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Резюме: Изследването разглежда същ-
ността на предприятията на творческите 
индустриии като основни техни структур-
ни звена. Извежда спецификита на бизне-
са с интелектуална собственост посред-
ством структуриране на бизнес отноше-
нията между представителите на малкия 
и средния бизнес и бизнес концентрациите 
на принципите на: проектната структура 
и хоризонталната и вертикалната струк-
турни решетки. Изяснява видовото разно-
образие на творческите предприятия, чрез 
анализа им като представители на малкия 
и средния бизнес и техните видове и пред-
ставители на едрия бизнес – транснацио-
нални корпорации и конгломератни струк-
тури. Изследва моделите на бизнес пове-
дение на предприятията, прилагани в про-
цеса по създаване на творческия продукт 
като: модела на веригата на стойността; 
модела на потребителската полезност и 
модела на мрежовата полезност. Анализи-
ра моделите за бизнес растеж, свързани 
с промоцирането на продукта и неговата 
пазарна реализация като: модела на час-
тичната модификация; модела на пазарния 
прозорец; модела на трансфер на имидж и 
този на монетаризация на външната среда. 
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1. Въведение в проблематиката

Предприятията в творческите индус-
трии са тяхно основно структур-

но звено, специализирано в създаването и 
управлението на интелектуална собстве-
ност за бизнес цели. Те участват активно 
във формирането на положителните стой-
ности на икономическите показатели на 
творческите индустрии, като изграждат 
структурата на бизнеса на проектен прин-
цип в хоризонтална и вертикална струк-
турна решетка. Функционират предимно 
в условията на асиметрична конкуренция, 
като са основни генератори на научноиз-
следователската дейност и на творчески-
те продукти. В своята дейност придприя-
тията прилагат два вида модели на бизнес: 
моделите на бизнес поведение и моделите 
за бизнес разтеж.

Основна цел на изследването е да се из-
ведат спецификите и характеристиките 
на моделите на бизнес на предприятията 
в творческите индустрии. Водеща изследо-

Модели на бизнес на предприятията  
в творческите индустрии
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вателска теза е, че спецификата на бизнес 
отношенията между структурните звена 
на творческите индустрии е в основата 
на формирането на моделите на бизнес на 
предприятията. Използваната изследова-
телска методология е интердисциплинарна 
като следва системния и аналитичния под-
ход както и анализ на бизнес практиката.

2. Същност на предприятията  
в творческите индустрии

Предприятията в творческите индус-
трии, според своята бизнес дейност се 
делят на т.нар. творчески предприятия и 
иновационни продприятия.

Творческите предприятия създават и 
управляват интелектуална собственост и 
са част от структурата на креативните и 
в културните индустрии. В културните ин-
дустрии те индустриализират и комерсиа-
лизират творческия продукт, т.е. го произ-
веждат в количество, за масово потребле-
ние и го разпространяват пазарно. Това е 
така, защото при културните индустстрии, 
дори в процеса по индустриализиране на 
творческия продукт, се влага творчество, 
макар и да се използват технически сред-
ства. Що се отнася до комерсиализиране-
то, то творческите продукти в културата 
се разпространяват едновременно с пре-
доставянето на услуга за тяхното потреб-
ление. Например творческият продукт –  
филм, се разпространява едновременно с 
услуги като кино, телевизия, мобилна те-
левизия, интернет и т.н. Тези особености 
определят творческите предприятия като:
 • мултифункционални, 
 • оперират в условия на асиметрична кон-

куренция, 
 • централизиран бизнес, 
 • висока степен на риск, 
 • големи пазари и 
 • текучество на труда. 

Те функционират в условия на търговски 
монопол, създават и оперират на пазара на 

интелектуална собственост в условията 
на свободни пазарни отношения. Проду-
ктът на творческите предприятия е твор-
чески продукт.

Творческите предприятия са приоритет-
но малки и средни предприятия, функциони-
ращи в областта на научноизследовател-
ската и развойната дейност. За България 
техният брой е три пъти по-малък от броя 
на предприятията в страни от ЕС 28 като 
Словакия, Унгария, Австрия и Дания, където 
производителността на труда е най-близо 
до средните є нива за ЕС 28 и е сравним с 
размера на работната сила в България.

