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The report presents the results from the associative experiment for free associations called “Toyota –
World vehicles producer” and “Toyota”.  
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ВЪВЕДЕНИЕ  

В съвременните условия международният бизнес се характеризира с особено  
интензивно развитие, обусловено предимно от постоянните структурни изменения в 
световната икономика. Развитието на производството и научно-техническата 
революция водят до постоянно разширяване и разнообразяване на стоковата 
номенклатура на международния пазар, до появата на нови стоки и услуги. 
Промените в условията на производство и търговия налагат те да бъдат доведени 
до знанието на потребителите в страната и чужбина. Еволюцията на тези процеси е 
немислима без обмена на информация, без бизнес и рекламни комуникации във 
вътрешната и външноикономическата дейност. 

 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

В условия на нарастваща интернационализация на стопанската дейност  
фирмите не могат успешно да се развиват, без да излизат на външния пазар и без 
да затвърждават своите позиции на него. Това на практика се оказва невъзможно 
без системно и трайно презентиране на производството в чужбина, т.е. без 
организиране на международна реклама. Понастоящем тя е основен елемент на 
комуникационната политика на компаниите с трайно присъствие на външните 
пазари. 

Специалистите са единодушни в разбиранията си за понятието 
„международна реклама”, определяйки го като реклама, провеждана в чужбина. 

Младен Велев  в зависимост от териториалния обхват разделя рекламата на 
национална, регионална, местна и международна. Националната реклама се 
осъществява така, че покрива цялата страна, регионалната се провежда в 
определен географски регион, местната или локалната се осъществява само в едно 
населено място, а международната е насочена към адресати от други страни. 
Според автора международната реклама включва не само експортна реклама, т.е. 
рекламата на фирмите износителки, но и тази на техните чуждестранни агенти, 
филиали, дъщерни фирми, ако тя се планира и ръководи от износителя и касае 
неговите продукти.  Той отбелязва, че през последните  години все повече се 
използва разновидност на международната реклама – така наречената глобална 
реклама, която е стратегия за използване на еднакви кампании с идентични 
съобщения и образи, т.е. стандартизирани рекламни обяви за различни страни. 
(Велев, 2001) 

Известно е, че ефектът от рекламата изключително трудно се поддава на 
измерване. За всеки рекламодател обаче е от особена важност да знае какво 
желаят да получат потребителите на рекламираната стока и кои са потенциалните 
купувачи. Поради това рекламните проучвания са необходими както в процеса на 
разработването на творческата стратегия, така и при решаването на въпросите 
какво, на кого и с какви средства да се съобщи и въздейства. В практиката се 
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предлагат различни техники за изследване на ефективността от рекламата, но 
предвид темата на настоящия доклад ще бъде представен методът – Асоциативен 
тест. 

Асоциацията  представлява „смислово събиране и свързване на една идея, 
образ, понятие, факт и т. н. с друго на базата на сходство, контраст или обективна 
връзка, удостоверена от човешкия опит”. (Кършакова, 2002: 102) 

Асоциативният експеримент е методика, която има за цел да регистрира 
словесните асоциации на голям брой хора спрямо едни и същи думи-стимули, които 
им се подават и на които те трябва да реагират посредством думи-реакции или 
думи-отовори. Този метод за изследване намира широко приложение в областта на 
масовите комуникации, политическите кампании, рекламата, маркетинга, връзките с 
обществеността. 

Изучаването на вербалните асоциации позволява да се опишат 
категоризациите и оценките за обкръжаващия свят, съществуващи в 
индивидуалното съзнание на членовете на определена социокултурна група или да 
се идентифицират културни групи по асоциациите на определени реалии. 

Асоциативният експеримент позволява да се опишат асоциативните полета 
на думите – стимули. Асоциативното поле се изгражда от асоциациите, получени в 
отговор на зададения стимул. Всяко асоциативно поле разкрива семантичните 
граници, в които се движат представите и оценките на хората за дадена реалия, 
която е обозначена посредством стимула: обект, субект, понятие, факт, събитие, 
явление, ценност, качество и т. н.  

При асоциативния експеримент могат да бъдат измерени две величини – 
индекс за асоциативност и асоциативна сила на думата-стимул. 

Индексът за асоциативност представлява  отношение на общия брой 
асоциации към общия брой изследвани лица – изразява се в проценти. 

Асоциативната сила на думата – стимул – показва отношението на броя 
различни асоциации към общия брой изследвани лица. Максимално възможната 
асоциативна сила е 1 – получава се, когато всяко изследвано лице е дало отговор и 
този отговор е различен от всички други отговори на всички изследвани лица. 
Високата асоциативна сила – близка до 1, е свидетелство за богатство на 
асоциациите. 

 През месец юли 2009 година в Русе беше проведен асоциативен експеримент 
като  целите на изследването бяха две:  

� Да се идентифицира асоциативното поле на темата Toyota – световен 
производител на автомобили; 

� Да се очертае една по-широко дефинирана картина на темата като се 
установят нагласи и мнения за автомобилите с марка Toyota. 

Изследваните лица – общо 104 на брой – бяха избрани от различни 
социопрофесионални групи на възраст от 18 до 68 години. Изследването не 
претендира за представителност – то има за задача само да очертае основните 
нагласи на изследваните лица по разглежданата тема. В експеримента участваха 34 
жени и 70 мъже. Изборът на тези групи беше определен от стремежа да се извлекат 
индикации за концептуализирането на темата от хора, които имат реална представа 
от производители на автомобили и марки, популярни на пазара.  

