
Анализ на маркетинговите 

стратегии на „Dolce&Gabbana”

ФлексиПро



УВОД

Фокус Обект Предмет Цел Хипотеза Теза

съставянето и 

анализирането на 

маркетингов план, 

в различни 

направления, с цел 

поглед върху 

дейността на 

компанията

изследване на 

същността на 

маркетинга и 

маркетинговата 

стратегия на 

компанията

преглед на 

дейността на 

компанията 

„Dolce&Gabbana”, 

базиран на различни 

маркетинг 

проучвания

анализ на 

маркетинга на 

световната 

компания, на 

базата на 

различни техники 

и похвати, целящи 

добиване на пълна 

картина за 

даденото 

направление

представянето на 

компания, нейният 

световен успех и 

успешното й 

развитие, се 

градят на  

успешната 

маркетинг 

стратегия, която 

успява да 

развитие и 

изгради

компанията 

развива успешна 

маркетингова 

стратегия, с 

която развива 

същността си, 

приходи, 

международни 

бизнес компании и 

затвърждава 

позициите си на 

световен бизнес 

лидер

Dolce&Gabbana



ЗАДАЧИ

Да се направи характеристика на 
маркетинговата стратегия и 
теоретичен преглед на маркетинговите 
изследвания.

Да се проучат похвати в изследванията

Да се направят анализи и 
изследователски разработки

Да се проследи въздействието на 
различни фактори върху компанията и 
нейния маркетинг

Да се направят анализи и 
изследователски разработки

Да се направят обобщаващи изводи, 
както и информация за бъдещето на 
„Dolce&Gabbana”. 



МЕТОДИКА

1) Първи етап - определяне на темата и структуриране на

дипломната работа.

2) Втори етап - проучване на информационни източници по

темата - теоретико-практичен анализ на научна и

правна информация.

3) Трети етап - оценка на маркетинговата система на

компанията, на база различни маркетингови изследвания.

4) Окончателно оформяне на дипломната работа.



дългосрочни планове на 
компанията на 
потребителските пазари

принципи на ценообразуване 
и конкурентни предимства

избор и обосновка на 
ефективното 
позициониране на 
дружеството на пазара

МАРКЕТИНГОВАТА 
СТРАТЕГИЯ СЪДЪРЖА

анализ на структурата на 
въпросните пазари

прогноза за тенденцията 
на развитие на пазара



МАРКЕТИНГОВАТА 
СТРАТЕГИЯ ПОЗВОЛЯВА

значително разширяване на клиентската база 

и увеличаване на продажбите

създаване на инструмент за масово 

привличане на клиенти

създаване на механизъм за контрол на 

маркетинговите дейности

повишаване на конкурентоспособността на 

продуктите / услугите

да се установи редовен механизъм за промяна 

на съществуващи и разработване на нови 

продукти

разработване на ефективна ценова политика 

и продуктова политика

подобряване на качеството на обслужване на 

клиентите 



ВИДОВЕ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

Проникване на 
пазара

Използва се от предприятия,

работещи на добре развит

пазар със стари стоки. Като

правило се използва стратегия

на последователите: без

активни агресивни действия,

предприемат се определени

мерки за създаване на

конкурентна способност.

Развитие на 
пазара

Използва се когато компании със

съществуващ продукт, искат да

намерят нови пазари за

продажба. Това може да е

географско търсене на нови

пазари, привличане на различна

целева аудитория, представяне

на обичайния продукт с нов

капацитет (с друга възможност

за използването му) и т.н.

Разработване 
на продукти

се прилага от предприятия, 

които насърчават нови 

продукти на нови пазари. 

Включва много различни опции 

за действие.

Разнообразяване

Най-рисковата 

стратегия. Тя е свързана 

с развитието на нов или 

неизвестен продукт на 

стар пазар. Това е и най-

обещаващата за голяма 

печалба стратегия, 

свързана с успех, най-вече 

заради уникалността на 

продукта. 



ИНОВАЦИИ В 
МАРКЕТИНГОВИТЕ 

СТРАТЕГИИ

Ограничен растеж

Растеж

Промяна

Комбинация





ПРЕДСТАВЯНЕ

Основана е от италиански

дизайнери Доменико Долче

(Domenico Dolce) и Стефано

Габана (Stefano Gabbana). Тя

съчетава няколко марки и 13

линии облекла и аксесоари за

мъже и жени.



РАЗВИТИЕ

1985г. 1989г. 1990г. 1992г. 1994г. 1996г. 2001г. 2007г. 2011г.



