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Повече лично пространство

●Гледането на видео съдържание се превръща все повече в 
индивидуално занимание
 

 
Marketing: Mass → Target → Micro → Individual

Източник: TGI Bulgaria 2007-2011



Повече лично пространство

●Все повече намалява времето за среща с приятели
 
 

 
Marketing: Mass → Target → Micro → Individual

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011



Повече лично пространство

●Автомобилът се превръща от семейна в индивидуална 
собственост
 
 

 
Marketing: Mass → Target → Micro → Individual

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011



Зеленият потребител

Все повече потребители се чувстват съпричастни към проблемите на околната 
среда, което пряко влияе върху избора им при пазаруване и начина им на 
живот.
 

- Замърсяването, което автомобилите причиняват, вече е притеснение 
за повече от половината от българите;
 

- Потребителят вече обръща внимание на “зеления” имидж 
на марките;

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011



Зеленият потребител

- Всеки втори българин твърди, че е склонен на компромис  с начина си 
на живот в полза на околната среда;
 

- Частта от потребители смятащи, че всички отпадъци трябва да се 
рециклират се увеличава;
 
 

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011



В търсене на лукса

●Все по-голям е процентът на хората, влияещи се от рекламите с 
известни личности преди да направят покупка;
 

●Потребителите отделят все повече средства за бутилка вино, 
независимо от случая за покупка, като една четвърт от консумиращите 
заявяват, че с готовност ще заплатят повече за висококачествено вино;
 

●Все по-голяма част от мъжете възприемат автомобила си като израз 
на техния социален статус;
 
 

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011



В търсене на лукса

 
●Високият клас алкохолни напитки запазва пазарния си дял при общо 

намаляваща консумация на алкохол;
 

●Над една трета от консумиращите алкохол оправдават
     по-високата цена на добрата бира;

 
●Почти половината от потребителите са на мнение, че известните 

марки са по-добри; 
 

●Увеличава се броя на потребителите, които изпитват удоволствие от 
оставянето на големи суми в ресторанта;
 
 

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011



● Значително намален интерес от страна на потребителите към печатните 
медии през последните 5 години;
 
● На лице е спад на четенето на месечни издания;
 

Източник: TGI Bulgaria 2007-2011

Все по-малко се чете



 
● Почитателите на книги се отдават на любимото си занимание все по-малко;

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011

Все по-малко се чете



Уелнес (Wellness)

Потребителите са станали особено чувствителни към здравословното си 
състояние и правят все повече усилия да бъдат в перфектна форма. 

Ограничаването на вредните навици е поведение на все повече българи.
 

 
 
 
 

- По-малко пушачи
- По-малка консумация на алкохол

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011



Уелнес (Wellness)

Нагласите  показват, че доброто здраве според българите води към по-
добър живот, не толкова към удължаването му. Усилията в тази насока 
започват на все по-ранна възраст. 
Потребителите започват да обръщат внимание на психическото си 
състояние и вътрешното си спокойствие. 
 
 
 
 

- Повече пътувания с цел почивка
● Повече физически упражнения за подобряване на формата

Източник: TGI Bulgaria 2008-2011



Информираният потребител

● Потребителите все по-рядко взимат спонтанни решения за покупка;
 
● Маркетингът От Уста на Уста набира сила;
 
● Всеки пети българин е помагал на някого със съвет относно купуването на 
нова придобивка;
 
 
 
 
 
 

Източник: TGI Bulgaria 2007-2011



Информираният потребител

● Интернет изключително силно влияе върху избора на потребителите
 
●Засилено внимание върху образа на марките в Интернет;
 
●Почти всички Интернет потребители търсят информация за избрания от 
тях продукт преди да пристъпят към покупка;
 
 
 
 
 

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011



Е-Активистът

Интернет е медията, която най-агресивно навлиза в живота на потребителя. 
Интернет вече е средство за комуникация с приятели, пазаруване, арена за 
изразяване на гражданска позиция.

Източник: TGI Bulgaria 2007-2011



Е-Активистът

Социалните мрежи набират скорост не само в младежката възрастова група, 
но и при хората в 30-те.

Източник: TGI Bulgaria 2009-2011



Е-Активистът

● Нараснало е използването на програми за Интернет комуникация и 
Социалните мрежи сред хората в 30-те и 40-те;
 
● Онлайн пазаруването става все по-популярно през последните 4 години;
 
 

Източник: TGI Bulgaria 2008-2011



Етно човекът

 
● Потребителите проявяват все по-голям интерес към чужди култури и 
обичаи;
 
● Значително увеличаване на пътуванията със самолет до далечни 
дестинации;
 
  
 
 
 
 

Източник: TGI Bulgaria 2003-2011



Етно човекът

 
● Повече от една трета обичат да експериментират с непозната храна;
 
● Налице е и интерес към чуждестранната кухня и съответните ресторанти, 
които могат да се посетят у нас;
 
 
  
 
 
 
 

Източник: TGI Bulgaria 2007-2011



Търсещият Изживявания

● Макар и малка, групата на любителите на Екстремните изживявания сред 
българските потребители се увеличава. Спортове като Планинско катерене, 
Скачане с бънджи, Сърфинг, Водни ски се радват на своите отдадени 
последователи;
 
● Потребителите харесват програми и списания свързани с приключения,  
популярност на авантюристичните риалити програми. Работещият 
потребител се опитва да внесе приключенска тръпка в делника си;
 
● В търсене на изживявания, българинът е по-малко склонен да плаща за 
емоцията от наблюдаване на спорт в заобикалящата го градска среда 
 
 
 
 

Източник: TGI Bulgaria 2005-2011



Потребителят с мнение

● Потребителите са добили увереност в способността си да влияят 
на хората около себе си относно решенията при покупка;
 
● Социалните мрежи и Интернет форумите са арена за израз на 
потребителското удовлетворение / неудовлетворение;
 
● Лоялността на потребителите към любимите им марки се 
увеличава и те говорят с все повече приятели за тях;

Източник: TGI Bulgaria 2011



Седмичен обхват в % Източник: TGI Bulgaria 2011

Водещите медии са Телевизията, Външната Реклама, Интернета и Радиото

Медийна консумация



Target Group Index



Обхват на TGI

Храни Напитки Шоколадови 
изделия

Млечни 
продукти

Туризъм Домакински 
Уреди

КозметикаБебешки 
Храни

18 Основни групи продукти и услуги



Обхват на TGi

Фармацевтични
продукти

Тютюневи
изделия

Пазаруване Автомобили

Компютри & 
Комуникации Книги

Финансови 
услуги

Над 200 категории
Над 2000 марки



- Провежда се в над 60 страни в света

- Изследване на потребителско поведение и начин 
на живот  TGI 

BULGARIA 

Маркет Тест е единственият лицензиант за TGI в 
България

   
-Изследването стартира в България 

през 2002, с периодичност 12 вълни за 
една календарна година. 

●Представително за цялото градско 
население 15-69

●12 000 души годишна извадка 

 TGI е единственият 
ИНСТРУМЕНТ в 

България, 
анализиращ
интегрирано 

медийни нагласи, 
начин на живот и 

потребителско 
поведение

(Single source)
.
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