 
 
Експериментът се извърши посредством две последователни процедури. 
Първата процедура имаше за цел да даде информация за нагласите на 

изследваните лица към компанията Toyota  като световен производител на 
автомобили.  

Фраза-стимул: Toyota – световен производител на автомобили 
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Инструкция: В рамките на една минута напишете думи и изрази, които да 
покажат какво лично за Вас означава Toyota като световен производител на 
автомобили. 

Събраните данни могат да се представят в следната последователност: 
Асоциативното поле, изведено на базата на изследваните лица обхваща 91 

различни асоциации: 
Асоциативно поле 

на темата Toyota – световен производител на автомобили 
91 различни асоциации 

 

Японско качество 11 

Икономическа стабилност 10 

Абсолютен лидер 9 

Висококачествени автомобили 8 

Стабилна компания 7 

Финансова стабилност 6 

Чужди инвестиции 6 

Могъщ автомобилопроизводител 5 

Производство 5 

Трудолюбие 4 

Работни места 4 

Нови технологии 4 

Просперитет 4 

Модерно производство 3 

Развитие 3 

Далновидност 2 

Дисциплина 2 

Консерватизъм 2 

 
 Това поле показва доста широки граници и добро структуриране.  Тенденция 

към структуриране се отчита при асоциациите „абсолютен лидер”, „могъщ 
автомобилопроизводител”; „японско качество”, „висококачествени автомобили”; 
„икономическа стабилност”, „финансова стабилност”; „нови технологии”, 
„просперитет”, „модерни технологии”, „развитие”, „далновидност”. Като цяло 
асоциативната картина е по-скоро конкретна, което е доказателство, че в 
индивидуалното съзнание оценките на понятието имат достатъчно опори в личния 
опит и се мислят в плана и измеренията на общността.  Прави впечатление и факта, 
че японският производител се свързва и с консерватизъм, което е по-скоро  
негативна емоционална оценка за компанията.  

Изследването дава възможност да се определят двете  основни величини: 
Индекс на асоциативност -  87, 5% 
Асоциативна сила на думата стимул – 0, 87  - показва богатството от 

асоциации, които са дали изследваните лица. 
Втората процедура съответства на класическия експеримент и имаше за цел 

да стимулира една по-разгърната представа за темата, при която наред с 
дефинирането да се изявят  оценки и интерпретации относно автомобилите с марка 
Toyota.  

Дума – стимул: Toyota 
Инструкция: Ще Ви кажа една дума. Тя ще Ви накара да се сетите за други 

думи. В рамките на 5 секунди напишете първата дума или израз, която Ви дойде на 
ум. Събраните данни могат да бъдат представени по следния начин: 
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Асоциативно поле на темата Toyota 

 96 различни асоциации 
 

Комфортен автомобил 6 

Японски автомобил 6 

Издръжлив 5 

Лесен за управление 5 

Икономичен 5 

Приятен за шофиране 5 

Автомобил - мечта 5 

Идеалният автомобил 5 

Добре направен 4 

Доставя удоволствие 4 

Достъпна цена 4 

Скъп автомобил 4 

Висока цена 3 

Луксозен автомобил 3 

Надежден  3 

Качествен  3 

Avensis 3 

Korolla 3 

RAV 4 3 

Време е за Тойота 3 

С Тойота на път 2 

Toyota – today tomorrow 2 

Безопасен 2 

Безшумен 2 

Устойчив на пътя 2 

Дефектен  2 

Голям  1 

Грубоват  1 

Малък  1 

Тест - драйв 1 

Ненадежден  1 

Катастрофа  1 

 

Асоциативното поле, дефинирано от изследваните лица, обхваща 96 различни 
асоциации. Съществува ясна тенденция към структуриране – сред асоциациите 
могат да бъдат отделени такива, които се отнасят до качествата на автомобилите с 
марка Toyota и до тяхната цена. Прави впечатление, че част от респондентите 
асоциират автомобилите с тяхната реклама. Освен това като асоциации са посочени 
и най-масовите модели на Toyota. Част от асоциациите са оценъчно натоварени –
катастрофа, ненадежден, дефектен, грубоват и т.н.  

На базата на посочените асоциации могат да бъдат  определени и двете 
величини: 

Индекс за асоциативност -  92,3 % 
Асоциативна сила на думата-стимул  - 0,92 – високата асоциативна сила – 

близка до 1 – свидетелства за богатство на асоциациите, което дава възможност да 
се направи извод, че всеки от изследваните лица има собствена представа за 
автомобилите с марка Toyota и тя е твърде различна от представите на другите и 
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освен това структурирането на асоциативното поле е доста добро и се отнася до 
четири основни показателя – качества на автомобилите, цена, модели и реклама. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение можем да обобщим, че изследването потвърди първоначалната 

хипотеза, че рекламата на Toyota се характеризира с успешност и целенасоченост. 
Доброто представяне на положителните страни на стоката или услугата, съчетано с 
подходяща комуникационна стратегия, е ключова предпоставка за адекватното 
достигане на рекламните послания до целевата рекламна аудитория. 
Рекламодателят в лицето на Toyota има всички основания да смята, че оправдава 
доверието на клиентите и потребителите си, което се дължи и на факта, че 
провежда успешни рекламни кампании. 
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