Пример за творческо предприятие, което 
благодарение на успешното управление на 
икономическата реализация на създавания 
от него творчески продукт развива доста 
успешен бизнес, е английското предприятие 
„Intelligent textile“ (Материали от Европейско-
то патентно ведомство, август, 2006).

Иновационните предприятия създават 
иновации, като индустриализират и/или 
комерсиализират творческите продукти в 
сектора на материалното производство. 
Те поемат риска от отхвърляне на твор-
ческия продукт и чрез своята иновационна 
дейност го превръщат в иновация (Инова-
цията е нова идея, която може да бъде нов 
продукт, услуга, производствен процес или 
нов начин на организация на производство-
то, маркетинга или управлението на бизне-
са. Превръщането на творческия продукт 
в иновация, освен неговата новост и ори-
гиналност, зависи и от пазарния му капа-
цитет, възможността и готовността на 
сектора да го приеме, както и икономиче-
ската му ефективност). Иновационната 
дейност по своята същност е предприема-
ческа дейност и включва внедряването и 
използването на иновацията за производ-
ството и разпространението на нови про-
дукти или процеси.

Независимо, че предприемачеството на 
национално ниво се развива сравнително 
динамично, то е ограничено по отношение 
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на иновационната дейност на новосъздаде-
ните предприятия. За периода 2004-2008 г. 
едва 16 % от малките и средните предпри-
ятия (приблизително 338 484) са развивали 
иновационна дейност и то не върху собст-
вени научноизследователски разработки, а 
върху външно придобити, чрез технологи-
чен трансфер. Иновационните предприятия 
на територията на страната най-често 
са част от аутсорсинг или са лицензополу-
чатели, без дялова обвързаност, независи-
мо от големината на бизнеса си.

Иновационните предприятия на тери-
торията на страната най-често правят 
нововъведения за тях самите, като избяг-
ват сътрудничество с външни партньори. 
Това е така, защото иновационната им 
дейност е фокусирана приоритетно върху 
намаляване на разходите предимно за труд, 
а не за постигане на технологични нововъ-
ведения. Често имат слаби мениджърски 
способности, не познават принципите за 
управление и бизнес с интелектуалната 
собственост, поради което не постигат 
конкурентно предимство на експортните 
пазари. Националните иновационни пред-
приятия имат нужда от производствен 
потенциал и изграждане на връзка с регио-
налните вериги за създаване на стойност. 

3. Структура на бизнеса  
с интелектуална собствeност 
в творческите предприятия

Бизнесът с интелектуална собстве-
ност в творческите придприятия е струк-
туриран в зависимост от вида на участни-
ците в съответната творческа индустрия. 
Открояват се две структури: проектната 
структура и хоризноталната и вертикал-
ната структурна решетка.

3.1. Проектна структура

Проектната структура на бизнеса с 
интелектуална собственост е характерна 

предимно за бизнес концентрациите, не за 
малките и средните предприятия.

Тя се реализира от различни специали-
сти в определена област, които могат да 
са на свободна практика или да работят за 
някои от малките или средните предприя-
тия на пазара. Групирането на екипите по 
разработката на проекта става в зависи-
мост от вида на желания творчески про-
дукт. Групите са изключително динамич-
ни, като за създаването на всеки следващ 
творчески продукт имат различни членове. 

Проектната структура е практичес-
ки приложима за предприятия във всички 
творчески индустрии, но не всяка от тях 
се възползва от него. Така например фил-
мовата индустрия функционира изцяло на 
проектна форма (т.е. разчита на външен 
творчески капитал), доколкото рекламна-
та индустрия разчита на постоянен твор-
чески екип, който е на постоянен договор в 
свързано творческо предприятие.

3.2. Хоризонтална и вертикална 
структурна решетка

Структурата на бизнеса в творческите 
предприятия не е пълно подобие на класиче-
ската вертикална структура. Творческите 
предприятия функционират в условията 
както на вертикални, така и на хоризонтал-
ни бизнес връзки с останалите участници в 
творческата индустрия. В хоризонталните 
и вертикалните връзки участват предимно 
малко на брой, но значително големи ком-
пании, приоритетно заети с международен 
бизнес. Бизнесът между предприятията не 
е балансиран, тъй като представителите 
на малкия и средния бизнес трябва да дого-
варят с представителите на едрия бизнес. 

