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Ключови фактори 
в промяната на пазара 

Преразпределение на 
търговската мрежа

Спад в 
потреблението

Липса на качествено 
управление на продажбите

Неефективност на 
продажбите

Разширяване на веригите
Нови формати обекти 
Затваряне на обекти
Смяна на бизнеса 

Миграция в марките
Миграция в класовете

Намаляване на СЧП
Намаляване на НСП 

Дистрибуцията стана неефективна
Дефицит на ефективен 
медиджмънт 

Увеличение на суровини
и на производствени разходи

Увеличение на цените
Влошаване на рентабилността

Ключови
фактори



ПРОЗВОДИТЕЛИ
ТЕНДЕНЦИИ 2011 



Производители и вносители 
актуален статус 2011 

1
2 3

4
5

6

Увеличаване на цените на суровините1.

Увеличаване на цените към пазара 3.

Редуциране на маркетинг бюджети5.

Down‐sizing на топ драйвъри7.

Намаляване на рентабилността 2.

Редуциране на търговските условия4.

Намаляване на промо‐активностите6.

78

Завишаване на таргети към 
дистрибутори и търговски екипи 

8.



ДИСТРИБУТОРИ 
СТАТУС 2011



Състояние
на търговските структури

1 Неквалифициран персонал

2 Неефективно райониране

3 „Разпиляна“ дистрибуция



Състояние
на търговската политика 

4 Плоски  АТУ

5 Неефективни условията за плащане

6 Липса на регресивни условия



Състояние
на управлението на продажбите

7 Липса на мърчандайзинга

8 Липса на търговски метрики  

9 „Сервизен“ тип дистрибуция



Сустояние
на пазарната активност 

10 Добра Coverage Distribution% 

11 Неефективна Range Distribution% 

12 Слаба или нулева промо‐активност 



Ниво на управление на 
плащанията и събираемостта

13 Не се измерва обръщаемостта

14 Лиспват кредитни лимити

15 Липсват pre‐contract условия за РП



ТЪРГОВСКА МРЕЖА 
СТАТУС 2011



Картината на обектите на дребно
от търговската мрежа 

1 2 3

Изводи: 

свръх‐
фрагментация 

дефицит на 
оборот

неефективност 
на трафика

4

пасивно 
предлагане

5

неефективен 
асортимент

• Свръх-пренаселена мрежа от неефективни бекти. 
• Предстои отпадане на магазини, заради свръх-фрагментацията.
• Търговците нямат професионална компетентност
• Търговецът на дребно не познава силните и слабите страни на бизнеса



Характерни действия на 
магазините 

Навлизане в зона на 
неефективност

Намаляване на 
брутната печалба

Намаляване на наличности

Увеличаване на 
заълженията

Предоговаряне на 
търговските условия

Намаляване на асортимент

Намаляване на разходите

Промяна на персонала 
и/или на доходността му



промоции

обслужване

асортимент

персонал

Концепция 
„най-богатия 
избор на 
промоции“ 

Концепция 
„най-добрата 

продуктова гама “ 

Концепция 
„най-добрия 
сервиз към 
потребителя“ 

Концепция 
„най-атрактивния 

начин на 
предлагане“ 

ключови
търговски
стратегии

Offer

BrandVIP

Promo



ПОТРЕБИТЕЛИ
СТАТУС 2011



Тенденции потребители 2011 

1
2 3

4
5

6

Намаляване на ССП1.

Намаляване на СКП3.

Миграция към по‐малки разфасовки5.

Делът на допълващи покупки расте7.

Намаляване на СЧП2.

Ценова миграция 4.

Силен интерес към промоции6.

78

Силни покупателни бариери8.
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ПРЕСЕЧНИТЕ ТОЧКИ / ДЕФИЦИТИ 

Производители

Дистрибутори



Дефицити

Пренасочване на маркетинг бюджети към точката на продажба

Подкрепа на търговските екипи на дистрибуторите 

Редовен дистрибуционен репортинг към производителя

Активиране и на локален план промо-активности 

Фокус sell-in инструменти 1 ниво 

Механизми за контролинг на продажбите и дистрибуцията

Механизми за развиване на sales-force структурите на дистриб-те 



ПРЕСЕЧНИТЕ ТОЧКИ / ДЕФИЦИТИ 

Дистрибутори

Магазини



Дефицити

Слаб или нулев мърчандайзинг 

Координирано управление на стоковите наличности 

Механизми и инструменти за събираемост на задълженията 

Фокус върху разширяване на асортимента до критичен минимум

Механизми за ангажиране на персонала в продажбите 

Дистрибуторски план за редовни месечни активности 

Пасивна промоционална активност 



ПРЕСЕЧНИТЕ ТОЧКИ / ДЕФИЦИТИ 

Магазини

Производители



Дефицити

Локални sales marketing програми за магазини на деребно 

Нов инструментариум от POSM , съобразен с обектите

Споразумения за маркетингова подкрепа с определени обекти 

Локален таргетинг (целеполагане) координирано с дистрибутора

Програми за развиване на екипите на магазините

Създаване на представителни щандове и регали
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