
185

ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ

Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев

GREEN CONCEPTION

Margarita Kirova Boneva, Georgy Velkov Kolev

ABSTRACT: The paper presents the problems of defense to the world around.

KEYWORDS: green conception, environment, stability development

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
и проект № РД-08-135/08.02.2016  

от параграф на фонд „Научни изследвания“  
на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Зелената концепция не е просто мисия – това е страст и източник на 
вдъхновение. За промотиране на зелените аспекти на бизнеса, за да може той 
да се открои в тази все по-конкурентна и развиваща се ниша, е необходимо 
нещо повече от просто един екологичен етикет. Все пак има водещи фирми 
и личности, които са открили начини да правят точно това. Няколко приме-
ра за най-впечатляващите новатори от последните десетилетия, които освен 
вдъхновение за маркетолозите и пример за предприемчивост и уникалност, 
успяха да променят света в една по-човечна и по-зелена посока. Към тях ще 
прибавим и няколко запомнящи се марки и кампании, защото това, че бяха 
първи ги превърна в емблема: 

Джейми Оливър е, не просто феномен в кулинарния бранш и автор на 
„Кулинарната революция“ – той е едно от най-обичаните телевизионни лица 
и един от най-известните британски експерти. През 2004 г., мотивиран от 
лошото качество на храната във великобританските училища, Джейми ини-
цира национална кампания, наречена „Храни ме по-добре“, и стартира он-
лайн петиция. Той се връща в училище, за да образова и мотивира децата 
и работниците в кухнята да готвят и да се хранят със здравословни ястия 
вместо с полуготовите храни. В резултат, правителството отпуска средства 
за подобряване качеството на храната в столовете, за обучение на готвачите 
и ново кухненско оборудване. В допълнение към телевизионните предава-
ния и книгите, Джейми работи и със „Сейнсбъри“ (водеща британска верига 
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супермаркети), съветвайки ги как да подобрят качеството и асортимента на 
предлаганата храна. От 2004 г. той успешно отглежда плодове, зеленчуци и 
подправки в оранжерията си в Есекс, затова и книгата му „Джейми у дома“ 
и ТВ поредицата отразяват новата му любов към органичното градинарство, 
а рецептите са вдъхновени от собствената му продукция. През 2009 година 
стартира едноименната система за директни продажби, която позволява на 
хората да започнат собствен бизнес, като продават качествените продукти на 
Джейми чрез организиране на промоциални партита за приятели и колеги. 
Бестселърът „30-минутните ястия на Джейми“ се превръща в най-успешната 
и най-бързо продаваната книга в историята на Великобритания. Луксозната 
верига ресторанти „Джеймис италиан“ е изключително популярна във Вели-
кобританя и произвежда храна от най-високо качество, а 15-те ресторанта, 
които отваря през 2002 г., осигуряват обучение за младите хора на три места 
по света. Това са само част от многобройните дейности и каузи на този прям 
английски готвач и защитник на здравословна храна, което го превръща в 
емблема и марка сам по себе си. Той използва метода на „разрушителната“ ме-
дийна и обществена видимост и успява да мотивира посредством нов вид ко-
муникация – „инфоразвлекателната“. Неговите живи предавания напомнят 
на „ситкоми“, а гастролирането му извън Англия прилича на рок концерт. И 
все пак, зад всичко това стои една добра идея, една успешна мисия – да приоб-
щи младите, децата и техните родители към каузата за здравословно хранене.

