично болен. Обществената санкция при подобно поведение е силно 
негативна. 

Същевременно високата степен на последователност се толерира, особено 
когато е логична и рационална. Тогава тя става синоним на почтеност и висока 
чест. 

Принципът на последователността мотивира значителна част от човешкото 
поведение. Поради евристичния си характер, то протича в повечето случаи 
автоматично, без замисляне, улеснява изключително много ежедневието, 
спестява часове продължително хамлетовско умуване. Наистина няма хитрост, 
към която човек да не прибегне, само и само да избяга от усилията на 
мисленето. Така зад крепостните стени на непоклатимата последователност 
той остава недосегаем за разума.10 

Автоматичната последователност е положителна психомеханична реакция, 
която се използва нерядко за оказване на влияние. За да се задейства нейният 
механизъм, е необходимо да се постигне обвързване. Стратегията в такива 
случаи е да се накарат хората да извършат или да кажат нещо, което на по-
късен етап, под натиска на последователността, ще ги накара да действат по 
желания начин. 

Техниката „крак на вратата” (foot-in-the-door technique)11 е свързана с 
принципа на последователността. За разлика от по-горе описаната техника 
„право в челото”, тя е насочена към придобиване на дълготрайно съгласие, т.е. 
не към еднократна продажба, а към поредица от продажби. Състои се в 
предизвикване на последователна отстъпчивост като първоначалното 
предложение е твърде незначително в стойностно или друго изражение, 
последвано от все по-големи искания. Както личи от наименованието й, тя е 
възникнала при продажбите „от врата до врата”. Пътуващите търговски агенти 
стигнали до заключението, че техните предложения може да се увенчаят с 
успех, ако успеят да накарат потенциалния купувач да направи първи някаква 
отстъпка – например да им разреши да влязат в дома му и да демонстрират 
качествата на стоките. Направената първоначална, макар и незначителна, 
отстъпка води до следващи по ред. Поетият веднъж ангажимент създава 
положителна емоционална себепредстава, водеща до дълбоко личностно 
удовлетворение, когато се изпълнява неотклонно. Поради тази причина тя 
успешно се използва при събирането на дарения със социална цел, защото се 

                                                           
10 Чалдини, Робърт. Влиянието. Психология на убеждаването. С., Изток-Запад. 2005, с. 
112. 
11 Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. Social Psychology. Fourth edition. Pearson Education, 
inc. – N.J., 2002, рр. 285-286. 
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подкрепя от предизвиканото чувство за  социална съпричастност. В този 
смисъл техниката „крак на вратата” е напълно противоположна на „право в 
челото”. 

Следващата техника за продажби, известна като „ниска топка” (low-ball 
technique),12 също е свързана с принципа на последователността. Тя е широко 
разпространена сред търговците на автомобили, макар че може успешно да се 
прилага и за други продукти. Състои се в офериране на по-ниска цена, която 
подтиква клиента да се съгласи с покупката. След като започнат да се оформят 
документите по продажбата продавачът, по една или друга причина, премахва 
всички отстъпки, които са накарали клиента да направи покупката. 
Обикновено той изтъква своята разсеяност, че например не е включил 
климатика в общата сума или след консултации с шефа се е оказало, че е 
допуснал грешка в първоначалната цена и му е забранено да извърши 
продажбата, защото ще понесат загуби. Въпреки тази буфонада клиентът вече 
е взел решение за покупката и независимо от по-високата цена я извършва. 
Причината е, че е попаднал в автокапана на последователността – взетото 
решение трябва да се изпълни. 

Техниката „ниска топка” успешно се прилага и от някои авиокомпании, които 
пускат твърде евтини самолетни билети. Когато бъдещите пасажери отиват да 
си ги закупят, разбират, че те не са толкова изгодни и въпреки това се 
съгласяват на по-високата цена. 

