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Глобалните тенденции в областта на киното

 възможност за досег с международни продукции;

 популяризиране на различни жанрове филми;

 множество дебати относно идентичността на 
създаденото съдържание и качество;

 неравнопоставени възможности в производството 
на различните нации и др.



Глобалните тенденции в областта на киното

 Медийният изследовател Ингеборг Братоева-Даракчиева– „най-
съществената характеристика на глобалните аудиовизуални 
индустрии е разпространението на артефакти чрез глобалната 
мрежа интернет. Включването на движещия образ в системата 
на интернет се извършва чрез редуцирането му в прост двоичен 
код. Този процес на универсализация е едновременно и акт на 
делокализиране на филмовото послание, на интегрирането му в 
един виртуален свят без граници.“

 Американският медиен изследовател Робърт Джонстън –
„Матрица за общуване на киното“ - „Киното е хибрид, както и 
останалите творчески и изпълнителски изкуства. Всеки филм 
може да бъде разположен на определено място в тази матрица. 
Едната ѝ ос върви от реализма към фантазията, а другата 
представлява пространството между поуката и развлечението.“



Стрийминг платформите - проучване и 
анализ на различни представители, 
лидери в онлайн пространството, сред 
които се нареждат „Netflix“, „Apple TV 
Plus“, „Disney+“ и др.

Потребителски навици:
• Потребление в подходящо за зрителя 

място и време;
• Алгоритми, чрез които всеки 

потребител има възможност много по-
лесно да намери нови филмови 
заглавия съответстващи на конкретния 
вкус.

Динамика и предизвикателства пред киноиндустрията



Най-популярните услуги за стрийминг на видео в 
САЩ през септември 2019, средно аритметично 
потребители за месец в милиони, по данни от 

немския онлайн портал за статистика „Statista“.



Нови авторски филми и сериали и разнообразие от 
други заглавия, за които притежават съответните 

права за излъчване. Сегментиране на 
продуцентските компании, които започват да се 

обвързват със съответната стрийминг марка. 

Стрийминг нашестие



Коефициент на удовлетвореност на американските 
граждани за потребление на стрийминг услуги (скала от 0 до 

100) според доклада на ACSI за 2019-2020 г



Стратегиите при различните марки са 
индивидуални:

 „Apple TV Plus“ - привлича известни холивудски 
звезди, сред които се нареждат Дженифър 
Анинстън, Рийз Уидърспун, Джейсън Момоа и 
др. Също така реализира специални промоции и 
подаръци при закупуването на продукт на 
марката, съответно получаване на свободен 
достъп до услугата за една година. 

 „Disney+“  - силна маркетингова стратегия, 
изразяваща се в мащабна рекламна кампания.

Конкуренция между брандовете



Киното се явява като „огледало“ на обществената действителност, чрез 
сюжетите, които показва и е от съществено значение да продължат 

процесите на надграждането, не само на начините, по които се 
разпространяват съответните филми и достигат до аудиторията, но и 

важната и отговорна задача, която имат за възпитаване на художествен 
вкус, креативност и ценности.  




