
“БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ”

WIN – WIN

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ДОСТАВЧИК - ВЕРИГА



МРАЗЯ ТЕ

НЕ МОГА БЕЗ ТЕБ

Източник: в. Капитал – 17.04.2010 г.



• 60% от решенията за покупка се взимат в точката 
на продажба;

НЕКА ЗАПОЧНЕМ С МАЛКО СТАТИСТИКА

• 20% от потребителите, правят 80% от оборота;

• 80% от решенията на потребителите се определят 
от емоциите (дори и по време на криза);

• 30-35% от продажбите на дребно се реализират в 
модерната търговия;



• 46% от потребителите, 
са емоционално привързани 
към дадена марка и са готови да я 
потърсят и в друг търговски обект;

• 12% от потребителите на почистващи 
препарати и безалкохолни напитки и 
11% от тези на млечни продукти, 
са готови да закупят различна 
по големина опаковка от любимия 
си продукт, ако търсената евентуално 
липсва;

Източник: Nielsen / Shopper Trends™

В БЪЛГАРИЯ



Веригите са важни за доставчиците

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?

Но и ...

Доставчиците са важни за веригите



... сменят доставчиците

ЗАЩО? МОЖЕ БИ ВЕРИГИТЕ СА 
НАЙ-ВАЖНИ?

... внесат от чужбина

... продават собствени марки, на които да сменят 
доставчиците при всяка нова по-ниска цена

Те могат да ...



ДАЛИ ОБАЧЕ ИСКАТЕ ТАКА ДА 
ИЗГЛЕЖДАТ ВАШИТЕ ЛЕНТИ?



...ИЛИ КОЛИЧКИТЕ НА ВАШИТЕ 
КЛИЕНТИ?



НЕ Е ЛИ ПО-ДОБРЕ ВАШИТЕ 
РАФТОВЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТ ТАКА?

Източник: снимки от брандирането на Орехите в ТВ Фантастико.



ИЛИ ИНТЕРЕСНИ СЪБИТИЯ ДА 
ПРИВЛИЧАТ НОВИ КЛИЕНТИ?

Източник: снимки от брандирането на кренвирши ЛЕКИ



ИЛИ ИНТЕРЕСНИ СЪБИТИЯ ДА 
ПРИВЛИЧАТ НОВИ КЛИЕНТИ?

Източник: снимки от брандирането на кренвирши ЛЕКИ



Взаимоотношенията често са:

ЗАЩОТО АКО МЕЖДУ ТЪРГОВЦИТЕ 
НА ВЕРИГАТА И ДОСТАВЧИКА...



• По-ниски цени (от всички конкуренти)

ТЪРГОВЦИТЕ НА ВЕРИГАТА ВОЮВАТ 
ЗА:

• Нови бонуси – листинг, нов обект, годишнина.....

• По-големи отстъпки



ТЪРГОВЦИТЕ НА ДОСТАВЧИКА 
ВОЮВАТ ЗА:

• Повече артикули

• По-голямо място за нас

• По-малко място за конкурента (ако може да го 
няма)

• Повече пари за маркетинг (а после,маркетинга 
да се оправя) ...



МАРКЕТИНГА И НА ДВЕТЕ СТРАНИ ИМА 
ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ

• Повече клиенти;

• Повече продукти в кошницата (с добра 
печалба, а не мляко от 5 ст. и банани от 
70 ст.);

• По-често в магазина и с нашия продукт;



Брандове на вериги Брандове на Белла България

КАКТО ВЕРИГАТА, ТАКА И ДОСТАВЧИКЪТ 
ИНВЕСТИРА В СВОЯ БРАНД?



И ДВАТА ВИДА БРАНДОВЕ ИМАТ 
УНИКАЛНОТО СИ ПОЗИЦИОНИРАНЕ:

Кой е нашият таргет?

Какви негови нужди задоволяваме?

Какво е уникалното ни предложение към него?

С какво сме по-добри от останалите?

Защо да поиска да е с нас?



КОЛКОТО ПО-БЛИЗКИ СА 
ДВАТА БРАНДА

(на веригата и доставчика)
ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ ЩЕ 

РАБОТЯТ ЗАЕДНО



ФАКТИ ЗА НАШИТЕ МАРКИ

Източник: Национално представително изследване, Market links, Август 2009 г.

• ЛЕКИ е позиционирана като “Top of mind” марка за месни продукти 
в България със 79,7% спонтанна познатост;

• Кренвирши ЛЕКИ имат 100% подпомогната познатост
сред потребителите в България. 

• Категория наденици ЛЕКИ имат 98,3% подпомогната познатост 
сред потребителите в България. 

Източник: Национално представително изследване, Market links, Април 2010 г.



ФАКТИ ЗА НАШИТЕ МАРКИ

• Марката Народен генерира ниво на рекламна познатост от 70%, 
което я прави и лидер по този индикатор;

• Малко над половината купувачи посочват, че рекламите на Народен 
са ги подтикнали към покупка, въздействайки положително върху 
цялостния имидж на марката;

• Марката Народен се е утвърдила като силно доминиращ лидер на 
пазара на малотрайни колбаси;

• За всички български домакини на възраст от 25 до 44 г. марка 
Народен е разумния избор месни произведения съчетавайки разумна 
цена и традиционен български вкус;

Източник: Национално представително изследване, Market links, Юли 2009 г.



ФАКТИ ЗА НАШИТЕ МАРКИ

• 78% от потребителите на сурово сушени и 72% от тези на варено 
пушени продукти, предпочитат Орехите пред конкурентни продукти;

• За 65% от потребителите Орехите е бранда, който отговаря на 
техните очаквания по показателите – разнообразие и постоянно 
високо качество на продуктите;

• За 74% от потребителите Орехите е бранда, който максимално се е 
доближил до вкусовите традиционни предпочитания на българина;

• 90% посочват Орехите като бранд с отлично съотношение цена –
грамаж – качество;

• За 63% Орехите не е просто храна, а бранд подходящ за подарък;

Източник: Данните се отнасят за потребители на ССП и ВПП



Източник: Национално представително изследване, Market links 2009 г.

• Над 97% от потребителите на точени кори Белла
остават изключително доволни от качеството на продукта;

• 93% от потребителите на баници Белла, 
харесват продукта и му имат доверие;

ФАКТИ ЗА НАШИТЕ МАРКИ

Източник: Национално представително изследване, Market links 2009 г.



• Опитваме се да сме уникални във всеки 
търговски обект;

• Да отгатнем какво ще харесат неговите 
клиенти;

• Да се опитаме да ги върнем отново;

• За да харесат него и нас;

КАКВО ПРАВИМ НИЕ ОЩЕ?



От вашата помощ

Не искайте от нас да инвестираме в:

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕМ ОБАЧЕ?

• Торбички

• Билбордове на невидими локации

• Плазми на касата (където е взето 
вече решението за покупка)

• И други безмислени за нас неща (нищо, че вие 
получавате нашите пари)



• Нека работим заедно;

• Кажете ни повече за вашите клиенти;

• Нека помислим заедно как да ни харесат;

• Нека печелим повече заедно, само така ще  
сме силни и ще продължим напред;

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕМ ОБАЧЕ?



КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ ВЕЧЕ?

НО ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО.....



КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ ВЕЧЕ?

НО ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО.....



СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНИ МЕХАНИЗМИ 
ЗА КОНКРЕТНИ КЛИЕНТИ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
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