Интересното е, че не само при тази, но и при всички останали техники доброто 
познаване на манипулативните им страни, свързани с користните интереси на 
продавачите, в никакъв случай не намаляват тяхната ефективност. Те 
продължават да действат безотказно, защото хората преди всичко са социални 
същества. Една допълнителна подкрепяща причина е, че отказът от взетото 
решение предизвиква мъчителен дисонанс, а изпълнението му, дори да е 
неизгодно – задоволство. 

Използване на дефицита 

Всяка една забрана, предизвиква съпротива, макар и с различни измерения. 
Забраненото става изключително желано, мотивирано от липсата му. Всяко 
нарастване на дефицита стимулира желание за притежание много по-силно 
отколкото, ако е безпрепятствано. Този известен всекиму факт е в основата на 
един масов принцип на поведение, свързан с ограничаването на човешката 
свобода. 

Стремежът към свобода и самостоятелност изглежда е генетично заложен у 
човека. С най-голяма сила започва да се проявява през втората година при 
детето. Явно тогава то започва да осъзнава себе си като личност и да се 
самоутвърждава чрез противопоставяне. Този процес протича през целия 
                                                           
12 Myers, D. Social Psychology. 7th ed. - B., 2002, рр.174-176. 
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съзнателен живот, но е най-значим в детството и юношеството. 
Необходимостта от повече информация за обкръжаващия свят, както и 
претворяването й в личен опит имат за цел да установят социалните граници 
на подчинение и собствените възможности за контрол върху житейските 
събития. В този период от филогенезата се извършва преминаване от ролята на 
подчинен (дете) към ролята на властник (родител), с всички произхождащи от 
това състояние права и задължения. Това е и причината стремежът към 
свобода да се проявява в автоматична психическа реактивност при всеки опит 
за ограничаване възможността за свободен избор. Затова се поддава лесно на 
влияние, когато се създават реални или изкуствено конструирани пречки. 

Дефицитът не се създава само чрез забрана, но и чрез ограничаване. Когато 
една стока е в ограничено количество, тя става твърде желана и предизвиква 
всенародно стълпотворение пред съответния магазин. 

Автоматичната реакция при принципа на дефицита се отключва лесно чрез 
техниката на ограничителните съобщения – „стоката е на изчерпване”, 
„последни количества” „намалението важи до ...”, „има и други желаещи”, 
„единствен екземпляр”, „крайният срок е до ...”, „последната ... и в склада 
няма”, „последните бройки ... повече няма да се произвеждат” и т.н. Те са само 
част от многобройните примери, които са насочени към стимулиране на 
надпревара в потребителското общество. Понякога информацията е вярна, но 
много пъти не отговаря на истината. При всички положения обаче целта е да 
се увери клиентът, че продуктът е в недостиг, като по този начин изкуствено 
се завиши неговата стойност. 

Дефицитът има и друго качество – той предизвиква съревнование за 
ограничения ресурс. Техниката на разпродажбите например имат подобна 
цел – да предизвикат конкуренция за притежание, съкращавайки пътя на 
обмисляне и вземане на решение. Тази техника се използва много често и с 
голям успех. Например много от магазините по „Витоша” правят начесто 
разпродажби от 10 до 50%, които са извън традиционните, свързани със 
сезона. Впрочем и сезонните разпродажби осигуряват високи приходи, макар и 
периодични – например от летните разпродажби в Италия се очакват 3 млрд. 
евро печалба.13 

Ефективността на тази техника се илюстрира добре при миналогодишното 
откриване на хипермаркет в наш областен град. Ето коментарите на двама 
участници в интернет-форум по този повод: „Некъв ужасЪ, некъв аД” и „Аз 
помислих в първия момент, че всичко е или безплатно, или на -50%... Същия 
ден не можах да вляза, само снимах от офисите...”.14 Но понякога 
предизвиканото потребителско съревнование може да доведе до вандалско 
поведение и негативна реклама за инициаторите на разпродажбите, т.е. и до 
загуби, както е в цитирания случай. 