Хоризонталната и вертикалната струк-
турна решетка позволява индустриализи-
рането на творческия продукт за целите 
на масовото му производство, което реа-
лизира значими икономии от мащаба и до-
пълнителна печалба. Това е възможно, тъй 
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като за създаването на творчески продукт 
се извършва еднократна инвестиция, коя-
то се възвръща многократно, чрез негово-
то лицензиране.

4. Видове творчески предприятия 

4.1. Представители на малкия и средния 
бизнес

Малките и средните предприятия (МСП)  
стоят в основата на веригата на стой-
ността на творческите индустрии. Те 
могат да създават творческия продукт –  
обекта на интелектуална собственост 
и посредством различни бизнес модели да 
го предоставят за индустриализиране и 
комерсиализиране или само да реализират 
иновационна дейност, свързана с превръ-
щането му в нов продукт или процес.

Предвид недобре изградените и функ-
циониращи научноизследователска и ино-
вационна инфраструктури, дейността на 
малките и средните предприятия в създа-
ването на стойност в творческите индус-
трии е сериозно предизвикателство. Мал-
ките и средните предприятия в творчески-
те индустрии биват:

4.1.1. Стартиращи компании

Те са новосъздадено творческо предпри-
ятие, чиято основна цел е да създаде твор-
чески продукт. Именно поради това, тези 
компании функционират в условия на висок 
риск и изключителна пазарна несигурност. 
Те са израз на т.нар. технологично предпри-
емачество, което е свързано с провеждане-
то на научноизследователска и развойна 
дейност или и с нейното иновативно при-
ложение.

4.1.2. Зрели компании или т.нар. spin off компании

Това са случаите, когато от предста-
вители на едрия бизнес, т.нар. зрели ком-
пании, високотехнологични пазарни лидери, 
се отдели част от техните дялове и екипи 
за създаването на новото творческо пред-

приятие. В тези ситуации, компанията пре-
насочва допълнителното или зависимото 
изобретение като самостоятелен бизнес 
на нова spin off компания и я създава. Spin 
off компанията трябва да внедри изобрете-
нието и да го превърне в иновация.

Spin off компании са и тези, целенасоче-
но създадени за да внедрят и комерсиализи-
рат творческите продукти на университе-
ти, научно-изследователски организации и 
институти.

4.2. Представители на едрия бизнес

Представителите на едрия бизнес или 
т.нар. корпоративен бизнес е характерен за 
технологично развитите икономики и тези, 
ориентирани към услугите. Корпоративни-
ят бизнес се позиционира предимно в доми-
нантни сектори като развлекателния сек-
тор на услугите или иновационния сектор 
на високите IT технологии. Той функционира 
в области, където творческият продукт е 
предназначен за масово потребление.

4.2.1. Транснационални корпорации

Транснационалните компании са огро-
мни корпорации и са резултат от проце-
сите на глобализация. Те разпростират 
дейността си на територията на няколко 
държави, като обединяват в дейността си 
и други международни предприятия. Като 
представители на едрия бизнес те са из-
ключително мощни конкуренти с чести оп-
ити за налагане на монополно положение. 
Тяхната бизнес дейност, поради опитите 
за налагане на монополно положение, срав-
нително често попада под разпоредбите на 
антимонополното законодателство. Корпо-
рациите имат производствени и търгов-
ски представителства на територии на 
държави, различни от мястото на седали-
щето на компанията, където е и нейната 
собственост. Поради мащабите на бизнес 
дейността си, една транснационална кор-
порация може самостоятелно да формира 
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цяла творческа индустрия. Това е така, за-
щото тези корпорации контролират 1/3 от 
световната търговия и притежават при-
близително 80% от патентите и техноло-
гичното ноу-хау в световен мащаб (Приме-
ри за транснационални корпорации в Евро-
па са Daimler, BMW, Nestle, Shell, Siemens; в 
САЩ са Coca-Cola, Google,Walmart, Microsoft, 
Hewlett Packard, IBM Citibank; в Япония са 
Toyota Canon, Honda, Sony, Panasonic). Транс-
националните корпорации в творческите 
индустрии биват:
 • Интернационални – разполагат със 

