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ИНОВАЦИИ?!
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80% от 
новите 

продукти 
се провалят.



Примери
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Фотоапарат Apple QuickTake

Година на лансиране: 1994

Характеристика: 

Един от първите цифрови фотоапарати;
0.3- мегапикселова камера

Причини за провал: 

Запазва едва 8 снимки;
Снимките могат да се гледат 

само на компютър;
Цена: 600-750 долара.
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Breakfast mates от Kellogg

Година на лансиране: 1998

Характеристика: 

Мюсли, мляко и лъжица в комплект. 

Причина за провал: 

Търговците на дребно не могат да 
го съхраняват нито в 
хладилниците, нито при 
зърнените храни.



……………..

Готов ли е пазарът за нашия продукт?

От какво точно се нуждае потребителят?
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Какви са основните причини за провала им?

Как може да се предпазим от провала?
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КАК ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ?

Основният въпрос е:
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В теорията…
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Дифузия на иновациите
/Еверет Роджърс/

Иноватори 
2,5% 

Ранно приемащи 
13,5% 

Ранно мнозинство
34% 

Късно мнозинство
34% 

Изоставащи
16% 

Типове потребители според относителното време за приемане на 
иновацията
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изследването

Метод на събиране на данни
Онлайн анкета;

Обем на извадката
n=400 лица на възраст над 18
години, използващи Интернет

Период на провеждане на изследването
14-25.04.2014 г;



Какво разбират българските потребители под 
„иновация“?
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Спонтанни определения за „иновация“

?

Нещо ново/ 
нововъведение

63% Нов продукт
13%

Усъвършенстван 
продукт

8,3%

Нова технология
8,3%

Нови идеи
5,8%

Вие лично  какво влагате в понятието „иновация“? 
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„Иновативни“ сектори
/Спонтанни отговори/

Информационни 
технологии

30,3%

Хранително-вкусова 
промишленост

18,8%

Телекомуникации

16,0%

Електроника

15,0%

Производство

7,5%
Услуги

4,3%

• Друго  7,5%

• Не е посочил 20,0% 

• Няма такива 2,8%

В кои сектори смятате, че в най-голяма степен са застъпени иновациите в България? (%)
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„Иновативни“ компании
/Спонтанни отговори/

• Други  28,0%

• Не е посочил 25,5% 

• Няма такива 8,8%

4,5%

2,3%

1,8 %

1,5 %

1,0 %

16,8%

Технологични компании:

9,0%

6,8%

5,3%

1,8%

1,5%

1,3%

4,3%

2,5%

Софтуерни компании:

1,8%

1,5%

1,3%

Телекомуникационни 
компании:

Хранително-вкусови 
компании:

Когато чуете думата „иновация“ за коя/ кои компании се сещате? (%) 
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„Иновативни“ продукти
/Спонтанни отговори/

• Други  28,9%
• Не е посочил 17,8% 

Смартфони: 29,5% 

Когато чуете думата „иновация“ за какъв продукт/и се сещате? (%)

Електроника/техника: 11,3% 

Компютри/лаптопи: 10,3% 

Таблети: 10,3% 

Телевизори: 7,5% 

Автомобили: 4,8% 

Кисело мляко: 4,8% 

ИТ продукти: 4,5% 

Козметика: 3,5% 
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Какво е възприятието на 
българските потребители за нови 

продукти?



10.8

16.5

52.8

53.3

54.0

63.5

22.8

34.0

30.3

36.5

32.3

27.8

33.5

35.8

13.8

8.3

12.0

7.0

33.0

13.8

3.3

2.0

1.8

1.8

Промяна в рекламата на продукта

Промяна в дизайна на продукта 
(цветове, опаковка)

Използване на нови технологии при 
производството на продукта

Добавяне на нови ползи от продукта

Промяна във функционалните характеристики 

Трябва да е изцяло различен от всичко, което е на 
пазара в момента

В каква степен всяка от следните промени в един продукт ви кара да го възприемате като „нов 
продукт“? (%)

В голяма степен В средна степен В малка степен В никаква

Възприятие за „нов продукт“
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Новите продукти в категория: „Млечни продукти“

