
По стъпките на
Негово Величество







Повече вериги,
повече формати,

повече избор,...

преди сега



по-различни домакинства,...

1965 днес

часа за приготвяне на 
вечеря

минути за приготвяне на 
вечеря



...по-различен начин на пазаруване

Повече от това...

$20, 20 минути, 2 пъти в седмицата $200, 2 часа, всеки 2 седмици

По-малко от това...



Купувачът днес се нуждае
от удобни решения

Не просто съставки,... ...а решение за всеки повод на 
консумация



Знаете ли как и къде в магазина
купувачите ви пазаруват?



Не се фокусирайте само върху рафта!

Към: точки на излагане на 
повече категории заедно, 

даващи иновативни решения 
за купувача (и отразяващи 

реалния му начин на 
пазаруване)

От: инвестиции само в 
основния рафт



Създайте допълнителна стойност

за купувача чрез
удобство

за ритейлъра чрез
по-голяма кошница

за марката чрез
увеличен капитал 

(equity)



удобство за купувача, носещо 
допълнително удовлетворение

1) Допълващи продукти

паста + Coca-Colaзакуски + соквестници + Coca-Cola

замразена пица + Coca-Cola

импулсни – до основни за 
магазина продукти

увеличена стойност на кошницата, 
обикновено с добра печалба за ритейлъра 



2) Цялостни решения

паста+сос+сиренесандвичи+напитки

различни по вид, но свързани от 
общ повод за покупка продукти

удобство за купувача (one-stop 
shopping)

грил+въглища+сосове+бира

DVD+пуканки+снакс

увеличена стойност на кошницата, 
обикновено с добра печалба за ритейлъра 



3) Увеличен бранд капитал (equity)

стратегическо позициониране на 
несвързани категории за подчертаване на 
качествата и функциите на даден продукт

подобрено възприемане на марката 
от купувача

Fanta+плодове

Coca-Cola+музикаPowerade+велосипеди

увеличена стойност на кошницата за 
ритейлъра 



In‐Store Signage

Navigation

Helps me to Find 
what I need

Attention

Attracts me to look

Activation

Closes the deal

Interruption

Disrupts my trip

“Водете” купувачите си из магазина!

навигация внимание активация прекъсване

помага ми да 
намеря, 

каквото търся

привлича 
погледа ми

показва ми 
изгодните 
покупки

спира ме по 
пътя

указателни 
табели



табела

табела

Ефективни указания

Указателите в края на 
секцията са 
изключително 
ефективни

Комуникация на пода 
(особено успоредно на 
клиентопотока) се изпуска

Лентите за рафт (shelf‐strips) 
сами не привличат към 
категорията, но уоблърите и 
стопърите помагат в избора

Табелите, разположени 
високо, трябва да са в 
полезрението на купувача



Главоблъсканици, ама лесни ☺

по-ефективно

по-малко ефективно

Мозъкът ни се интересува от 
малки главоблъсканици и 

подсъзнателно се ангажира 
да ги реши

За да привлечете повече 
внимание, не подреждайте 
обектите в една линия или 
частично закрийте 
разпознаваемите!



Без “сляпо” повторение

по-ефективно

по-малко ефективно

Мозъкът ни търси модел, 
но след това губи интерес, 
ако моделът е просто 
повторение

Ако включите повече марки 
или изображения, може да 
стимулирате мозъка и да 

увеличите ангажираността му



Ефектът “Мона Лиза”

по-ефективно

Използвайте по-
интригуващи изражения 
на лицето, за да 
привлечете повече 
внимание!

Мозъкът ни се ангажира като 
подсъзнателно се опитва да 
отговори на въпроси (или 
изражения), които не са 

веднага ясни



Снимките – първи

по-ефективно

по-малко ефективно

Мозъкът ни гледа за 
разпознаваеми изображения 

и едва след това, ако е 
заинтригуван, се ангажира с 

по-детайлни думи или 
изображения

За по-бърза и задълбочена 
ангажираност, 
позиционирайте снимките 
вляво, а текста вдясно!



Логическа последователност

по-ефективно

Ако са показани храна и 
напитки, позиционирайте 
ги в познато разположение 
– как обикновено стоят на 
масата или реда, в който се 
консумират!

Мозъкът ни предпочита 
познатото и можем да 

засилим възприемането като 
следваме позната логика



Хармония между послание
и заобикаляща среда

по-ефективно
по-малко ефективно

Мозъкът ни се опитва да 
“създаде ред” и не се 

ангажира, когато посланията 
не са в хармония със 
заобикалящата среда

Убедете се, че посланията 
са съвместими със 
заобикалящата среда!



“Батман и Робин”

по-ефективно
по-малко ефективно

Мозъкът ни търси неща, 
които познава и бързо губи 
интерес, ако не може да ги 

намери
Ако използвате няколко 
бранда, винаги поставяйте 
разпознаваемия “герой” 
най-отпред!



Не повече от 3 послания

по-ефективно

Ограничете посланията до 
не повече от 3 и ги 
обособете в забележими 
групи, за да подпомогнете 
възприемането!

Мозъкът ни може да 
обработи не повече от 3-4 
съобщения едновременно



по-малко ефективно

Без “катедрален” ефект

Ако по-стимулиращите 
изображения са разделени 
от бранда, фокусът се 
измества към тях и 
отслабва позитивното 
въздействие на марката

Мозъкът ни се насочва към 
визуално най-стимулиращите 

изображения



Мозъкът ни разпознава кое е реалистично и престава да се 
ангажира с “небивалици”

Реалистични “истории”

Драматизирайте посланията, но не прекалявайте!

по-ефективно



“Добрият стар рафт” също
“казва” много

Няма вдъхновение Няма стока Няма стигане

Това не е преживяването, което искаме да дадем на нашите купувачи



Най-продаващите магазини...

са добре организирани

ясно разграничими продуктови 
категории

обособени групи от сходни 
продукти, но с ясно различими 
бранд блокове

интуитивна и логическа 
организация на магазина и 
продуктите в него



Най-продаващите магазини...

са лесни за пазаруване

продуктите са разположени на 
удобна височина и ъгъл

удобство при взимане и 
разглеждане

добра видимост

атрактивна подредба



Най-продаващите магазини...

имат, каквото ви трябва

търсените продукти – налични 
в асортимента

търсените продукти – налични 
на рафта



Най-продаващите магазини...

“споделят” на-важното

цените са ясно означени

промоционалните предложения –
открито комуникирани

полезната информация – достъпна и 
удобна



Подсказки

Създайте семпъл, изчистен и лесен за 
“прочитане” рафт!

Капитализирайте силата на големите марки 
чрез последователна комуникация
(TV = PR = рекламни материали)!



Подсказки

Eye-tracking test

Съобразете подредбата с логиката 
на купувача!

блокове по 
вкусове

4 сек.!

блокове по 
марки

32 сек.
Време
за 

намиране



Подсказки

☺

Прави блокове, а не “камуфлажи”!



Подсказки

Избягвайте излагане с по едно лице!

1 лице

+22%*
продажби в обем

* control store test изследване: 6 варианта на мърч.стандарти спрямо текущ стандарт, проведено в Colombia през 2010

2 лицa




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35