собствена производствена база на те-
риторията на една страна и доминират 
в стопанската є дейност по отношение 
на вноса и износа, поради което поддър-
жат редица представителства в други 
държави;

 • Мултинационални – базирани са в стра-
ната на седалището си, но притежават 
представителства на територията на 
много други държави;

 • Вертикални – представителствата в 
чужбина участват в производството на 
крайния продукт;

 • Хоризонтални – представителствата 
произвеждат продукт, идентичен на про-
извеждания от организацията майка и го 
разпространяват на същата територия 
и на други чуждестранни пазари;
Независимо от вида на транснационал-

ната корпорация, нейното съществуване е 
съществена предпоставка за функционира-
нето на творческите индустрии.

4.2.2. Конгломерати

Конгломератът е резултат от сделки, 
за окрупняване на бизнеса и представлява 
интегрирана структура от дейностите на 
различни предприятия, в условията на еди-
нен финансов контрол. Интеграцията меж-
ду предприятията може да е вертикална 
или хоризонтална, възможно е да е и смесен 
тип, т.е. мрежова (Данаилов, 2013). В биз-
нес отношение, конгломератът е едно мал-

ко стопанство с достатъчен капацитет 
за ефективно управление и финансиране, 
което го определя като пазарна доминант-
на, т.е. монополна структура. Доста често 
холдинговите структури са конгломератни 
структури. Конгломератите съчетават 
управленски, финансов, производствен и 
търговски капацитет на територията не 
само на няколко държави, но и на континен-
ти. Примери за конгломератни структури 
са Phillips Electronics, Montedison, General 
Electric, Hanson, United Technologies, Textron 
Inc. и други. В областта на електронни-
те медии, безспорна е водещата позиция 
на компанията с конгломератна структу-
ра AТ&T American Telephone and Telegraph 
(AT&T Corporation), създана през 1885 г. (За 
повече информация виж http://money.cnn.
com/2016/10/22/media/att-time-warner/).

5. Модели на бизнес  
с интелектуална собственост

Моделите на бизнес с интелектуална 
собственост се отнасят до бизнес пове-
дението и икономическия растеж на пред-
приятията в творческите индустрии и са 
пряко свързани със създаването и управле-
нието (Крушков, 2017) на интелектуалната 
собственост за бизнес цели.

Прилаганите от творческите предприя-
тия модели в различните творчески индус-
трии са различни комбинации в зависимост 
от мястото на творческото предприя-
тие в индустрията, вида на творческия 
продукт, възможните начини за неговото 
използване, капацитета на творческото 
предприятие за бизнес партньорство или 
разширение и т.н.

Моделите на бизнес на творческите 
предприятия се различават от бизнес 
моделите, прилагани при икономическата 
реализация на творческия продукт. По-
следните са модели за бизнес с интелек-
туална собственост и са пряко свързани 
с управлението на правото на интелекту-
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ална собственост за индустриализиране 
и комерсиализиране на обекта на закрила. 
Моделите на бизнес с интелектуална соб-
ственост или т.нар. бизнес, модели поради 
спецификата на обекта, а именно негови-
ят нематериален характер като бизнес 
актив на предприятието, не притежават 
голямо видово разнообразие. Приоритетно 
прилаганите бизнес модели са две групи: 
лицензионните и тези, в съдържанието 
на понятието разпространение (& 2, т. 4 
от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП, 
обн. Дв бр. 56/1993, „разпространение на 
произведение“ е продажбата, замяната, 
дарението, даването под наем, както и 
съхраняването в търговски количества, 
а също и предложението за продажба или 
даване под наем на оригинали и екземпляри 
от произведението“). Съществена разлика 
между двете групи бизнес модели е, че при 
лицензионните не се прехвърля собстве-
ността върху обекта, а при действията 
по разпространение, това се отнася един-
ствено до отдаването под наем и даване-
то в заем, за всички останали собстве-
ността се отчуждава.

