
"Помогни на другите да постигнат мечтите си и
ти ще постигнеш своята мечта" --Les Brown Bulletin-56-22/08/2008

Българска конфекция

С табели "Българска конфекция" преди десетина години, предприемачи привличаха
клиенти и реализираха продажби, които им помагаха да издържат хаоса на прехода.
Тези надписи постепенно изчезнаха и вече съвсем рядко могат да бъдат видяни в
някой мулти-марков базар.

Фирмата Вени Стил бе добре позната на посетителите на базарните изложения с
послание да изберем българското през втората половина на 90-те години. Десет години
по-късно нейният управител В. Славчев в интервю пред в.Класа споделя "Проблем за
родните модни марки е борбата със създадената у хората негативна нагласа към
българските стоки. Понякога много качествени и дизайнерски продукти не се продават
добре и не се оценяват само заради това, че са с българска марка."

Има такива потребители, за които говори г-н Славчев, но той не трябва да съжалява за
тях, тъй като те просто не са неговата целева група. Направих една обиколка  във 
форуми за мода и преглеждайки десетки страници, не намерих преднамереност на
българските потребители към изделията на родните фирми. Посетителите на форума
дискутират главно моделите, цветовете, разнообразието и достъпността до търсените
артикули. В една от темите за роклите например, намерих сериозен интерес към
продуктите на Дафне, Агата, Блага Благоева, Z-Fashion и Етере, редом с
мултинационалните брандове като Манго, Виктория сикрет и други.

Причини за отлива на част от потребителите от българската конфекция (модни
облекла) са много. Темата е твъде обширна и заслужава внимание на фирмено и мезо
ниво (?). Но преди всичко причинителя на изгубеното доверие трябва да се търси
сред модните фирми у нас и подценяването на потребителя, в липсата на стратегия у
някои от производителите. Забележете, че мотото да изберем българските стоки беше
използвано много по-често от търговците, които са по-близко до пазара, отколкото
от производителите през 90-те години.

Какво се случи в края на 90-те години. Един от отговорите ни дава г-жа Вучкова,
мениджър на "Бел Ами", Сливен": "От 1993 г. предлагаме българска конфекция под
името "Бел Ами". В началото на бизнеса ние предлагахме изделията на над 10 водещи
конфекционни фирми от Русе като "Карото", "Бордо", "Паскалева", "Роси", "Линия",
"Кансер", "Геяна" и, разбира се, "Месалина". С тези фирми работихме до 99 г. През 2000
г. започнаха да изработват само изделия по поръчка за чужбина и преустановихме
бизнеса си с почти всички от тях. "

Днес повечето от тези фирми се завръщат на пазара (някои не са го напускали), много
от тях ще съжаляват за пропуснатите пазарни възможности и загубените позиции.
Причини за промененото отношение може да търсим в двойни стандарти по отношение
на качеството към различните пазари, прилагани от някои фирми, липсата на визия за
пазара и т.н.
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Този материал не поставя под съмнение доброто разбиране на българския пазар от
фирма, като Вени Стил. Фирмата го доказва с присъствието си на пазара. Споменатата
по-горе реплика, която може и да не е точно представена, ни показва как една успешна
фирма може да бъде представена с пораженчески настроения. Негативната нагласа, за
която говори г-н Славчев се демонстрира от статията на журналиста. Кому е нужно това
?! Струва ми се само на медиите, които жадуват да представят някой, като току-що
спасен и изваден от дълбоките води. Без да се интересуват, че този някой знае да
плува и ще достигне със собствени усилия до устойчивия бряг?

Българският потребител има нужда да бъде информиран. Много от потребителите не
знаят, а може би и не се интересуват, дали дадена марка е френска или българска. Но
те се интересуват от повече и по-ясна информация за стоките, качествата им и
достъпността.  Българския потребител не се нуждае вече от кампании със съмнителни
качества, а от маркетингова стратегия, създадена от играчите на пазара.

Участваме в BGATE 2008 !

Взели сме решение за първи път да се представим на изложението
BGATE 2008. Изложението е обявено като ориентирано към бизнеса, но
ще бъде отворено за посещение и за потребители. И тъй като
изложението е единственото национално мероприятие, нашето
представяне трябва да бъде подобаващо на амбициите ни да бъдем
водещ бранд. Правим чудесна колекция и имаме много очаквания от
нашето представяне. Дали с изготвянето на продукта се изчерпва
нашата работа, дали сме предвидили всичко, което може да направим. 