Стив Джобс остави незаличим отпечатък върху начина, по който об-
щуваме, забавляваме се и живеем. Безспорен е фактът, че този харизматичен 
човек, тази сложна личност и неговата визия за „човешкото лице“ на техноло-
гията, промениха света. Макар и съосновател на Apple, след борба с борда на 
директорите, Стив Джобс напуска компанията през 1985 г. През 1996 г., се за-
връща като временен изпълнителен директор, в момент когато компанията се 
затъва и цените на акциите спадат. Той става постоянен изпълнителен дирек-
тор през 1997 година. През този период, Джобс намалява броя на започнатите 
350-те проекта на Apple до 50, след което ги свежда до 10. Следвайки страте-
гията си да се фокусира върху създаването на следващото „голямо нещо“, той 
пуска на пазара iMac, iPod, iTunes и iPhone. С негова помощ се възстановява 
и „модерният“ образ на Apple. Може би най-показателният пример за бизнес 
обрат на всички времена е когато под ръководството на Джобс, акциите на 
Apple се покачват с над 9000%. Ще кажете „И какво това – всичко това, вече е 
известно! Връзката с екологията или зеленото мислене е в: 

• Вдъхновение за другите: Джобс е не само източник на вдъхновение 
за легиони предприемачи, но и създадената от Apple екосистема се 
е превърнала в гориво за хиляди други видове бизнес – удължава-
щи живота батерии, зарядни, всякакви допълнителни аксесоари 
и принадлежности. Творенията на Джобс за Apple са от решаващо 
значение за толкова много други фирми: В момента в iTunes са ка-
чени над 500 000 приложения, дали тласък на дейността на безброй 
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технологични фирми за прилежащи продукти, а на разработчиците 
на приложения и програмистите бяха нужни години за изграждане 
спецификациите на обслужващите платформи.

• Ценности и мисия: С течение на времето, Apple и нейните продукти 
се превърнаха в символ за ценности и вярвания. Подобно напират, 
който издига знамето на кораба, за да покаже пред всички кой е и за 
какво се бори, Apple служи като символ на аутсайдерите и неконфор-
мистите по целия свят.

Ричард Брансън, вече придобил популярност с „ексентричността“ си 
милионер, е основател на групата Virgin, който въпреки дислекцията си успя-
ва да изгради не един успешен бизнес. Негова запазена марка е фразата: „По 
дяволите! Нека го направим!“ Вярата на Брансън, че обслужването на кли-
ентите е основата за всеки бизнес, му помага да превърне в успех всяко свое 
начинание – от авиокомпании до мобилни устройства и отвъд.

Ричард Брансън за приемането на промените: 
„Ако вашата дейност и интереси като предприемач не са в областта на 

устойчивата енергетика, тогава потърсете с какво вашият бизнес може да по-
могне за намаляване на вредните емисии. Разгледайте всеки аспект на бизнес 
-процесите за евентуална възможност за намаляването на емисиите, за повтор-
на употреба или рециклиране на ресурси. Промяната на вашата дейност веро-
ятно няма да бъде лесна, но тъй като бизнесът в повечето му сектори е първо-
начално отговорен за създаването на проблема, той трябва да стане и част от 
решението му. В групата „Virgin“ нашите фирми непрекъснато търсят начини 
как могат да сведат доминимум въздействието си върху околната среда.

В следващите 10 години целият свят ще навлезе в непознати територии, 
тъй като всички са изправени пред все по-мащабното търсене на енергийни 
източници, които все още са обезпокоително свръхзависими от петрола. В 
случай че предприемачите се впуснат в областта на възобновяемите енергий-
ни източници поради правилните причини, по всяка вероятност с времето 
ще открият начина, по който ще създадат някои много вълнуващи нови тех-
нологии и успешни нови бизнеси.“

Днес са вече известни редица емблематични екокампании.
През 2008 г., General Elecric лансира масивна мултимедийна кампания 

под името „Ecomagination“, която на практика доказва предимството на зеле-
ната позиция на един силно конкурентен пазар, на който доверието и досто-
верността са от първостепенно значение за успеха. Резултатът – простичка, 
красива и убедителна творческа концепция, умело предава посланието и ус-
пява да му придаде ангажираност. Впоследствие Ecomagination се превръща е 
дългосрочен ангажимент на General Elecric да представя и съдейства за нова-
торски решения на днешните екологични предизвикателства, като същевре-
менно стимулира икономическия растеж. (GEEcomagination форум)

Вкампания от 2007 г., популяризираща колекцията пролет/лято на ита-
лианската фирма за облекло, са изобразени пейзажи, трансформирани от 

Зелена концепция



188
потенцилна екологична катастрофа. Кампанията доказва, че зеленият марке-
тинг вкомбинация с леко иронично чувство за хумор, когато се направени 
добре, резонират отлично с младежката аудитория.

