
Brand Management Factory

Концепцията на Brand Management Factory стъпва на три ключови твърдения:

Brand Management Factory е съвместен продукт на The Business Institute и ilyan.com.

 » Управлението на марки е стратегически важно, затова добрият диалог между бранд 
специалистите и топ мениджмънта е “MUST”.

 » Онлайн маркетингът е нова вселена от мощни инструменти за ангажиране на 
потребителите с марката.

 » Бизнесът търси ефект от всеки инвестиран лев и управлението на маркетинг 
бюджета е в ново измерение на ефективността.



Практичен подход

Фабриката е ориентирана към 
практически примери и инструменти, 
с които участниците:

Brand Management Factory съчетава 
модерни инструменти за обучение на 
практици. Методиката е комбинация от:

Brand Management Factory залага 
на засилен консултантски елемент в 
цялостния подход на програмата, който 
позволява на участниците да получат 
идеи за решения на конкретни въпроси 
от ежедневната им работа.

 » Получават систематизирано разбиране 
за връзката на бранд мениджмънта 
със стратегическото управление на 
компанията.

 » Упражняват в работни групи конкретни 
подход и инструменти за повишаване на 
ефективността на маркетинг дейностите. 

 » Присъствени сесии със силен 
дискусионен елемент, фасилитирани 
от треньори със солиден мениджмънт 
опит.

 » Дискусионни панели с успешни 
мениджъри и експерти от практиката.

 » Комбинация от упражнения в малки 
групи, самоподготовка и работа по 
практически казуси по време на 
сесиите.

Очаквани резултати и 
компетенции на фокус

Brand Management Factory е 
работилница, специално разработена 
за практици в сферата на маркетинга, 
чиято работа цели или е свързана 
с развитието и утвърждаването на 
продукти/марки на пазара: 

 » Мениджъри-собственици, които 
практикуват маркетинг дейности като 
част от своята работа.

 » Маркетинг мениджъри, които 
управляват марки и резултати от своята 
дейност. 

 » Бранд и продуктови мениджъри, които 
желаят да надградят  своята експертиза 
в областите стратегически мениджмънт 
и управление на бюджети.

 » Специалисти по маркетинг 
комуникациите, които целят 
професионално развитие в областта на 
управлението на марки.
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 » Изграждат умения да защитават 
планове и бюджети за маркетинг 
дейности, свързани с марката и имиджа 
на компанията.

 » Получавт аргументи защо и 
инструменти как бранд мениджърите 
да влияят върху работата на останалите 
функции в организацията, за да 
изграждат и защитават марката.



Програма

Модул  “Заобикалящата среда и 
марката” 

Модул  “Позициониране и 
стратегия и на марката”

19 ноември (понеделник)
17:00 – 20:30 ч.

Сесия 1: Пазарна среда
Анализ и оценка на тенденции и 
външната среда. Анализ на структурата 
на сектора – сили, които предопределят 
атрактивността в сектора.   

21 ноември (сряда)
17:00 – 20:30 ч.

Сесия 2: Конкуренция

Как да изберем областта, в 
която да се конкурираме? Как да 
анализираме стратегическите ходове 
на конкурентните марки? Кои са 
областите, които следва да избягваме 
в конкурирането? Как да открием 
“сляпото петно” на конкурентите ни 
марки?  

24 ноември (събота)
10:00 – 13:30 ч.

Сесия 3: Нужди на 
потребителите 

Функции, ползи, стойност и нужди на 
потребителя. Профилиране на таргет 
клиента. Как да открием и адресираме 
таргет клиента с подходящото 
предложение за стойност на марката? 
Канава на предложението за стойност 
на марката.

26 ноември (понеделник)
17:00 – 20:30 ч.

Сесия 4: Бизнес моделиране  
Бизнес модел – визуализация, елементи, 
връзки и логика. Канава на бизнес 
модела. Анализ и дизайн на бизнес 
модела. 

28 ноември (сряда)
17:00 – 20:30 ч.

Сесия 5: Пазарно 
позициониране
   
Бизнес модели и пазарно 
позициониране. Изграждане на 
конкурентно предимство на марката. 
Канава на стратегията. Влияние на 
пазарното позициониране върху 
марката и организацията.

1 декември (събота)
10:00 – 13:30 ч.

Сесия 6: Стратегическо 
управление на марката  

Анализ и оценка за избора на пазар-
продукт. Ефективен маркетинг микс и 
позициониране на марката. Развитие на 
марката. 
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Модул “Пазарно присъствие 
на марката”

Модул “Управление на 
резултатите на марката” 

3 декември (понеделник)
17:00 – 20:30 ч.