                                                           
13 Очакват 3 млрд. евро от летните разпродажби в Италия. new.lev.bg/view_article.php? 
14 http://www.4coolpics.com/show.php?ord=BOZO&id=167806 
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В други случаи разпродажбата може да предизвика аналогична конкурентна 
треска, която да доведе до още по-сериозни загуби, но при купувачите. 
Подобен е случаят с филма „Приключенията на Посейдон”. Търгът за правата 
върху еднократното му телевизионно излъчване се провел между две 
конкурентни компании „Ей Би Си” и „Си Би Ес”. Той дотолкова станал 
оспорван, че преминал границите на разума. Увлечена в наддаването „Ей Би 
Си” спечелила като предложила сумата от 3 300 000 долара, от които 1 млн. 
били чиста загуба. Нейният директор се зарекъл никога повече не участвал в 
търгове.15 Техниката на търга, както е видно от илюстративния пример, 
винаги се основава на продажбата на ограничени ресурси и затова е 
печеливша. Тя получава допълнителната виртуална подкрепа на представата 
от възможна загуба. А хората не обичат да губят. 

Създаването на съревнование за ограничени ресурси като известна и начесто 
прилагана техника за продажби обикновено води до печалба и на продавача и 
на купувача. Така например съвсем наскоро един от издателите ми направи 
предложение по е-пощата. Голяма търговска компания искала да откупи 
допълнително авторските ми права върху определен тираж от предпоследната 
ми книга, за да я разпространява с продуктите си като реклама. Но в 
предложението се казваше, че въпросната компания се спряла както върху 
моята, така и върху друга книга, собственост на издателството. Всичко 
зависяло от моето решение, но срокът бил до края на седмицата. Подгонен от 
конкуренцията и ограничения срок, аз сравнително бързо дадох положителен 
отговор, въпреки не дотам изгодните според мен финансови условия в 
предложението. Все пак от допълнителната продажба и двете страни 
реализирхме определен процент приходи. 

При техниките, свързани с дефицита, наложените естествено или изкуствено 
ограничения съдават конкуренция, която задейства механизъм за притежание – 
аз, а не другият. Тя допълнително се подкрепя от страха за загуба и 
последващо съжаление. То на свой ред е свързано с мъчителното чувство от 
дисонанс. Така след моето съгласие аз почувствах удовлетворение от 
сключената онлайн сделка, въпреки че очакванията ми бяха по-високи. 

Механизмът на дефицита и подкрепящите го социално-психологически 
феномени е в основата на една друга техника, която е изградена върху 
предизвикването на очаквано съжаление от възможна загуба. Техниката 
всъщност представлява представяне на дилема – ако не се закупи сега, по-
късно може да го няма. Представата за бъдеща загуба и съответно очаквано 
съжаление може да подтикне купувача към незабавна покупка. 

Тази техника е позната на всеки от ежедневното общуване. Още от деца 
всички са го чували – направи го сега, защото по-късно ще съжаляваш. 
Представата за очаквано съжаление играе ролята на стимул, на мотивиращо 
(отключващо) съобщение. Но страхът от възможна загуба трябва да е 

                                                           
15 Чалдини, Робърт. Влиянието. Психология на убеждаването. С., Изток-Запад. 2005, с. 
429-431. 
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достатъчно силен, за да подтикне към незабавно действие. А, за да се избегне 
мъчителното чувство от пропуснатата полза, човек е склонен да извърши 
покупката на момента. 

Техниката на промоциите се основава на действието на същия механизъм. Те 
обикновено предлагат отстъпка, която е валидна за къс срок. След изтичането 
му, тя престава да действа. Но не рядко и хората, които са пропуснали 
промоцията престават да купуват, защото очакват негативен дисонанс от 
пропуснатата изгода. В някои случаи тези негативни очаквания са толкова 
силни и постоянни, че се получава ефектът на „инерцията на бездействието”, 
т.е никой не ще да купува след промоции.16 Начинът, по който продавачите се 
стремят да преодолеят този ефект и да запазят клиентите си, е предлагането 
след промоционални акции на различни допълнителни, но не много скъпи 
услуги, които в повечето случаи намаляват дисонанса – например по-дълъг 
гаранционен срок с безплатна поддръжка, безплатен преглед или смяна на 
маслото при автомобилните продажби и т.н.  