След продукта, другия фактор, определящ нашия успех е визуалното
ни представяне. Много модни фирми у нас разбраха от собствените магазини
значението на визуалния ефект, който ще предизвика индивидуалния щанд, създаващ
среда близка до начина на живот на нашия потребител. Да забравим за евтините
стандартни шандове, днес те стават само за подпомагани организации, а не за активни
брандове със собствен имидж. И тук има правила, които трябва да се спазват, да ги
проучим преди да се доверим на първата предложена ни компания за изграждане на
щандове.

Промоции. Ако искаме да бъдем забелязани, да набележим какви промоции може да
организираме по време на изложението. Подготовката за тях трябва да е започнала
вече. И все пак ....Познай кой ще дойде! Въпреки качествата на организаторите на
изложението, трябва да вземем за определеност, че техните послания няма да
достигнат до повечето от потребителите от  нашата целева група. Не трябва да
разчитаме на публикации в пресата в последния момент, тъй като е възможно друго
голямо събитие по това време да отклони вниманието на нашите потенциални
потребители към по-значими обществени проблеми.

Участвайки на изложението си поставяме няколко цели. Да привлечем бизнес от
страната и чужбина, да внушим на нови и настоящи клиенти, че имаме поне
национална маркетинг кампания, подкрепяща ги да стигнат до крайния потребител.
Ако знаем до кои потребители искаме да стигнем, ще знаем че трябва да ги поканим на
изложението. Това може да стане чрез:

Персонални покани• 
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Обява на сайта ни, както и на други важни сайтове, блогове и форуми• 
Прессъобщения до регионални и национални медии• 
Реклами • 

Не на последно място е подготовката на нашия екип за изложението. Нуждаем се от
хора, познаващи бизнеса и при матерен български език, владеещи минимум английски
и руски езици. Те трябва да работят умело с всички промоционални материали на
фирмата ... като започнем от визитните картички и свършим с медийния комплект. 
Зад тези двадесетина реда има огромно количество работа. А дните до старта на
изложението са преброени...

"Аз съм Единствената, Единствения ...."

Какво следва след тези думи, видяни в едно прессъобщение... обикновено реакцията на
всеки е първо да остойности какво е значението на твърдението за потребителя, второ
да го провери дали това е вярно и трето да го сравни с аналози. След като прочетете
тези редове, вземете някои прессъобщения, в които ще намерите подобни изявления и
ги подложете на анализ.  Със сигурност няма да издържат на теста.

"Потребителят от така наречената генерация Х (родените мужду 1965 и 1980 г.), т.е на
възраст от 28 до 43 години, добре познавайки търсенето на маркетолозите да ги
оплетат и накарат да бръкнат в джоба си, търсят пътища да се противопоставят на тези
атаки"*. Те, а често и не само тази група проверяват всичко под съмнение, така че
ефекта от посланието на "единствената" е по-скоро отрицателен, отколкото
положителен.

В едно прессъобщение имаме задача да отговорим на много въпроси, вместо да се
опитваме да убедим потребителите в превъзхождащите качества на нашия продукт.

Прес-съобщението обявява на първо място новината с текст до 80 букви. След това
следва обобщен малко по-дълъг параграф, обобщаващ новината в три до четири
изречения.

Водещата новината изречение следва да бъде също кратко, не повече от 25 думи. С
него трябва да привлечем вниманието на читателите, като не допускаме, че читателя е
чел заглавието ни или обобщението. Водещата новина трябва да може да стои добре
самостоятелно.

Като във всяка друга новина, и тук трябва да използваме къси изречения, по три до
четири реда всеки параграф. Първата група параграфи ще има за цел да отговори на
въпроси като кой, какво, кога, къде, защо и как. Да имаме предвид, че медията, на
която го изпратим ще трябва да преработи новината във вид, удобен на читателя.
Неотдавна бях помолен да популяризирам едно събитие, като в предварителното
съобщение до мен не се съдържаше никакво съдържание, с което можех да отговоря на
горните въпроси. Тази причина доведе до забавяне излъчването на новината от нас.

Тонът на прес-съобщението следва да бъде неутрален и обективен, различен от това,
което може да публикуваме като рекламно съобщение. да избягваме директно
обръщение към потребителите, както и употребата на "аз" или "ние".

За компанията (или бранда)..... няколко реда, включващи мисията на фирмата или
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конкретната бизнес единица, ако имаме повече от един бранд.