10.5

0.8

29.3

34.3

51.8

55.5

58.5

64.0

Не мога да преценя

Друго

Добавяне на ползи към съществуващите 
продукти

Поява на нови, иновативни реклами

Поява на нови, иновативни опаковки

Поява на нови продукти

Поява на нови марки

Поява на нови вкусове

Моля, посочете кои от следните нововъведения сте забелязвали през последните
1-2 години във всяка от категориите? (%)
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Новите продукти в категория: „Пастети“

39.0

3.5

11.3

13.5

25.0

28.8

34.5

35.0

Не мога да преценя

Друго

Поява на нови, иновативни реклами

Добавяне на ползи към съществуващите 
продукти

Поява на нови продукти

Поява на нови, иновативни опаковки

Поява на нови марки

Поява на нови вкусове

Моля, посочете кои от следните нововъведения сте забелязвали през последните
1-2 години във всяка от категориите? (%)
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Новите продукти в категория: „Натурални сокове“

14.0

2.3

20.8

31.5

43.8

43.8

45.5

59.8

Не мога да преценя

Друго

Добавяне на ползи към съществуващите 
продукти

Поява на нови, иновативни реклами

Поява на нови продукти

Поява на нови, иновативни опаковки

Поява на нови марки

Поява на нови вкусове

Моля, посочете кои от следните нововъведения сте забелязвали през последните
1-2 години във всяка от категориите? (%)
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Новите продукти в категория: „Месни продукти“

27.5

3.8

17.5

27

27.3

29.8

31.3

46.3

Не мога да преценя

Друго

Добавяне на ползи към съществуващите 
продукти

Поява на нови продукти

Поява на нови, иновативни опаковки

Поява на нови, иновативни реклами

Поява на нови вкусове

Поява на нови марки

Моля, посочете кои от следните нововъведения сте забелязвали през последните
1-2 години във всяка от категориите? (%)
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Новите продукти в категория: „Захар“

39.8

3

12.3

15.3

15.5

19.5

24.3

33.8

Не мога да преценя

Друго

Добавяне на ползи към съществуващите 
продукти

Поява на нови вкусове

Поява на нови, иновативни реклами

Поява на нови продукти

Поява на нови, иновативни опаковки

Поява на нови марки

Моля, посочете кои от следните нововъведения сте забелязвали през последните
1-2 години във всяка от категориите? (%)
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Новите продукти в категория: „Шоколадови изделия“

7.0

0.5

23.5

39.3

49.3

50.3

61.5

73.0

Не мога да преценя

Друго

Добавяне на ползи към съществуващите 
продукти

Поява на нови, иновативни реклами

Поява на нови, иновативни опаковки

Поява на нови марки

Поява на нови продукти

Поява на нови вкусове

Моля, посочете кои от следните нововъведения сте забелязвали през последните
1-2 години във всяка от категориите? (%)
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Дифузия на иновациите
/Еверет Роджърс/

Иноватори 
2,5% 

Ранно приемащи 
13,5% 

Ранно мнозинство
34% 

Късно мнозинство
34% 

Изоставащи
16% 

Типове потребители според относителното време за приемане на 
иновацията

Иноватори: Ще го купя веднага без да ми е необходима допълнителна информация

Ранно приемащи: Ще потърся информация, ще изчакам първите отзиви преди да го закупя

Ранно мнозинство: Ще потърся по-подробна информация за продукта, допълнителни мнения и 

препоръки преди да купя

Късно мнозинство: Ще го купя, когато е наложен, утвърден и приет от пазара

Изоставащи: Ще изчакам да се наложи и утвърди на пазара и ще го купя, когато цената му започва 

да пада
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Разгледани продуктови категории
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Разбиране за „ново кисело мляко“

12.8

9.0

0.8

1.8

2.1

2.3

2.8

4.1

4.6

5.4

6.9

7.9

11.5

11.8

12.8

13.6

16.2

Няма такова

Не е посочил

Биволско мляко

Технологията на производство

Нови бактерии

Нова опаковка

Нов производител

Произведено по БДС

Полезно

С различна масленост

Вкусно 

Качествено

Без консерванти и подобрители

Нов вкус

Натурален продукт

Нова марка

Старото истинско кисело мляко

Какво е вашето разбиране за „ново кисело мляко“?  (%)
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Склонност към експеримент

Иноватори: Ще го купя веднага без да ми е 
необходима допълнителна информация

Представете си, че на пазара се е появило ново кисело мляко. Вие лично какво бихте направили?