И двете групи бизнес модели в струк-
турно отношение са съвкупност от суб- 
бизнес модели, съответно:
 • видовете лицензии, свързани с конкрет-

ния предмет на бизнес отношенията и
 • вида на действията по разпространение 

на екземплярите от обекта като покуп-
ко-продажба, даване в заем, отдаване 
под наем, съхранение в търговски коли-
чества и други.
Икономически най-ефективният бизнес 

модел по отношение на всички обекти на ин-
телектуална собственост е лицензионният.

5.1. Модели на бизнес поведение  
на творческите предприятия

Прилаганите модели на бизнес поведе-
ние от творческите предприятия зависят 
от средата, в която творческите индус-

трии функционират, поради което са важен 
показател за бизнес състоянието на кон-
кретната творческа индустрия.

Моделите на поведение, които прилагат 
творческите предприятия от дадена твор-
ческа индустрия, определят степента на 
нейната значимост за икономическия рас-
теж. А значимостта на творческата ин-
дустрия определя функциониращите в нея 
творчески предприятия като основни, во-
дещи и поддържащи бизнеса в нея.

Значимостта на творческата индус-
трия оказва влияние и върху държавната 
политика за подпомагане на определени 
стопански сектори, без това да се отнася 
за приоритетно държавно субсидираните, 
като културата например.

Творческите предприятия прилагат 
съответните модели на бизнес поведение 
за постигането на една основна цел – въз-
връщаемост на инвестициите, направени 
за създаването на творческия продукт. А 
това става като се усвои неговата иконо-
мическа полезност, чрез масовото му про-
изводство и търговия с цел печалба.

Бизнес дейността на творческите 
предприятия се различава от тази на ос-
таналите предприятия по това, че е свър-
зана със създаването и управлението на 
интелектуална собственост. Поради това, 
за да се трансформира икономическата 
полезност на творческия продукт в иконо-
мически потенциал е необходимо творче-
ските предприятия да прилагат предимно 
бизнес модели, свързани с лицензирането 
на интелектуалната собственост. 

Лицензионните бизнес модели са в ос-
новата на функционирането на всяка една 
творческа индустрия и се прилагат в ор-
ганизирана последователност на бизнес 
дейностите на отделните участници в 
нея, включително и второстепенните като 
снабдители, дистрибутори и потребители. 
Организираната последователност на биз-
нес дейностите на отделните участници 
се нарича „система на полезностите“, коя-
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то пряко зависи от характеристиките на 
пазара и от икономическите интереси на 
неговите участници. Чрез „системата на 
полезностите“ се определят три модела на 
бизнес поведение на творческите предпри-
ятия при формиране на добавената стой-
ност на творческия продукт.

а. Модел на веригата на стойността

Създаването на творчески продукт е 
процес, в който на всеки етап се добавя 
различна по вид и качество икономическа 
полезност, резултат от творчеството на 
участниците в процеса. Моделът на вери-
гата на стойността представя процеса 
на икономическите дейности като резул-
татен и линеен, т.е. изграден от последо-
вателни етапи на всеки един, от които се 
добавя стойност към крайния творчески 
продукт.

Икономическите предимства от прила-
гането на модела се изразяват в реализи-
рането на икономии от мащаба, намалени 
разходи за сделки, допълнителна печалба 
и висока степен на функционалност на 
творческите предприятия. Голяма част от 
икономическите предимства се дължат 
на интелектуалната собственост, коя-
то позволява творческия продукт да бъде 
многократно използван, без да се налага 
разработване и предлагане на продуктов 
асортимент.

В случаите, в които творческата индус-
трия не е динамична и не може да отговори 
на динамиката в търсенето, чрез промяна 
на предлагания от нея продукт, тя може да 
се възползва от монополното си положение 
и да разработи нов, но функционално сходен 
продукт на нова цена. Тази възможност съ-
ществува поради наличието на монополни 
отношения, свързани със създаваната и уп-
равляваната интелектуална собственост 
в творческата индустрия. По този начин 
индустрията хем ще отговори на търсене-
то, чрез нов продукт, хем ще направи това 

с икономии, като създаде сходен продукт, 
който ще предложи на нова цена и ще нало-
жи като хитов продукт.