Друга техника, която е свързана с дефицита и съпътстващия го страх от загуба 
е техниката „да продаваш мечти”. Известно е, че повечето хора са склонни 
да дадат спонтанен отказ към момента на някакво конкретно предложение за 
покупка. Затова причините са различни – не познават ползата от продукта, 
нямат нагласата да купуват веднага, искат повече време за вземане на решение 
или консултиране с близки и т.н. С две думи – липсва им представата за ползи 
и загуби. 

Но, ако им се даде възможност да си представят щастливото бъдеще, разбира 
се чрез ненатрапчивото красноречие на продавача, когато ще имат 
възможността да се доволстват от придобивката, те са съгласни да я закупят, 
макар и не веднага. Съгласието за покупка в бъдещето наистина води до добри 
маркетингови резултати. Изследванията в тази посока недвусмислено 
показват, че хора, дали съгласие да извършат покупка или услуга в бъдещето, 
наистина я извършват, макар и след време. 17 

Да накараш някого да си представи бъдещето с красива кола или елегантна 
дреха, по-висока пенсия или нов дом е чудесен отключващ стимул, който води 
до закупуване на желаното. До голяма степен този механизъм е свързан с 
дефицита – хората се притесняват, че ще загубят нещо в бъдещето и затова 
дават съгласие в настоящето. Същевременно даването на съгласие обвързва 
купувача и той се стреми да спази обещанието си, т.е. проявява 
последователност. 

Върху действието на този механизъм беше построена кампанията на 
псевдозастрахователното дружество „Хилд”. Ето краткото й описание: „Нов 
продукт на българския пазар - финансиране на хора над 65 години срещу 
продажба на жилището им, започва да предлага компанията "Хилд България". 

                                                           
16 Хоган, Кевин. Наука за влиянието. Лик. С., 2007, с. 132 
17 Пак там: с. 119. 
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Схемата е следната - възрастните прехвърлят собствеността над имота си и 
получават веднага 10% от цената на жилището. Останалата част от цената 
пенсионерите получават под формата на пожизнен месечен доход. 
Възрастните хора имат право да ползват имота си, докато са живи. След това 
компанията има право да продава собствеността...” 18 Рекламата, свързана с 
това предложение, в която участваха множество известни български артисти, 
наистина предлагаше една мечтана представа за доволни старини. 

Страхът от загуба е най-ясно изразен относно личната или семейната 
безопасност. Затова свързаните с него техники най-често се използват при 
продажбите на застраховки. 

Значителна част от техниките за продажби не са изградени върху действието 
само на една поведенческа закономерност. Напротив, дори тя да доминира в 
една или друга техника, последната винаги се ползва от частичната подкрепа 
на другите социално-психологически и психофизични човешки феномени с 
всеобщо въздействие. 

Посочените закономерности имат конформен характер. Затова са и високо 
ценени в човешкото общество. Те създават условия за запазване на груповата 
сплотеност върху основата на съгласието. Поради тази причина се налагат в 
процеса на филогенеза като матрични модели на поведение у всеки член на 
социалната общност. Тяхната сила на действие е толкова голяма, че при 
неспазване предизвикват силен когнитивен дисонанс, който играе ролята на 
заплашителен вътрешен подкрепител. Същевременно, поради своята 
всеобхватност и евристична същност, те се реализират автоматично, без 
замисляне. Така те улесняват извънредно всекидневието на личността в 
междугруповите взаимоотношения. Но тази извънредна полезност съдържа в 
себе си значителен потенциал за убеждаващо влияние. Крайният резултат в 
повечето случаи е потребителската надпревара, стимулирана от техниките за 
продажби. 

Комуникационният модел 

Комуникационният модел на убеждаващото въздействие при продажбите е 
своеобразна модификация на общия модел на масова убеждаваща 
комуникация. Но при него има определена специфика, която се определя от 
дублиращото въздействие на използваните комуникационни канали – масовия 
и междуличностния. 

