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Дизайн на пристрастяващи продукти  
 

Компютрите, мобилните устройства и интернет заемат важно място в живота ни и 

променят поведението ни. Всеки ден ние многократно проверяваме електронната си поща, 

следим какво постват приятелите ни в социалните мрежи, пращаме и получаваме съобщения, 

ловим покемони, играем игри, гледаме видеоклипове, четем новини... 

Как дизайнерите успяват да ни накарат да ползваме тези продукти и услуги отново и 

отново? Като прилагат технологията за пристрастяване. Като разработват продукти и услуги, 

формиращи навици. 

Този практически семинар има за цел да помогне за разбирането на технологията за 

пристрастяване, цикъла за формиране на навици и етичното им прилагане за проектиране на 

пристрастяващи продукти и услуги.  

Какво ще ви даде този семинар? 
Програмата обхваща структуриран процес за проектиране на продукти и услуги, които 

формират навици и карат потребителите да ги ползват отново и отново. 

Ще разберете що е навик и защо навиците заемат важно място в живота ни. Ще 

научите как работят навиците и цикъла за формиране на навици. Ще видите как технологията 

за пристрастяване използва модифициран цикъл на навика за дизайн на пристрастяващи 

продукти и услуги. 

Ще видите много примери на пристрастяващи продукти и услуги и ще научите как те 

прилагат технологията за пристрастяване. 

Ще имате възможност да развиете практическите си умения за прилагане на 

технологията за пристрастяване при проектиране на продукт или услуга. 

За кого е предназначен този курс? 
 Дизайнери на продукти и услуги; 

 Маркетингови специалисти; 

 Софтуерни инженери и дизайнери на апликации, интерфейси и игри; 

 Специалисти по развитие на бизнеса. 

Език на обучението 
 Български 
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Разглеждани теми 

1. Въведение 
Пристрастяващи продукти и услуги. Примери от виртуалния и материалния свят. 

Технология на пристрастяването или дизайн на продукти/услуги, формиращи навици. 

2. По силата на навика 
Що е навик. Как работят навиците. Формиране на навици. Цикъл на навика: „Тригер-

Действие-Награда“. Как да накараме цикъла на навика да се изпълнява отново и отново? 

Важни факти за навиците. Формиране на навици в индивида. Възможно ли е да се 

формират навиците на организацията? Възможно ли е да се формират навиците на 

социалната група? 

3. Технология за пристрастяване 
Модифициран цикъл на навика и как модерните компании го използват за проектиране на 

пристрастяващи продукти. Цикъл на пристрастяването „Тригер-Действие-Променливи 

награди-Инвестиция“. Как да накараме цикъла на пристрастяване да се изпълнява отново и 

отново? Примери. 

4. Дизайн на тригери 
Външни тригери. Примери с материални продукти. Примери със софтуерни апликации и 

уеб-услуги. Вътрешни тригери. Емоциите като тригер. Важността на негативните емоции. 

5. Дизайн на действия 
Дизайн на действия, които имат потенциал да се превърнат в навик. Зона на навика. 

Формула на Фог. Вкарване на действието в зоната на навика. Тестване. Опростяване, 

опростяване, опростяване! Дизайн на изкушаващ интерфейс. 

6. Дизайн на променливи награди 
Награди. Удоволствието от наградите. Удоволствието от очакването на награда. 

Стимулиране на желанието за награда. Три важни категории награди. Защо е важно 

наградите да бъдат променливи. Дизайн на променливи награди. 

7. Дизайн на инвестиция 
Как инвестицията на усилия за работа с продукта/услугата засилва цикъла на 

пристрастяване. Примери. Проектиране на инвестиция. 

8. Дизайн на бизнес модела на пристрастяващ продукт/услуга 
Що е бизнес модел. Business Model Canvas – платното, върху което се рисува бизнес модела 

на фирмата, продукта/услугата. Дизайн на бизнес модела на пристрастяващ продукт/услуга. 

Възможно ли е да „откраднем“ пристрастени към продуктите на конкуренцията 

потребители? 

9. Етично прилагане на технологията за пристрастяване 
Технологията за пристрастяване е форма на манипулация. Етична и неетична манипулация. 

Етичен дизайн на пристрастяващи продукти и услуги. Дизайн на корпоративната етика. 
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10. Практическа работа 
Изследване на бизнес казуси на пристрастяващи продукти и услуги: софтуерни апликации, 

уеб-услуги, материални продукти. 

Прилагане на технологията за пристрастяване за дизайн на продукт/услуга. 

Продължителност и форма 
Обучението продължава 2 дни (16 учебни часа). Обучението е присъствено, обхваща 

лекции, упражнения, изследване на бизнес казуси, практическа работа  по проектиране 

на продукт/услуга. 

Сертификат 
Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции 

Цена 
 630 лв. Цената е за 1 участник и е без включен ДДС. 

Какво включва цената? 
 Обучение; 

 Учебна книга, упражнения, примери, чек-листи; 

 Практическа работа по проектиране на продукт/услуга; 

 Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции; 

 Кафе паузи и кетъринг. 

Акредитации 
Качеството на учебните програми на Училището се гарантира с международни и 

национални акредитации.  

Училище за бизнес компетенции е акредитирано от Националната Агенция за 

Професионално Образование и Обучение (НАПОО), притежава Лиценз за професионално 

образование и обучение по ключови компетенции и статут на Център за Професионално 

Образование с право да обучава и провежда изпити.  

Училището е акредитирано от EBC*L International – The European Business Competences 

Licence и е първият в България обучителен и изпитен център за сертификата за бизнес 

компетенции EBC*L. Училището има статут на EBC*L Aкадемия. 

Какво следва? 
 Участниците в този практически семинар често проявяват интерес към курсовете: 

1. Управление на промяната чрез формиране и промяна на навиците на организацията. 

2. Дизайн и анализ на бизнес модели. 

3. Технически презентации и демонстрации. 
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