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Предговор

Занимавам се с партизански маркетинг и вече 16 години обу-
чавам и консултирам. Хиляди души посетиха моите семи-

нари, а книгата ми за нискобюджетен маркетинг е преиздавана 
седем пъти. С други думи, трудно е да бъда изненадан с нещо 
в тази сфера. 

Игор обаче направи това. 
Докато четох неговата книга Без бюджет, си водих бе-

лежки. Изписах страница и половина с конкретни методи, кои-
то могат да се приложат още утре и ще са печеливши за мен 
или за моите клиенти. 

Петдесетте идеи, изложени в книгата, засягат различни 
сфери: маркетинг, реклама, продажби, PR, клиентска лоялност, 
организация на работата като цяло. Всичко обаче е приведено 
под един общ знаменател: стратегии за увеличаване на вашите 
доходи, които може да бъдат внедрени бързо с малък или дори 
без бюджет.

„Дяволът се крие в детайлите“, казват французите. Много 
прекрасни начинания са се провалили, защото не са били взети 
предвид някакви дребни подробности. Ето защо особено цен-
но е това, че Игор представя не само обобщение на идеята, но 
и тези детайли и подробности, от които често зависи дали осъ-
ществяването на някое начинание ще бъде успешно, или не. 

Понякога ме питат коя е най-изгодната инвестиция за 
един специалист по маркетинг, която да не го удари силно по 
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джоба и да има максимално добър резултат. Обичайният ми 
отговор е: „Хубавите книги. Това е инвестицията с най-бърза 
възвръщаемост“. 

Книгата, която държите в ръцете си, е отличен сборник 
с лесни рецепти за увеличаване на приходите ви практичес-
ки без допълнителни разходи. Тя се изплащаше бързо дори на 
първоначалната си много висока цена. Сега тази книга обеща-
ва да се превърне в прекрасна инвестиция. 

Ако сте собственик на малък бизнес или маркетинг ди-
ректор в голяма компания, тази книга трябва да присъства в 
библиотеката ви. Точка.

Александър Левитас –
международен бизнес коуч и консултант,
експерт по партизански (нискобюджетен) маркетинг,
автор на бестселъра „Больше денег от вашего бизнеса“. 
www.levitas.ru

П Р Е Д Г О В О Р



 

На кризата от 2008 г., която ми подари време за 
написването на тази книга.



От.автора

Нямахме пари и трябваше да мислим. 
Ърнест Ръдърфорд*

Идеята да напиша книга за маркетинг който може да се ре-
ализира с малко или изобщо без пари, ми хрумна отдавна, 

още през 2003 г. Тогава написах първата си книга – Маркетинг 
на 100%.

Провеждането на маркетинг при липса на бюджет е дос-
та интересен и полезен опит. През цялата ми кариера ми се е 
налагало пет пъти да се занимавам с маркетинг без или почти 
без бюджет.

Криза в бранша. Криза на ликвидността. Криза на ме-
ниджмънта, криза, криза... Невинаги обаче причината беше 
кризата.

Например, когато през 2005 г. стартирахме издателския 
проект Манн, Иванов и Фербер, бюджетът ни за маркетинг за 
първата година възлизаше на 400 долара. Въпреки това напра-
вихме първия си милион долара.

Интересен факт от теорията на маркетинга: от 5000 мар-
кетингови инструмента няколко десетки са почти или напълно 
безплатни.

* Британски физик, изследовател на радиоактивността и носител на Нобеловата 
награда за химия за 1908 г. (1871 ‒ 1937 г.). – Бел. прев.
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С други думи, когато ги използвате, вие не плащате нищо 
(или практически нищо). 

Но има ефект.
За тези – ефикасните и малко известни методи – ще стане 

дума в тази книга.
Тук разказвам как „да се вземе и да се направи“ – как да 

започнем да използваме тези инструменти, как работят те и как 
от тях да получим бърза и максимална възвръщаемост. 