Масовият канал на убеждаващото въздействие се осъществява чрез медиите 
(електронни и печатни). В конкретния случай то се реализира изключително 

                                                           
18 "Хилд България" предлага нов продукт на пазара на недвижими имоти - 
финансиране на хора над 65 години срещу продажба на жилището им. 
http://www.aimoti.com/r.php?id=1335  

 137

http://www.aimoti.com/r.php?id=1335


Икономически изследвания, кн. 2, 2009 

чрез комерсиалната реклама.19 Тя е тази, която осведомява потребителите за 
наличието на даден продукт, неговите качества и местонахождението му. 

Информационният аспект на комерсиалните реклами има  за цел, 
осведомявайки потребителите за предлаганите продукти, да създаде условия за 
промяна или използване на техните потребителски нагласи. Осведомеността 
слага началото на всяка поведенческа реакция. Така в аудиторията се изгражда 
латентна готовност за притежаване на познат от рекламите продукт, както и 
латентна готовност да го закупи в изгоден момент. Например всеки знае за 
съществуването на сезонни или други разпродажби, които имат привлекателни 
цени, но точната дата, място и процентът отбивка за конкретната стока са 
неизвестни. 

Сама по себе си латентната готовност представлява акумулиран опит, 
информация, слухове, убеждения, мнения и емоции в процеса на филогенеза 
под формата на стереотипни модели на поведение. Те на свой ред имат 
евристичен характер. В съвременния свят, както е известно, значителна част от 
този склад за подсъзнателни нагласи се формира под информационното 
влияние на масмедиите. 

Веднъж вече създадени, латентните нагласи трябва да се активират и да 
преминат в голямо пазаруване. Впрочем и пазаруването има своя стереотипен 
модел – известен като шопинг.20 Тогава в комерсиалната реклама се използват 
предимно ограничителни по характер съобщения (време, количество и цени), 
тъй като са свързани с разпродажби, търгове, промоции. Не рядко, особено в 
печатните медии, те включват ценови точки, допълнителни бонуси под 
формата на подаръци или отстъпки и прочее техники за рекламно въздействие. 
Именно тези съобщения са насочени да отключат (активират) латентните 
нагласи и да ги приведат в действие – например, само днес, от толкова до 
толкова часа, еди - къде си, започва промоцията на еди - какъв си продукт. 
Така информационното медийно съобщение се трансформира в мотивиращо. 

Необходимостта от подобна трансформация се диктува от обстоятелството, че 
при опосредената от масмедиите убеждаваща комуникация съществува 
затруднена обратна връзка и оценка на поведенческия ефект върху 
потребителската аудитория. Не винаги е сигурно в каква степен комерсиалната 
реклама е повлияла върху хората и в резултат те са посетили оповестеното 
събитие. Ето защо отключващото съобщение се конструира преднамерено от 
комуникатора (продавача), като по този начин той трансформира 
информационния процес на комуникация в мотивационен.21 

                                                           
19 Комерсиалната реклама, за разлика от институционалната и социалната, има за цел да 
продава стоки и услуги. 
20 От англ. (Shopping – пазаруване). Индустрията на шопинга е толкова разпространена, 
че се организират специални шопинг-турове по цял свят.  
21 Wilcox, D., Ault, Ph., Agee, W., Cameron, G. Essential of Public Relations. Addison-
Wesley Educational Publishers inc., 2001, p.215. 
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Комуникаторът (продавачът), за да бъде напълно сигурен в търсения 
потребителски ефект, прибягва до допълнителни комуникативни действия, 
които биха могли да играят роля на подкрепящ стимул, допълнително 
мотивиращ исканото поведение на  аудиторията. Така той дублира или 
използва самостоятелно на място една част от откроените по-горе техники за 
потребителско въздействие. А другата – използва за осъществяване на 
междуличностно убеждаващо влияние. Така на практика в модела на 
убеждаващо въздействие при продажбите се съчетават и двата типа влияние – 
медийното и на директните продажби. 

