


 

 

 

 

Ритейл маркетинг и мениджмънт. Лекционен курс. 

Автор: Димитър Трендафилов, НБУ, София, 2018.  

Пълен текст на изданието 

Ритейл е термин, заместващ „търговия на дребно“ дори в професионалния език у 
нас. За разлика от повечето понятия в маркетинга, които идват през английски 
език, произходът му е от френски и има значение на „нарязвам, разфасовам на 
дребни части, порции“ и т.н. Подзадача на главите (темите по курса) е да 
разгледат генерално ритейла, чието значение значително нараства на 
съвременните пазари, за да разкрие след това особеностите на продуктовия 
мениджмънт и успешното използване на пространството в точката на продажба за 
целите на маркетинга. С цел илюстрация на изложеното в лекциите, те са 
съпроводени от два формата на казуси от натрупаната световна практика на най-
големите компании в търговията на дребно. В рубриката „практики“ са 

представени отделни процеси и/или повратни моменти в историята, благодарение на които съответните 
вериги са постигнали пазарен успех, докато идеята на поместените в местата наречени „ритейл концепции“ 
текстове е по-детайлното разгръщане на цялостната стратегия, на която е заложила дадена верига. 
 

 

 

 

 

 

 

Векът на структурализма. Материали от конференция по случай 

100 години от „Курса по обща лингвистика“ на Фердинанд дьо 

Сосюр, проведена на 8 ноември 2016 г. в Нов български 

университет в чест на 65-годишнината на проф. Иван Касабов, 

д.н. 

Съставител: Васил Гарнизов, НБУ, София, 2018.  

ISBN: 978-954-535-994-1, Цена: 22,00 лв. 

„Този сборник се оформи като следствие на Конференция по случай 100 години от 

публикуването на "Курса по обща лингвистика" на Фердинанд дьо Сосюр, 

проведена на 8-ми ноември 2016 г. в НБУ, както и във връзка с юбилея на един от 

последните истински структуралисти, които не гледат на метода си като на 

анахронизъм и който в някакъв смисъл осъществи идеала на структуралиста: да 

създаде речник в затворена система, в който всяка дума се пояснява само с думи от същия речник - проф. 

Иван Касабов.“  

                                                                                                                                                                 Васил Гарнизов 
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