Освен това те ще работят за вас и сега, и по-късно. 
 Докато работех над Маркетинг без бюджет, разбрах ка-

къв е проблемът на много книги за бизнес. В тях има прека-
лено много идеи. Читателят не разбира за какво да се хване. 
Авторите на тези книги представят по 200 или дори 1000 идеи. 
За какво да се хванете?

Избрах за вас няколко десетки изпитани рецепти, които 
ще ви бъдат от полза (разбира се, идеите тук са повече).

Ако вие и вашият екип работите по 24 дни месечно в про-
дължение на два месеца (не знам за вас, но аз обикновено рабо-
тя и в събота) и използвате в работата си поне 48 инструмента, 
вие ще оптимизирате маркетинга и бизнеса си, ще увеличите 
продажбите и разпознаваемостта на компанията си и нейните 
решения и ще подобрите значително отношенията с клиентите 
си.

Тази книга е написана най-вече за собственици, акцио-
нери или топмениджъри на компании (от малкия и средния 
бизнес), които желаят да разберат какви маркетингови инстру-
менти могат да използват, когато практически не разполагат с 
бюджет или просто не искат да харчат за маркетинг.

Надявам се, че въпреки заетостта си ще намерите няколко 
часа, за да прегледате курса ми и сред десетките инструменти 
да намерите тези, които ще са от полза за бизнеса ви.

О Т . А В Т О Р А
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След това (в повечето случаи) е необходимо да изпратите 
ясен сигнал на вашите сътрудници – асистенти, заместници, 
маркетинг специалисти или търговски директор – да използват 
този или онзи инструмент.

Накрая ви остава да се радвате на резултатите.
Ето как изглежда структурата на всяка глава:
— Цел (това, което може да получите, използвайки ин-

струмента). 
— Сложност на реализация (средна, лесна). 
— Стойност (достъпно или безплатно). 
— На кого да се възложи. 
— Срок за „реализация“ (в какъв период даден инстру-

мент може да заработи в полза на компанията). 
— По същество („нетеоретично“ описание на инструмен-

та). 
— Как работи на практика (как аз прилагах този инстру-

мент, стараех се да използвам най-вече личния си опит. 
Щом аз успях, ще успеете и вие: все пак не съм Coca-
Cola или Apple). 

— Важно (на какво трябва да обърнете внимание). 
— Фишки* (интересни и полезни съвети за по-ефективно 

използване на инструмента). 
— Книги, които препоръчвам (какво още може да проче-

тете по темата). 
— Експерти (към кого да се обърнем за помощ ). 
— План за реализация (как да направите първите крачки 

за прилагането на даден инструмент на практика). 
Знанията от тази книга са вашите предимства пред кон-

куренцията. Вие плащате за тях и те са ваши. Използвайте ги, 
другите ги нямат.
* Буквално: пул или пионка за игра. Тук „хрумка, идея“. – Бел. прев.

ОТ.АВТОРА
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 Когато използвате инструментите Топ-5 и 90 дни (четете 
за тях в книгата), би било прекрасно да можете да се движите 
напред със скорост една идея дневно. 

Избирайте първо това, което може да свършите най-бързо 
(това, което ви изглежда най-лесно за реализация).

Ако не разбирате нещо, искате да направите допълнение, 
да поспорите, да благодарите на автора или да разкритикува-
те книгата, може да изпратите имейл със заглавие „Обратна 
връзка. Без пари“ на адрес mann@m-i-f.ru. Задължително ще 
ви отговоря в най-кратки срокове.

Естествено, аз и съдружниците ми в компанията Марке-
тинг машина сме на ваше разположение (вижте приложенията 
2. „Маркетинг за 24 часа“ и 3. „Обяд консултация“).

Пишете и ще ви помогнем.
Marketingly yours*, 
Игор Ман 
mann@m-i-f.ru

 
П.П. Тази книга има 50 глави. Първата версия, която изле-

зе със заглавие Без бюджет през февруари 2009 г., се продава-
ше за 8800 рубли (партньор на първото издание беше телеко-
мукационната компания МТТ, предлагаща безплатния номер 
8 800), а след това за 9900. Там бяха описани 57 инструмента, 
наред с приложения, които читателите на тази книга няма да 
видят.