Ето как според нас изглежда графичното изображение на този процес: 

Аудитория 
(купувач) 

Информационно и/или 
мотивиращо 

(отключващо) 
съобщение   

(по опосреден от 
медиите канал) 

поведенчески ефект 
• съгласие за покупка 
• покупка  

Комуникатор 
(продавач) 

Медии 
(осведомяване) 

Латентни 
потребителски 

нагласи  

 Техники за 
продажби по пряк 

канал 

 
 

Има ли манипулация?  

Манипулацията обикновено се разбира като синоним на измамата, при която 
хората се въвеждат в заблуда, за да вземат неизгодни за тях решения.22 На 
свой ред измамата е квалифицирана като престъпление срещу собствеността, 
както е според действащото ни национално законодателство.23 В този смисъл 

                                                           
22 Бондиков, В. Манипулации в комуникацията. – София: Сиела, 2007. стр. 26. 
23  Измамата се определя по следния начин: „Който, с цел да набави за себе си или за 
другиго имотна облага, възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини 
нему или другиму имотна вреда, се наказва с ....”, както и: „Който използва със същата 
цел заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини 
нему или другиму имотна вреда, се наказва с ...” (Чл. 209, ал. 1 и 2, от НК) 
http://www.vks.bg/vks . 
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тя съдържа умисъл за набавяне на имотна облага с цел нанасяне на съответна 
вреда (отнемане на имущество) чрез създаване или поддържане на заблуда. 
Поради тази причина се наказва със затвор. Докато за манипулация няма 
известни случаи на осъдени, тъй като тя няма престъпен състав. Това е и най-
съществената разлика от законова гледна точка. 

Разбирането на манипулацията като измама я категоризира като негативен от 
етична гледна точка социален феномен. Форма на измама, която не е 
престъпление, но накърнява възможността за свободна волеизява и нанася 
щети предимно с морални измерения. 

Границата между манипулацията и измамата наистина е малка. И двете 
преимуществено се основават върху пълното или частично фабрикуване24 на 
факти, имитиране на поведение или поведенчески атрибути. Но крайните 
резултати са различни по своята степен на обществена опасност. Затова едните 
са обявени за престъпление, а другите – не. 

Манипулацията е безспорна част от комуникативния процес на убеждаващото 
въздействие.25 Но убеждаването на другите, както е известно, наистина не е 
престъпление – напротив, то е част от нормалното общуване. Проблемът 
възниква тогава, когато оказаното влияние надхвърля полезността и 
достойнствата на предлаганото.26 Именно тогава въздействието би могло да се 
определи като манипулативно. 

Следователно би могло да се заключи, че манипулативното убеждаващо 
въздействие има две основни характеристики. Едната предполага наличието на 
користни цели в комуникатора, а другата – оказване на влияние върху 
аудиторията чрез заблуда. Последното именно прикрива користта. Така 
аудиторията остава в неведение за истинските цели на комуникатора. 
Същевременно тя не е изцяло губещата страна в процеса. Обикновено нейните 
ползи са по-малки, отколкото обявените от комуникатора (продавача). 

Прекият път на убеждаващо въздействие до голяма степен изключва 
манипулацията. При него промяната на нагласите или създаването на нови 
става предимно чрез доказателства и преимуществено в условията на диалог. 
Аудиторията знае, че е подложена на убеждаване. Тя може да приеме или да 
отхвърли предложенията на комуникатора. Да се съгласи или да не се съгласи 
с него. Да стане или да не стана част от единомишлениците. 