Еверет
Роджърс

Ранно приемащи: Ще потърся 
информация, ще изчакам първите отзиви 
преди да го закупяРанно мнозинство: Ще потърся по-подробна 
информация за продукта, допълнителни 
мнения и препоръки преди да купя

Късно мнозинство: Ще го купя, когато е 
наложен, утвърден и приет от пазара

Изоставащи: Ще изчакам да се наложи и 
утвърди на пазара и ще го купя, когато цената 
му започва да пада

Не бих го купил/а при никакви обстоятелства

2,5% 

13,5% 

34,0% 

34,0% 

16,0% 

-

23,6% 

24,6% 

31,0% 

11,0% 

6,9% 

2,8%
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Разбиране за „нов натурален сок“

15.1

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.8

1.1

1.4

2.2

2.5

6.3

8.2

11.5

14.6

15.9

42.3

Не е посочил

Интересна промоция

Подходящ за деца

С парченца плодове

Иновативна реклама

Нова разфасовка

Добра цена

Нов състав

Допълнителни полезни вещества

Нов начин на производство

Нова опаковка

Различно процентно отношение на …

Качество

Нова марка

Направен от истински плодове

С по-малко подобрители

Нов вкус

Какво е вашето разбиране за „нов натурален сок“?  (%)
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Склонност към експеримент

Иноватори: Ще го купя веднага без да ми е 
необходима допълнителна информация

Представете си, че на пазара се е появил нов натурален сок. Вие лично какво бихте направили?

Еверет 
Роджърс

Ранно приемащи: Ще потърся 
информация, ще изчакам първите отзиви 
преди да го закупяРанно мнозинство: Ще потърся по-подробна 
информация за продукта, допълнителни 
мнения и препоръки преди да купя

Късно мнозинство: Ще го купя, когато е 
наложен, утвърден и приет от пазара

Изоставащи: Ще изчакам да се наложи и 
утвърди на пазара и ще го купя, когато цената 
му започва да пада

Не бих го купил/а при никакви обстоятелства

2,5% 

13,5% 

34,0% 

34,0% 

16,0% 

-

25,3% 

21,7% 

31,9% 

10,2% 

8,2% 

2,7%
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Мотиви за покупка

Кои са онези 2-3 неща, които биха ви подтикнали към покупката на този нов продукт? (%)

1

2

3

Основни 
мотиви

 От любопитство/ да го пробвам
 Препоръка на приятел/ познатВторостепенни

мотиви

 Ако е на промоция
 Безплатна дегустация на продукта
 Ако е на утвърдена марка/ производител
 Обичам да експериментирам

 Реклама на продукта
 Препоръка на продавач в 

магазина

Други 
мотиви
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Бариери пред покупка

А има ли нещо, което би ви спряло да пристъпите към покупка на новия продукт? Ако да 
какво? (%)

Цената Лошите отзиви
Неясен състав/ 

качество

Липсата на 
информация

Марка/ 
производител

Рекламата Външния вид/ 
опаковката

Основни бариери

Второстепенни бариери



И накрая…

Всъщност какъв е успешният 
продукт според 
потребителите?
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Успешният продукт…

7.3

2.0

1.0

1.3

1.5

1.5

1.8

2.3

3.3

5.3

5.3

5.5

6.3

7.5

9.3

13.5

22.3

26.5

44.5

Не знам/ Не мога да отговоря

Друго

Промоции

Здравословност

Препоръка от приятел/ познат

Лесен за употреба

Безопасност

Опкавката

Добрия вкус

Състава

Достъпността в мрежата/ дистрибуция

Да отговаря на изискванията на потребителите

Външния вид

Иновативността 

Търсенето/ който се продава/

Полезноста му за потребителите

Хубава реклама

Цената

Качеството

И все пак според вас, кои са онези неща, които правят един продукт успешен 
(независимо от сектора и категорията)? (%)
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Въвеждането на иновативни, нови продукти е 
риск, но без тях света не би бил същия. 

Накратко…

Потребителите са склонни да експериментират.

…
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Благодаря ви 
за вниманието!
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