Убеден съм, че читателите на това издание няма да оста-
нат разочаровани от появата на този олекотен вариант. И про-
блемът не е, че тук има по-малко методи. Важни са факторите 

* Маркетингово ваш. – Бел. прев.

О Т . А В Т О Р А
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време и стойност. Те (вие?) вече използват идеи от тази книга, 
в това съм убеден.

Защо?
Умният човек, платил навремето почти 10 000 рубли за 

тази книга, вече я е изцедил до последната капка. Ето защо 
читателите на олекотения вариант ще трябва да наваксват. По-
някога времето е по-важно от парите. 

ОТ.АВТОРА



Увод.
Как.трябва.да.работи.маркетингът?

Топмениджърите, акционерите и собствениците на компа-
нии понякога имат такива очаквания към маркетинга (мар-

кетинг специалистите), че просто губя и ума, и дума. 
Да се измисли нова стока, която да се разпродава като то-

пъл хляб.
Да се увеличи двойно пазарният дял. 
Да се намерят нови пазари.
На теория маркетинговият отдел може да постигне тези 

цели (но не сам, а заедно с други отдели и с ваша помощ).
Практически е по-добре да поискате от маркетинг специа-

листите следното:
— да привличат нови клиенти; 
— да спомагат за продажбите на клиенти – повече и от-

веднъж (и по номенклатура, и по асортимент), по-чес-
то, по-скъпо, 24 часа в денонощието, през цялата го-
дина, всеки сътрудник да бъде „въоръжен“ и готов да 
продава; 

— да помагат за задържането на сегашните клиенти. 
Нека вървим точка по точка.
Привличане на нови клиенти. Тази задача е ясна (всеки, 

който не работи с нас, е наша цел), интересна (като лова и ри-
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болова) и водеща до разходи (рекламата струва скъпо). Обик-
новено покрай надпреварата за нови клиенти се загърбват дру-
ги задачи. До съвсем скоро въпросът „Какъв процент от вашия 
маркетингов бюджет е заложен за задържане на клиенти?“ ка-
раше почти всеки маркетинг специалист да сведе поглед. 

Задържане на клиентите. Сега се правят опити за за-
държане на клиенти с помощта на програми за „зарибяване“ и 
лоялност, комаркетингови програми, специални ценови пред-
ложения. Последното очевидно води до задънена улица (вие 
сваляте цената с пет процента, а вашият конкурент – с десет, и 
всичко се срива). Далеч по-добре е да започнете да заменяте и 
първото, и второто с клиентоориентираност (в тази книга ще 
разгледаме най-важните аспекти на клиентоориентираността).

На острието на атаката (извинете ме за този стил, няма да 
се повтори) днес трябва да стои приносът на маркетинга към 
увеличаването на продажбите.

Как може да стане това?
Можете да позволите на клиентите си да купуват или по-

ръчват по всяко време (24 часа).
Може да направите така, че когато работи с вас, клиентът 

да избира най-много от вашите продукти.
Клиентът си е купил фотоапарат? Продайте му и калъф, 

резервна батерия, триножник, обективи (асортимент). Про-
дайте му (положете усилия) и видеокамера. Че как без нея? 
И компютър в комплект, за да може купувачът да разглежда 
снимките си, да прави филми и да ги показва на приятели (но-
менклатура).

Всичко това трябва да се продаде на възможно най-висо-
ката цена (по-скъпо) и без отстъпки.

След като разполагате с информация за клиента в базата 
си данни, трябва да го информирате, че имате същия фотоа-

У В О Д . . К А К . Т Р Я Б В А . Д А . Р А Б О Т И . М А Р К Е Т И Н Г ЪТ ?
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парат като неговия, но с 20 мегапиксела. Видеокамера, която 
прави филми като професионална. А какъв компютър има той? 

Между другото, може да му пратите писмо след шест ме-
сеца, а може и по-скоро (по-често).