Целеви пазар и желана пазарна 
позиция

Целият пазар на компанията е разделен на 
няколко компонента: жени, мъже и деца. 

Жените са основен таргет потребител.

Произвеждат се дрехи, аксесоари и 
козметика за жени от всякаква възраст 



ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Продажби
2017г. 

(млн.)

2016г. 

(млн.)

Оборот в периода 2011-2017г. (млн.евро)

Обороти



ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ 

ЕВРОПА

27%

СЕВЕРНА И ЮЖНА АМЕРИКА

13%

ЯПОНИЯ

6%

ИТАЛИЯ

24%



КОНКУРЕНЦИЯ



Versace 
Критерии Силни и слаби страни Важност на критериите

Силни Средни Слаби Много 

важни

Важни Малко важни

Качество Х Х

Цена Х Х

Дистрибуторска мрежа Х Х

Промоции Х Х

Имидж на фирмата Х Х

Местоположение Х Х

Контакти Х Х

Технологии Х Х

Изследвания и развитие Х Х

Рентабилност Х Х

Ликвидност Х Х

Финансово състояние Х Х

Организационна структура Х Х

Персонал Х Х

Управленски кадри Х Х

Контрол по качеството Х Х

Таблица за 
анализ на 

избран 
конкурент



МАРКЕТИНГОВИ 
ЦЕЛИ НА D&G

✓Запазване на лидерско място в

модната индустрия;

✓Развиване на компанията;

✓Увеличаване на продажбите.



ДАМСКИ, 

ДЕТСКИ, 

МЪЖКИ

ПАРФЮМИ

БИЖУТА

ЧАНТИ

ДРУГИ

ГРИМ

ГРИЖА ЗА КОЖАТА

ОБУВКИ
ОБЛЕКЛО

АКСЕСОАРИ

ПРОДУКТИ В МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС



МЯСТО В 
МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС

➢Милано, Италия – база

➢Европа

➢Япония

➢САЩ

➢Индия

➢Китай



19%

ПРОДУКТИ В МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС

Чанти Грижа за 

кожата
Грим Парфюми

42% 12% 6% 7% 3%

Облекло Обувки Аксесоари

10% 1%

Бижута



Таблица за 
анализ на избран 

конкурент

SWOT АНАЛИЗ – Dolce & Gabbana 

Силни страни
- Положителен имидж на марката

- Връзка с клиентите

- Портфолио от много марки

- Развита бизнес философия

- Уникални дизайни на продуктите

- Ковид-19 и новата виртуална платформа за пазаруване

- Подкрепа от знаменитости

Слаби страни
- Хомофобна перспектива

- Високи разходи

- Протиоворечия

Възможности
- Растеж в Азия

- Увеличаване на търговски обекти;

- Създаване на нови уникални модели;

- Разширяване на бранда;

- Увеличаване на продажбите;

- Увеличаване на цялостния капитал.

Заплахи
- Конкуренция

- Евтини имитации

- Заплаха от загуба на доверието от страна на клиентите;

- Заплаха за финансови загуби.



НАЧИНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ

Произвежданите дрехи, обувки и аксесоари трябва да бъдат направени според последните 

тенденции в модата, за да продължи удовлетвореността на клиентите

Търсене на най-подходящите доставчици, методи за тяхното привличане. 

Мерки за намаляване на дефектността на закупените компоненти.

Подобряване на уменията на работниците, повишаване на производителността, 

професионален подбор. Въвеждане на съвременни методи за обучение на персонала.

Необходимо е да се разработят по-съвременни функционални модели, които да 

подобрят качеството на предлаганите артикули

Увеличението на производствените разходи с цел подобряване на ефективността и 

качеството на производствените дейности. Практическо прилагане на качествени 

методи в производството

Подобряване на качеството, пълното удовлетворение на потребителите, повишаване на 

качеството на труда и продуктите.



МАРКЕТИНГОВА 
СТРАТЕГИЯ НА D&G

Провеждане на маркетингов анализ

Разработване на обща стратегия

Развитие на мисията на компанията

Определяне на целите на компанията

Определяне на контролния механизъм



СТРАТЕГИЯ И ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ

1) Развитие на интернет търговията

2) Увеличаване на броя на начините за

подаване на платени и безплатни реклами

3) Разширяване на каналите за дистрибуция



ИЗВОДИ

Компанията 

предлага 

поредица от 

продукти 

водещи до общо 

задоволяване на 

потребителското 

търсене 

Изпълнение на 

бизнес цели 

Препоръки към 

разширяване на 

рекламната 

насоченост 

Разширяване на 

пазарите 

Dolce&Gabbana



БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!