б. Модел на потребителската полезност

В зависимост от пазарната среда, 
творческите предприятия могат да функ-
ционират в условия, при които трябва да 
намират решение на непознат или нерешен 
проблем на клиента. Поради спецификата 
на творческия продукт и различията в по-
требителските потребности, често пред-
лаганото от творческите предприятия ре-
шение не е в създаването на нов продукт, а 
в промяната на полезността в съществу-
ващия продукт.

По отношение на творческите проду-
кти, потребителската полезност се опре-
деля от степента, в която той удовлет-
ворява потребителските потребности за 
възможностите за различното му използ-
ване. Тъй като прилагането на този модел 
води до промяна в полезността, то от зна-
чение е възможността да се добави полез-
ност, чрез използването на нови средства –  
например, известни търговски марки.

В този случай, търговската марка играе 
важна роля поради възможността потреби-
телят да си спомни и разпознае творческия 
продукт по марката, под която се предлага 
от творческото предприятие или посред-
ника, ако има такъв. Това е така, тъй като 
качеството на предлагания продукт, дос-
тъпът до него, както и информираността 
на потребителя за неговите характерис-
тики, се моделират от имиджа, който мар-
ката си е изградила на пазара.

Потребителската полезност се влияе и 
от видимия външен вид на някои от творче-
ските продукти – начина, по който се пред-
лагат за потребление, а именно техния 
промишлен дизайн. Моделът на потреби-
телската полезност е често използван от 
творческите предприятия поради лесната 
му приложимост.
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Този модел на бизнес поведение е при-
ложим и от иновационните предприятия 
на етапите „производство“ или „дистрибу-
ция“ от „веригата на полезностите“. Там 
се извършва вертикално позициониране на 
бизнес дейностите с цел предлагане на 
крайния продукт под различна форма в за-
висимост от потребителските потребно-
сти. В този случай от значение за предпри-
ятията е намирането на компетентен пер-
сонал, който да работи при условията на 
„проектна форма“. Изпълнението на модела 
за задоволяване на потребностите на кли-
ентите изцяло зависи от таланта на за-
етия персонал. Именно поради това, пове-
чето предприятия предпочитат да наемат 
кадри с определена положителна публична 
разпознаваемост, чиято известност да се 
използва за изграждането на положителен 
имидж и за реклама.

в. Модел на мрежовата полезност

Този модел на бизнес поведение се при-
лага почти от всички творчески и инова-
ционни предприятия. Чрез него се изгражда 
логистичната и дистрибуторската мрежа, 
необходима за представянето и пазарното 
реализиране на творческия продукт. Този 
модел е присъщ преди всичко за творчески 
индустрии, чиято дейност е свързана с вер-
тикална комуникация и координация между 
участниците в пазарните отношения.

Изградената мрежа от координационни 
и комуникационни връзки е конкурентното 
предимство за творческото и иновацион-
ното предприятие. Успешното функцио-
ниране на творческите и иновационните 
предприятия зависи от стабилността на 
мрежата и от броя на потребителите. Кол-
кото повече са те, толкова по-печелившо е 
предприятието.

Творческите и иновационните предпри-
ятия, които прилагат този модел на бизнес 
поведение, имат потребители с различно 
портфолио. Поради това пазарните битки 

между тях се водят по цени, по функционал-
ност на продукта, по имидж на производи-
теля, по доверие към дистрибутора. Така, 
когато предлагането надвиши търсенето, 
което не може бързо да се разшири, пред-
приятията трябва да създадат нова доба-
вена полезност в творческите продукти, 
за да могат да привлекат загубените по-
требители.

В своята бизнес дейност предприяти-
ята не се придържат стриктно към някой 
от моделите на бизнес поведение, а ги 
прилагат в комбинация в зависимост от 
бизнес средата и нейните условия. Тяхна-
та вътрешнофирмена структура позволява 
някои от звената да прилагат един модел, 
други – някой от останалите или двата на-
веднъж. По правило творческите предприя-
тия прилагат модела на „веригата на стой-
ността“ самостоятелно или кумулативно с 
някои от останалите модели.