Много е хубаво, когато всеки служител на компанията – от 
генералния директор и всичките му заместници до куриерите 
и шофьорите – рекламира и/или продава компанията и нейните 
решения (всеки продава).

Хубаво ли го написах?
Но това е на теория.
В практиката всичко е различно. В тази книга ще видим 

какво и как трябва да се направи, за да решим тези задачи.
Наблюдавайте. Избирайте. Действайте.

У В О Д . . К А К . Т Р Я Б В А . Д А . Р А Б О Т И . М А Р К Е Т И Н Г ЪТ ?
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ПРИЛОЖЕНИЯ



1..Топ 5

Далеч от очите – далеч от сърцето 
Пословица

Цел
Да се научите да се концентрирате върху най-важното, да 

ускорите темповете на реализация на маркентиговите задачи и 
проекти.

Сложност на реализация
Ниска.

Стойност 
Безплатно.

На кого да се възложи 
Направете сам.

Срок за „реализация“
Може да се започне от следващата седмица.

По същество 
Топ 5 е седмичен план за вашия маркетинг отдел или мар-

кетинг специалист с най-важните задачи за дните от понедел-
ник до петък (п/п).

Планът трябва да се прави всеки понеделник.
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 Едното копие трябва да е у вас, другото – в отдела за мар-
кетинг, а третото, желателно на цветна хартия (за да се забеляз-
ва по-добре) – може да се окачи в помещението, където рабо-
тят мениджърите по продажби.

Топ 5 помага на маркетинг специалиста и на вас да реша-
вате няколко задачи едновременно (вижте шаблона по-долу).

№
п/п Задача Изпълнител Кога Бележки

1

2

3

4

5

Концентрация 
Не всеки маркетинг специалист и не всеки маркетинг 

отдел започва своята работна седмица с нейното планиране 
(това е неправилно. Фактът обаче си остава факт. Ако марке-
тингът не планира приоритетите си за седмицата, той пони-
жава ефективността на работата си). Планирането на седми-
цата позволява степенуване на задачите през идните пет дни 
по важност.

Седмичният план може да включва от две до седем зада-
чи. Ако са повече от седем, това означава, че в списъка фи-
гурират не най-важните неща или че не могат да се изпълнят 
всички задачи (Заради това маркетинг екипът ще бъде демо-
тивиран. Нека да има по-малко задачи, но да може да се свър-
ши всичко).

Б И З Н Е С . Р А З В И Т И Е
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Видимост
Топ 5 онагледява за сътрудниците на компанията с какво 

се занимава отделът за маркетинг и какво може да се очаква 
от него през тази седмица. Един от най-големите проблеми на 
маркетинг мениджърите – липсата на видимост на резултатите 
от къртовския им труд – се решава лесно и изящно. Когато има 
Топ 5, никой не пита „А какво прави маркетингът?“.

 
Мотивация
Нищо не мотивира толкова, колкото всички задраскани и 

изпълнени задачи за седмицата. 
Между другото, пак онагледяваме: с Топ 5 можете да сле-

дите почти в реално време каква и колко работа е свършена.

Как работи на практика 
Вече почти 15 години използвам този инструмент и съм 

много доволен от резултатите.

1 . . Т О П . 5
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Всеки читател на книгите ми или участник в обученията 
ми, приложил на практика Топ 5, твърди, че има ефект! 

Важно
Не пропускайте нито една седмица.
Сътрудниците с удоволствие ще игнорират Топ 5. Причи-

ните за това са също толкова очевидни, колкото и предимства-
та на метода. 

Фишки
Топ 5 може да се използва не само в отдела за маркетинг, 

но и от други подразделения или отдели на компанията.

Книги, които препоръчвам
Allen, David (2001). Getting Things Done: The Art of Stress-

Free Productivity

Експерти
—

План за реализация
1. Използвайте посочения шаблон, за да направите първия 

си Топ 5 за идната седмица. 
2. След седмица, когато покажете плана си, изискайте от 

сътрудниците си да направят свой собствен план Топ 5. 
 

Б И З Н Е С . Р А З В И Т И Е


