
дм България 
ЕООД 

Философията на 
dm за модерната 

търговия



ПрегледДа бъдем за пример в сферата 
на нашата дейност –

Насоки за развитие на една 
“Култура на пълна отговорност”

Търговската рамка на 
dm drogerie markt
7 тези за развитието на 

чувството за истинска отговорност



Концернът dm

Развитие и експанзия: 

11 държави в Европа

Оборот: 5.221 Мил. €

Филиали: 2.221

Служители: 33.584

dm Развитие

Stand: 30.09.2009



СъщносттаИкономиката съществува, за да 
служи на хората!

Ние сме интегрирана част от 
обществото.
Ние, заедно с нашите клиенти, 
служители, партньори и 
съдружници, сме едно цяло.
Ние сме част от един непрекъснат 
диалог с държавата, обществото, 
институциите и хората.

Теза 1



Фирмената философия
“Като икономическо общество ние 
сме изправени пред непрекъснатото 
предизвикателство да създаваме и 
усъвършенстваме една фирма, като
обогатяваме клиентските 

потребности,
осъществяваме развитието на 

хората, с които работим съвместно и
бъдем за пример в сферата на 

нашата дейност.“

dm Ценности



Теза 2

Да сме отговорни в нашата
дейност, не трябва да бъде 

лукс!

“Една марка се развива и 
налага по начина, по който ние 

самите се държим.”       

G. Werner 2009



Достоверност

Теза 3

Само това, което чувстваме вътре в 
нас, може да звучи достоверно 

изразено навън!
Отличията са резултат от непрекъснатата 
работа и упоритост вътре в нас –> върхът 
на айсберга
Ориентирането към клиента, съвместната 
работа, готовността за развитие и успех 
се развиват  “отзад напред”,а НЕ отгоре 
надолу!
CSR не може просто да бъде “изградена” 
благодарение на  рекламни кампании!



Същинската 
дейност

Теза 4

CSR (Корпоративната социална отговорност) 
започва в сферата на същинската дейност

Не можем да подкрепим всичко
Нашият приоритет е “същинската дейност”.
И най вече:

- Клиентите предлагане, обслужване,
комуникация

- Служителите управление, съвместна работа;
- Партньорите доверие, последователност,

надеждност
- Съдружниците растеж, независимост
- След това! Общество и околна среда

Красота, здраве, домакинство, бебе



Клиентите

Поставяме нашите клиенти в 
центъра на нашето внимание.
Филиалите са мястото, където 
се реализират усилията, които 
полагаме за нашите клиенти.
Отделите в Централата са 
тясно свързани, така както са 
свързани органите в един жив 
организъм.



Клиентите

Основни принципи за клиентите

Да печелим клиентите с помощта 
на всички маркетингови 
инструменти
Да изградим една съзнателно 
пазаруваща постоянна клиентела, 
чийто потребности ние ще 
задоволим с нашите предложения 
на стоки, продукти и услуги.
Да направим истинските 
потребности на потребителите и 
наши потребности.



Основни маркетингови 
принципи

Местоположение
Възможно най-близкo до навиците за
пазаруване на клиентите.
Вид на магазините
Отвън и отвътре
Модерни,функционални, комфортни,
приятна атмосфера
Асортимент/Предлагане
Подходящ за сектора, топактуален,
атрактивно подреден съгласно 
клиентските потребности, динамичен

Клиентите



Цена

Отлично съотношение Цена-
Качество.
Ясна и разбираема ценова 
политика. 
Възнаграждаване на 
постоянните клиенти.

Клиентите 



Жива и вълнуваща реклама
Стремеж към по-добра 
познаваемост на една 
значително единна марка. 
Спазване на това, което 
обещаваме в рекламите. 
Диалог с постоянните клиенти -
една незаменима помощ при 
вземането на решение. 

Kомуникация



Служителите

Ние искаме да дадем възможност на всички 
служители.........

… да се учат един от друг,
… да се отнасят човешки един към друг,
… да зачитат индивидуалността на другите,
и да създадем предпоставки, за........
… да открият себе си и да имат желание да се 
развиват,

… да приемат отговорно поставените им задачи.

Готовност за съвместна работа в екип.

Всеки човек е равностоен и се приема сериозно.

Властта служи на развитието.

Яснота и 
еднозначност



Партньорите

Дългосрочна съвместна работа, 
честност и доверие 

Зачитане на особеностите

Качество на диалога и 
споразуменията

Прозрачност

Синхрон между договореност                           
и действие



Институциите

Стремеж към конструктивна и 
добра съвместна работа със 
съответните обществени 
институции.



Обратна връзка трябва да има 
както вертикално между 
служителите и ръководителите, 
така и хоризонтално между
партньорите и клиентите.

Обратната връзка като 
израз на уважение



Доверието изгаря за секунди!
Готовността да се доверяваме е 

безценен подарък.
Доверието е функция на времето.
Предаденото доверие ни кара да 

загубим своята готовност да се 
доверяваме.
Оправданото доверие засилва нашата 

готовност да се доверим отново.
Репутацията е като “защитен слой” за 

трудни времена.

Доверие

Теза 5



Правилният избор

Теза 6

Главната добродетел на 
отговорността

е УМЕРЕНОСТТА!



Теза 7

Клиенти Служители Партньори
Държава ,
Общество,
Ок. среда

Икономика

Например
Демократизация на 
лукса

Например
Стабилни доходи на 
служителите

Например
Честни (Fair) 
взаимоотношения 
относно договори и 
условия на доставки

Например
Трайни печалби, 
коректно данъчно 
облагане

Социален 
аспект

Например
Помощи

Например
„GPTW“ (Great Place to 
work)

Например
Дългогодишна 
съвместна работа

Например
Участие в 
социални кампании

Културен 
аспект

Например
Култура на обслужване

Например
Култура на консенсунс в 
съвместната работа и 
общуване

Например
ECR (Efficient Consumer 
Response)-
Партньорство

Например
(Австрия)
Състезание по 
бягане с жени

Екологичен 
аспект

Например
Подлежащи на 
рециклиране торбички, 
биопродукти

Например
“Да спестим енергия”

Например
Екологични стандарти  в 
сферата на
изграждането

Например
Принципи относно 
околната среда

Трябва да се научим да броим до четири! 1 – 2 – 3 - 4



Фирменият идеалТук съм човек
dm Личността

Харесва ми, че в dm ме
разбират и се  ангажират
заради мен.

Защото...
... се съобразяват с моите 

желания, потребности, 
копнежи

... мога да разчитам на 
dm.

... dm е човечна, 
независима и 
вълнуваща

... dm е позитивна, 
сърдечна, прозрачна,  
сериозна, 
благонадеждна.

Тук се чувствам добре.

Моят dm – Мениджмънт на марката

Тук пазарувам                                                  
dm Успехът

dm помага на мен и на любимите 
ми хора, за да сме красиви, 
здрави и да се чувстваме добре.

Защото... 

... предлагат най-добрата 
атмосфера за пазаруване                                                        
... предлагат компетентен избор 
от продукти и услуги                                                                      
...с разнообразие и актуалност                                   
...на атрактивни цени.                                      
...предоставят компетентно 
обслужване във връзка с 
предлагания асортимент.                                                        
...не спират да ме изненадват.            

Тук просто получвам повече.



dm – Един социален организъм

Благодаря за вниманието!
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