Най-честата комбинация на моделите 
на бизнес поведение на етап „производ-
ство“ е „веригата на стойността“ и „пот-
ребителната полезност“. На този етап се 
формира пазарният вид на продукта и той 
най-точно трябва да отговаря на потреб-
ностите на потребителите. Моделът на 
„потребителната полезност“ е приложим 
самостоятелно, когато може да има преки 
отношения между продавач и потребител. 
Например при предлагането на произведе-
ние на визуалните, пластичните и изящни-
те изкуства, т.е. на картина, скулптура, 
графика, както и при изпълнителското из-
куство, когато се представя на живо (на-
пример театрална постановка).

Прилагането от творческите предпри-
ятия на модела на „мрежовата полезност“ 
зависи от вида на продукта и възможност-
та да бъде в информационна мрежа. Напри-
мер като интернет, интерактивни видео-
игри и други.

Предвид това, че основен ресурс на 
творческите и иновационните предприя-
тия предприятия са творческите резулта-
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ти, творчеството, интелектът, уменията 
и опитът, най-характерен модел на бизнес 
поведение е моделът на „потребителната 
полезност“. Превръщането на творческите 
ресурси в икономически потенциал зависи 
преди всичко от доброто им управление, не 
толкова от промените в творческия па-
зар. Доброто управление на творческите 
ресурси създава конкурентно предимство, 
като конфигурира разнообразни организа-
ционни умения, знания и творчески ресурси 
по начин, отговарящ на промените в пазар-
ната среда.

5.2. Модели на бизнес растеж  
на творческите предприятия

Както моделите на бизнес поведение, 
така и моделите за бизнес растеж, прила-
гани от предприятията, са насочени към 
създаване на потребителско търсене за 
крайния продукт. За разлика от моделите 
на бизнес поведение, при моделите за биз-
нес растеж творческите и иновационните 
предприятия промотират крайния продукт 
и моделират потребителското поведение с 
цел потребление.

Творческите предприятия прилагат мо-
дели за бизнес растеж, свързани предимно с 
разработване на вариации на един творче-
ски продукт, без да се разширява продукто-
вия му асортимент. Поради това моделите 
са свързани предимно с модификации на 
продукта по отношение на начините за 
представянето му, а не по отношение на 
съдържанието му, което се запазва също-
то. Моделите за бизнес растеж, прилагани 
от творческите и иновационните предпри-
ятия, са:

а. Модел на частичната модификация на продукта

Изразява се в нанасяне на промени в ди-
зайна и цената на продукта, което води до 
разширяване на кръга от потенциални по-
требители. Показателен пример за този 

модел е промяната на кориците на книгите 
от меки в твърди или обратното, което не 
води до промяна в съдържанието на книга-
та, но оказва влияние върху нейната цена. 
Или промяната в дизайна на МР3 плейърите.

б. Модел на пазарния прозорец

Дава възможност на творческите и 
иновационните предприятия да продават 
продукта на различен пазар само чрез 
разширяване на каналите за дистрибуция. 
Например при производството на аудио-
визуални произведения и филми първона-
чалният пазар може да се трансформира 
в няколко нови пазара. Например дигита-
лен пазар, на който се предлага достъп до 
филма по поръчка – т.нар. „pay per view“ или 
физически пазар, който предлага достъп 
до филма чрез DVD носител. Пазарът е за 
един и същи продукт, но с два различни па-
зарни прозореца за различни потребител-
ски групи.

Тази особеност на пазара се дължи на 
естеството на продукта – творческото 
му съдържание е с нематериален харак-
тер, което позволява едновременно да бъде 
представян под различни форми и много-
кратно използван. Например филмът може 
да се представи в дигитална и в аналогова 
форма, без това да доведе до изменения в 
неговото съдържание.

В допълнение, многообразието на фор-
мите, под които може да се представи про-
дуктът, е предпоставка за разширяване на 
дистрибуционните канали. Всеки вид дист-
рибуционен канал се определя от формата, 
под която се предлага продуктът и става 
предпоставка за формирането на нов паза-
рен прозорец за същия продукт.