Два са основните елементи, които насърчават хората да купуват еко 
продукти – това са еко-статус и еко-история

Ecoстатусът е може би един от основните стимули за закупуване на 
екологично чисти продукти. При закупуване на автомобил ToyotaPrius, човек 
показва, че се грижи за околната среда. С карането на такава машина се при-
добива определено състояние. Не елитизъм, както ако каратеBentley. С това 
се показва, че купувачът е човек, който се интересува от бъдещето на плане-
тата и е отговорен потребител, който е готов да консумира, но не за сметка 
на околната среда. Моделът Prius осигурява не само допълнителна мощност, 
пространство, безопасност, съвременни технологии и отличен пробег, но и е 
щадящ за околната среда. ToyotaPrius днес е една икона за еко статус.

Продукти, които помагат на хората да се подчертае тяхното екологично 
състояние, се появяват в напълно различни области на живота. Това са не 
само лични вещи, но и такива на общественото благо. Пример за последното 
е кофата за боклук Bigbelly, която работи на слънчева енергия. Нейната ос-
новна функция е специална система за запечатване, която може да съхранява 
5 пъти повече отпадъци от обичайните кофи със същия размер, като малкият 
ѝ размер допринася за поставянето ѝ на всички места.

Victorian Еко иновации Lab, основан от правителството на Австралия 
през 2006 г., наскоро представи на света VeilSolarShades, специално оборудва-
не, които са разположени в училищни дворове и събират слънчевата енергия. 
Те дават възможност на учениците лесно да заредят всяко устройство, като 
например Ipod или мобилен телефон.

Еко историите са вдопълнение към еко статуса, защото хората могат 
да привличат подобни истории, свързани с техния продукт. Пример за това 
е компанията IceBreakerот Нова Зеландия. Основна насока в дейността ѝ е 
производство на вълнени дрехи. Главната особеност на IceBreaker е, че всеки 
клиент може да научи как са изработени дрехите му чрез въвеждане на интер-
нет страницата на дружеството специален промоционален код. Така може да 
се види мястото, където са живели овцете, чиято вълна се използва в проду-
кта (има и видео на фермата за овце). Факт е, че от 1997 г. до днес, компанията 
набира необходимите си суровини директно. Това позволява да се проследи 
пътя на IceBreaker във всички компоненти на крайния продукт от началото 
до края.

По същия начин е и компания DoleOrganic, която произвежда банани. 
С всеки банан върви специален промоционален код, който може да се използ-
ва на уебсайта на компанията, за да се разгледат условията, в които се отглеж-
да всеки отделен банан.

Компанията VirginAtlanti, собственост на Ричард Брансън, преди вре-
ме провежда доста интересна акция. Компанията произвежда добри спортни 
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чанти от стари пътнически седалки на самолета му. Това означава, че същият 
материал се използва два пъти. Значителни икономии, които сериозно пов-
дигнат престижа на компанията в очите на борците за защита на околната 
среда. Всъщност този продукт се предлага в ограничени количества – само 
2000 чанти, създадени от 1000 стари места.

Глобалната кампания на Тимбърленд за 2009 г. рекламира колекцията 
Earthkeepers® от екологично чисти облекла по телевизията в печатната ре-
клама и др., както и в Интернет и социалните мрежи, със средствата на 3D 
технологиите. Успехът ѝ се дължи не само на технологиите във визуалните 
средства за масова комуникация, но и на посланието – от името „Защитници 
на Земята“ до естествените, рециклирани и безвредни материали – всичко е 
подчинено на мотото „с мисъл за околната среда“.