Сесия 7: Управление на 
потребителски марки
Изграждане и развитие на 
потребителската марка. Връзките между 
марката и продукта, между марката и 
потребителското поведение. Как да 
балансираме между дългосрочните цели 
на марката и краткосрочните търговски 
цели? 

5 декември (сряда)
17:00 – 20:30 ч.

Сесия 8: Управление на B2B 
марки
Процесът на вземане на решения 
в компаниите и неговото влияние 
върху маркетинг микса. B2B маркетинг 
инструменти за комуникации. 
Специфики на B2B маркетинга.  

8 декември (събота)
10:00 – 13:30 ч.

Сесия 9: Нужди на 
потребителите 

Функции, ползи, стойност и нужди на 
потребителя. Профилиране на таргет 
клиента. Как да открием и адресираме 
таргет клиента с подходящото 
предложение за стойност на марката? 
Канава на предложението за стойност 
на марката.

10 декември (понеделник)
17:00 – 20:30 ч.

Сесия 10: Таргетиране на 
клиентите и избор на канали 
Какво трябва да знаем за целевите 
клиенти? Как да го открием? Кои са 
подходящите канали за нашите целеви 
клиенти? Карта на емпатията.   

12 декември (сряда)
17:00 – 20:30 ч.

Сесия 11: Управление на 
маркетинг бюджета
Как да оптимизираме маркетинг 
бюджета при минимално негативно 
влияние върху стратегическото 
позициониране на марката?  Кои 
са “обичайните заподозрени” в 
оптимизирането на маркетинг бюджета 
и как да го постигнем? 

15 декември (събота)
10:00 – 13:30 ч.

Сесия 12: Анализ и оценка на 
маркетинг проекти 

Техники и подходи в оценката 
на маркетинг проекти. Аналогия 
с инвестиционните правила – 
възвръщаемост на инвестицията в 
маркетинг. Илюстрации на инструмент 
(MS Excel template) за анализ на 
маркетинг кампания. 
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The Business Institute

Ilyan.com

The Business Institute предоставя казусно-ориентирано развитие на бизнес умения. 
Организира работилници, развива методологии и инструменти в областите 
мениджмънт, предприемачество и иновации. С това катализира потенциала на 
участниците за инициативи за позитивна промяна, бизнес развитие, повишаване на 
ефективността. 

Форматът на работилниците на Института включва работа по конкретни казуси 
на участните, използване на иновативни бизнес инструменти, както и участие на 
изявени практици като гост-говорители.
 
The Business Institute е регионален представител на Институт за предприемачи 
на Сиско в България. Наред с това, използва и адаптира за българския пазар 
методологии на Stanford University, Cornell University, Harvard University, Business 
Model Generation и др.

Агенцията вече над 18 години създава ефективни маркетингови решения за 
клиентите си – от пазарни лидери, през успешни малки и средни компании до малки 
стартъп фирми в България, Великобритания, САЩ…. От две години Ilyan.com има 
офис в Лондон, който консултира бизнес моделите, създава комуникационните 
стратегии и реализира рекламните инструменти за английски и западноевропейски 
компании.

Агенцията e изградила над 200 корпоративни идентичности, над 200 уеб страници, 
над 200 дигитални проекта, над 80 чуждестранни проекта в Европа и Северна 
Америка. Повечето клиенти възлагат множество проекти на агенцията, заради 
работещите маркетинг решения и подхода на екипа винаги да изминe за клиента the 
extra mile.

За последните 12 месеца за дигиталните си проекти и кампании на Ilyan.com се 
довериха Данон, Загорка, Крафт Фуудс, Хенкел, Интерснакс, Победа, Maxxium, 
вестник 24 часа, списание Мениджър, Главболгарстрой, Инвестбанк, Евролекс 
и много други. Уменията на екипа, но най-вече резултатите от маркетинговите 
решения на ilyan.com са оценени с 11 уеб награди. Агенцията има специална 
програма за подпомагане развитието на стартъп компании.
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Цени и записване

Brand Management Factory започва на 19 ноември 2012 г. и е с продължителност от 3 
седмици, по 3 пъти седмично по 3 часа (понеделник и сряда от 17.00 до 20:30 ч. и събота 
от 10:00 до 13:30 ч.). Поради практичния характер на сесиите в програмата могат да 
участват до 18 души. 

Заявка за участие в работилницата:
www.thebusinessinstitute.eu/bg/portfolios/brand-management-factory

Редовната цена за участие е 1150 лв. на участник. При записване на един модул цената е 
380 лв., а на два модула - 600 лв. При записване и заплащане до 9 ноември 2012 г. цената 
за ранно записване е 900 лв. Предвидена е попълнителна отстъпка за повече от двама 
участника от компания. 

Крайният срок за записване за цялата работилница е до 15 ноември 2012 г. 