При периферния път на убеждаване аудиторията реагира в повечето случаи 
автоматично. Не се замисля и действа ирационално, но не и безотказно, на 
всеки подходящ дразнител. Тя не знае, че е подложена на убеждаващо 
въздействие. Евристичното мислене и поведение са социална ценност и в този 

                                                           
24 Фабрикуването на факти изключва тяхното измисляне. Тук става въпрос за такъв 
подбор на реални факти, които водят до невярно заключение, т.е. до заблуда. 
25 Бондиков, В. Манипулации в комуникацията. - София: Сиела, 2007. стр. 27-57. 
26 Рушков, Д. Теория и практика на манипулацията. – София,  2003. стр. 24. 
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смисъл са напълно рационални. Те преобладават във всекидневието на хората, 
защото улесняват неимоверно динамиката на живот. Податливостта на хората 
на периферни сигнали е социално и психически детерминирана в тях, което от 
своя страна създава обширен фундамент за оказване на влияние и придобиване 
на съгласие, включително и при продажбите. От тази гледна точка 
убеждаващото влияние би могло да се определи и като манипулация. Все пак е 
необходимо да се отбележи, че аудиторията не е послушна мишена. В нея 
съществуват достатъчно поведенчески и други променливи, които не водят до 
безотказно съгласие. 

Убеждаващата комуникация е целенасочен акт. Комуникаторът е този, който 
търси промяна в човешките нагласи или ги употребява, за да предизвика 
желано поведение. Независимо дали използва пряк или косвен път за 
убеждаване върху аудиторията. В този смисъл винаги има наличие на умисъл. 
Дали целенасочените действия на комуникатора са користни, зависи предимно 
от личните възприятия за лъжа, измама, морална или някаква материална 
загуба. Тогава придобитото съгласие е временно, а комуникаторът обикновено 
се лишава от доверие. Комуникативният процес се трансформира в 
противопоставяне, което противоречи на първоначалните му цели. 

Разделителната линия е разбирането за манипулативното влияние като за не-
престъпна форма на измама, която се проявява само при наличието на 
користни цели. Това означава, че не всички техники за периферно убеждаващо 
въздействие се използват априори за манипулация, въпреки че имат и тази 
възможност. Користта не е вродено качество, а въпрос на етичен избор от 
страна на комуникатора. 

Убеждаващото въздействие при продажбите наистина превръща 
потребителската аудитория в мишена. От една страна тя е подложена на 
масирано медийно влияние чрез комерсиалните реклами, които създават в нея 
потребителски нагласи (латентни и действащи), а от друга – на директното 
влияние на продавачите. Използваните техники за придобиване на 
потребителско съгласие от медиите и търговците влияят преимуществено 
върху периферните възприятия на аудиторията и отключват автоматични 
поведенчески реакции. Тези реакции, както е известно се реализират 
евристично, без замисляне. В този смисъл използването им има манипулативен 
характер. Но същевременно трябва да се отбележи, че потребителите срещу 
своите пари притежават стока или ползват услуга, или пък са направили 
дарителски жест, което води почти винаги до задоволство от направената 
покупка или дадената лепта. Те не са загубили имущество, напротив – 
придобили са ново, независимо дали то е с материални или не измерения. Дали 
ще възприемат подходите на продавачите като лъжа и измама, нанесли им 
материална или морална щета до голяма степен зависи от личните им 
възприятия. Но дори хората да възприемат определен акт на покупко-
продажба като мошенически или използвачески, каквито случаи не са рядкост, 
те продължават да реагират на прилаганите техники отново и отново, тъй като 
стойността на евристиката е много по-голяма за тях, отколкото отделната 
загуба. 
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В разглеждания случай не трябва да се пренебрегва и стойността на 
използваните техники при продажбите за самите продавачи. Като тук не става 
въпрос само за възможностите, които те дават за увеличаване на приходите, 
носещи съответни дивиденти, а и за професионализма. До голяма степен за 
професионализма на продавача се съди по степента, в която владее различните 
техники за продажби, т.е. познанието и прилагането им представлява ценност. 
Така стойността им влиза в етиката на маркетинга. Защото предоставят 
конкурентни възможности за увеличаване на продажбите на качествени стоки 
и услуги, а не за измами, които се преследват от закона.  По този начин се 
постига и извънманипулативно равновесие между участниците в голямото 
пазаруване. 
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