Кампанията на БМВ-BMWDiesel: Ch-ch-changesот 2011 г., лансирана на 
XLV-то издание на Супербоул, има за цел да предаде ценна информация и да 
излъчи послание към американската аудитория за ползите за околната среда 
от промените в дизеловата технология.

Статус и история са две основни неща, с които купувачите обръщат 
внимание на екологично чисти продукти. С разработването на продукт за 
публиката първо да разберем как ще се отрази върху тези два компонента. 
Дали той има своя собствена уникална история? Има ли някакъв начин да 
се оказва влияние върху състоянието на неговия собственик? Това са два ва-
жни компонента, които не могат да бъдат пренебрегнати. Можеби с времето 
в страната ни еко продуктите ще станат популярни и нашите търговци също 
ще трябва да решат проблема за въвеждане на подобни продукти на пазара. 
„Всички ние целим едно и също – искаме да живеем в по-добър свят и сме 
убедени, че обществото се нуждае от корпоративна подкрепа и партньорство, 
за да помогнем това да се случи“ – отбелязват Филип Котлър и Нанси Лий в 
въведението на своята книга „Корпоративна социална отговорност: Най-до-
брото за вашата компания и за вашата кауза“.

Какво е „добро“? „Доброто“ означава много неща. Свързано е най-
често с живота на други хора, но така също и с нашия личен живот и е 
проява на милосърдие, състрадание, съпричастие. Доброто провокира усе-
щане за щастие, за просперитет. Добре е да правиш добрини, но трябва да 
си наясно нуждае ли се другият от тази твоя добрина, иска ли я и как ще 
я оцени. В света на бизнеса доброто се свързва с корпоративната социал-
на отговорност, съответно и с филантропията, с даренията, със социалния 
маркетинг. Котлър и Лий предпочитат да използват термина „корпоратив-
на социална отговорност“. Според тях корпоративната отговорност е пое-
мане на ангажимент отстрана на компанията, за да се подобри обществе-
ното благополучие чрез доброволчески бизнес практики и използване на 
собствени ресурси, или още по-точно казано чрез така наречените „соци-
ални инициативи“.
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Ето шест възможности за социални инициативи, които са описани 

много детайлно в „Корпоративната социална отговорност“. 1

1. Популяризиране на каузи
Компанията може самостоятелно или съвместно да осигури средства, 

непарични дарения или други свои ресурси, за да увеличи популярността на 
определена кауза – екология, чистота на природата, устойчиво развитие, бор-
ба с болести и др.

2. Маркетинг, обвързан с кауза
Компанията може да поеме ангажимент да помага на определена кауза, 

като отделя някакъв процент от продажбата на свой продукт. В този случай 
компанията партнира с някаква нестопанска организация, като цели с това 
да повиши продажбите напродукта и да генерира финансови средства за бла-
готворителна дейност.

3. Корпоративен социален маркетинг
Компанията подкрепя разработването (понякога и реализирането) на 

кампании за промяна на поведението на хората с цел подобряване на общест-
веното здраве, околната среда, общественото благополучие.

4. Корпоративна филантропия
Това са даренията под формата на безвъзмездна парична помощ, или 

дарение с някакви продукти и услуги.
5. Доброволен труд за общността
Става дума за подкрепа на свои служители, партньори и подизпълни-

тели да отделят доброволно от своето време, за да подпомагат местни каузи и 
обществени организации. Например обучение на някои основни компютър-
ни умения на деца, да почистват определени райони и т. н.

6. Социални отговорни бизнес – практики
Например в подкрепа на някаква кауза, компанията може да се откаже 

от провеждане на маркетингова дейност сред определени групи и общности.
Това, което се повтаря в шестте социални инициативи без всякакво 

съмнение е изборът на социален проблем, който компанията може да подкре-
пи. В този смисъл препоръките на Котлър и Лий за много полезни. Цитатът 
по-долу е красноречив.