Да завършим съобщението, като уточним, че допълнителна информация за събитието
може да бъде предоставена от :

Ивон Иванова
е-мейл: office@tune-in.info
тел: 123456789
web: www.tune-in.info

Образци, текстове на прессъобщения може да намерите в неизмерим брой в Интернет,
откъдето и аз почерпих информиция, за да ви предложа този материал.

*Douglas Roushkoff, Nowhere to hide

Ако правим сравнение имаме повод за комуникация

В предишни материали се спряхме на някои от форматите за комуникация
с потребителите чрез създаване на новини, драма или фотография. Друга възможност
да направим връзка с настоящи и потенциални потребители е сравнението.

Направихме сравнение на две думи в търсачката на Google - с думата "СРАВНЕНИЕ"
получихме 18 300 000  резултата, а с думата "НАГРАДА" получихме 6 870 000 резултата.
Резултатът ни показва, че потребителите на интернет се интересуват три пъти повече
от сравнението на два продукта, отколкото какви награди е спечелил някой от тях.
Преди да вземе решение за покупката всеки потребител ще направи първо сравнение с
друг конкурентен продукт, а после може и да пита дали бранда е носител на някаква
награда.

Оставяме на въобръжението на нашите фирми да създадат историята на сравнението,
която може да предложат на медиите. Един пример може да бъде например еволюцията
в нашата концепция преди и сега, а това вече е повод на комуникация с нашите
потребители.

Ето какво прави Diesel, който не се страхува да покаже пред конкуренцията,
както историята, така и настоящите си действия в рекламата, демонстрирайки
различни етапи на развите на бранда. Фирмата, която е достатъчно иновативна, за да
бъде настигната и догонена от конкуренцията открито представя миналите си и
настоящи рекламни кампании и дава възможност да се разгори дискусия за тях. А това
отново ги поставя във фокуса на медиите.

Три фотографии и малко текст ще разкажат разликата в трите периода на бранда. И
тъй като това е само един пример, оставяме на маркетинг менджърите да анализират
разликата в трите кампании на Diesel.

Ера 1. Greasy rockabilly 1978-1993
снимката може  да бъде видяна тук

Ерa 2. Quirky urban fashionistas 1993-2000
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Eра 3. Conscious hedonism 2000 - до сега
снимката може  да бъде видяна тук

Снимки и текст онагледяват сравнението, но за тези публикации ние няма да
заплащаме. Изнесени от достоверен източник (медията, която е харесала темата), те се
възприемат по най-убедителен начин от потребителите.

Принципите, които не бива да забравяме при сравненията са от етично естество. Да не
прекаляваме със суперлативите в наша полза. Добре подбраните факти ще имат доста
по-красноречив ефект.

Други материали по темата:
Комуникационен план в модния бизнес
Публична популярност
Новината в модната комуникация
Снимката, като тема за разговор с потребителя

Miss Sixty вече онлайн

Мeждународните потребители на интернет ще могат да пазаруват вече онлайн и от Miss
Sixty. Сайтът ще бъде открит на 8-ми септември, ден след като бранда ще се представи
с колекцията си на модната седмица в Ню Йорк. Miss Sixty ще партнира с Yoox за
излизането на е-пазара. Сайта ще предлага оригинално съдържаниe с видео и снимки
на ревюта, уловени знаменитости и разбира се денима, облеклото и аксесоарите на
бранда.

Източник: Fashionunited.com

Помощи от ЕС за преодоляване последствията от глобализацията

В края на 2006 година в нашия сайт съобщихме новината за създаване на фонд към ЕС
за подпомагане работниците, освободени от работа, вследствие на процесите на
глобализация.
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Днес вече ставаме свидетели на неговото усвояване. През първата
година са изразходвани около 18 милиона от тези помощи. Неотдавна Литовската
текстилна фирма Alystaus Tekstilе е заявила нужда от подкрепа, след като евтин внос
принуждава ръководството на обяви фалит и да освободи последните около 600
работника от общо 1089 работника. Искането е получило подкрепата на европейската
комисия, а процедурата предвижда след това одобрение от европейския парламент и
от страните членки. Сумата, която ще бъде отпусната при одобрение е в размер на 300
000 евро.
Съгласно процедурата фирми загубили над 1000 работника могат да търсят подкрепа
от фонда, което ни показва "загрижеността" на ЕС към съдбата на МСП.

Източник на информицията:  EuropeanVoice.com
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