в. Модел на трансфера на имидж

Този модел е изключително интересен, 
защото чрез него творческите и инова-
ционните предприятия предлагат нов про-
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дукт, като трансферират имидж и така 
манипулират потребителското търсене. 
Потребителите са под въздействие на 
асоциативната си способност да разпоз-
нават определени елементи на известен 
им продукт, който за тях притежава опре-
делена полезност.

За да наложат пазарно новия продукт, и 
то като хитов, творческите предприятия 
използват положителния имидж именно на 
тези разпознаваеми елементи на стария 
продукт. Често за такива елементи се 
избират образи, които могат да станат 
отличителен знак за продуктите на цяла 
творческа индустрия.

Моделът е изключително характерен 
за филмовата индустрия, където всеки 
асоциира образите на Мики и Мини Маус 
с филмовата индустрия на Walt Disney Co. 
Аналогично функционират и творческите 
индустрии в материалното производство, 
където моделът на трансфер на имидж е 
приложен при предната решетка на авто-
мобила на BMW, т.нар. „мустачки“, като е 
трансфериран имидж от образа на Чарли 
Чаплин.

В повечето случаи превръщането на 
продукта в имиджмейкър е възможно, ко-
гато потребителите са имали достъп до 
него на части, т.е. предлаган е на серии или 
са предлагани такива от него (моделите 
на един и същи автомобил). Например поре-
дицата анимационни филмчета с героите 
на Walt Disney Co.

Имиджмейкърите реално създават нов 
продукт и нови видове услуги въз основа на 
части от вече съществуващ продукт или 
услуга (каналите за дистрибуция). Обособя-
вайки самостоятелен продукт, те форми-
рат потенциални потребители и разработ-
ват нов пазар или разширяват съществува-
щия. В някои случаи, след като достигнат 
до формиране на нов пазар или разширение, 
използването на имиджмейкъри изисква и 
промяна в някои дейности на създалата ги 
творческа индустрия.

г. Модел на монетаризиране  
на външната среда

Този модел за бизнес растеж е пряко 
свързан с положителните ефекти, които 
околната среда създава за представяне-
то на крайния продукт. Например това 
е територията, на която е заснет даден 
филм („Мъже в черно“, сниман в Сиатъл, 
САЩ) или се произвежда продукт (заводът 
на D.S.&Co. за шлифоване на кристалите 
„Сваровски“ като диаманти в с. Ватенс в 
Тирол, Австрия). Чрез монетаризиране на 
външната среда творческите предприятия 
разширяват и своя пазар, като предлагат 
свързани продукти. Например компанията 
на „Сваровски“ открива музей на своята 
история, в който излага и патентованите 
технологии за шлифоване на кристалите, 
и завод за стъклопроизводство и оптична 
техника (бинокли).

Възможно е, поради икономическа целе-
съобразност, творческите и иновацион-
ните предприятия да прилагат модел, об-
ратен на този и наричан „модел на немо-
нетарната среда“. Тогава ще реализират 
само частични постъпления от средата, в 
която създават творческия продукт.

Моделите за бизнес растеж, прилагани 
от творческите предприятия, позволяват 
да се идентифицират обхватът и видът на 
творческия пазар и да се определят пазар-
ните спънки във функционирането на твор-
ческите индустрии.

Заключение

Предприятията в творческите индус-
трии функционират в условия на изградена 
научноизследователска и иновационна ин-
фраструктура, която поради недоброто си 
функциониране не създава необходимата 
бизнес среда за постигане на оптимума 
от положителни икономически ефекти. Не-
зависимо от това, структурата на твор-
ческите индустрии позволява на малкия и 
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средния бизнес в условията на функционална 
обвързаност с представителите на бизнес 
концентрациите да оцелява и функционира, 
като прилага две групи модели на бизнес: 
моделите на бизнес поведение и на комби-
нациите от тях и на моделите за бизнес 
растеж. Сериозно предизвикателство пред 
предприятията на творческите индустрии 
е достъпът до информационни мрежи за про-
мотиране на създадените от тях творчески 
продукти и търсене на бизнес партньори.
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