„Обществените потребности сякаш са безкрайни, а възможностите да 
съдействие – безброй. Както на глобално, така и на местно ниво, не е трудно 
да се избере кауза, която се нуждае от корпоративна подкрепа – от покрива-
не на основните нужди на обществото до грижа за здравето, превенция от 
нараняване, увеличаване на социалната ангажираност и защита на околната 
среда. Проблемът е в правилния избор.“

1 Котлър, Ф., Нанси Лий. Корпоративна социална отговорност., Рой Комюни-
кейшън, София, 2011, *Котлър, Ф., Нанси Лий. Корпоративна социална отговорност., 
Рой Комюникейшън, София, 2011.
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Всички изследвания показват, че ползите от правенето на добро са се-

риозни и значими: 
• повишени продажби и пазарен дял; 
• по-силно позициониране на марката; 
• по-добър корпоративен имидж и влияние; 
• по-добри възможности за привличане и задържане на служители; 
• по-ниски оперативни разходи; 
• повишен интерес от страна на инвеститори и финансови анализатори.
Ползите от социални инициативи са чудесни, защото този, кой-

то прави добро, получава двойно повече добро! Повече от 25 фирми като 
Ben&Jerry`s, IBM, WashingtonMutual, Johnson&Johnson, Timberland, Microsoft, 
TheBodyShop, AmericanExpress и Starbucks споделят опита и препоръките си 
как да се извлече максимална полза за компанията и за каузата.

Много фирми започват да осъзнават, че те са членове на широката об-
щественост и следователно трябва да държат по щадящ околната среда начин. 
Това означава, че фирмите, трябва да се стремят да постигнат екологични 
цели, както и цели, свързани с печалбата. Това води до проблеми на околната 
среда, които са интегрирани в корпоративната култура на фирмата. Фирмите 
в тази ситуация може да имат две гледни точки, свързани с факта, че те могат: 

• да използват факта, че те са отговорни към околната среда като мар-
кетингов инструмент; 

• да станат отговорни, без да предлагат този факт.
Има примери на фирми, които приемат и двете стратегии. Организа-

ции като BodyShop силно подчертават фактат, че те са отговорни към окол-
ната среда. Въпреки че това поведение е конкурентно предимство, фирмата 
е създадена специално, за да предложи на потребителите природосъобразни 
алтернативи на конвенционалната козметика продукти. Тази философия е 
пряко свързана с цялостната корпоративна култура, а не просто да си конку-
рентен инструмент. Пример за фирма, която не насърчава своите екологични 
инициативи, е Coca-Cola. Тя е инвестирала големи суми в различни дейности 
за рециклиране, както и като промяната на опаковката им се сведе до мини-
мум въздействие върху околната среда. Макар и загрижени за околната среда, 
Coke не е използвал тази загриженост като маркетингов инструмент. По този 
начин голяма част от потребителите не могат да осъзнаят, че Coke е много 
екологично настроена организация.

Друга фирма, която е много отговорна към околната среда, но не насър-
чава този факт, най-малко извън организацията, е WaltDisneyWorld (WDW). 
WDW има широка програма за управление на отпадъците и инфраструкту-
рата на мястото, но тези съоръжения не са подчертани в тяхната обща турис-
тическа промоционална дейности.

Зелена концепция



192

Литература
1.  Boneva, M., Sozialna ecologia I globalizatia, Faber, 2011.
2.  Iordanov, I., Ikonomika na prirodopolzvaneto, 2006.
3.  The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for 

Sustainable Branding“ (Greenleaf Publishing and Berrett-Koehler Publishers, 
February 2011).

4.  www. NovaVizia. net
5.  http://trendwatching. com
6.  http://www. environmentalleader. com
7.  http://greennotesblog. com/
8.  http://ecomagination. com.
9.  Kotlar, F., Nansy, Liy, Korporativna socialna otgovornost, Roy Komunication, S., 

2011.

Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев


