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Икономическата криза промени поведенията 
на пазара

2009 Annual Strategy Conference

Консуматорите
Преоценяват разходите 

си

Излизат по-малко, но 
се социализират в 

къщи

Купувачите
Търсят Стойност за 

парите си

Купуват по-малко.
Купуват активно на 

промоции, но все още 
предпочитат марки, които 

познават

Клиентите
Променят стратегията си

По-добро управление на 
капитала и борба за 

привличане и задържане 
на Купувачи



» Двуцифрени спадове на обемите в заведенията. Пренасочване на 
консумацията от заведенията в къщи

» Нарастване важността на Модерната търговия. 90% от купувачите в 
големите градове избират да пазаруват в МТ

» Супермаркетите са с най-голям дял, но хипермаркетите и дискаунтерите
нарастват с бързи темпове
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» Стагнирано потребление

» Купувачите са силно ценово чувствителни 

» Активно търсят промоциите - над 30% от покупките са на промоция

» Намаляваща бранд лоялност – разширена потребителска 
кошница, склонни са да заменят с по-евтини заместители

» Ръст на частните марки

Source: DeadalusMillwardBrown BTS June 2011



» Нарастваща конкуренция между обектите (както между веригите, така и 
ТТ в борба за оцеляване спрямо МТ)

» Стремеж към по-добро менажиране на работния капитал и задържане 
на клиентите от страна на всяка една верига МТ:
• Ясно дефиниране на преки конкуренти и конкурентни предимства
• Преоценка на портфолио и рафтово пространство
• Увеличен дял на промоциите
• По-голяма дълбочина на промоциите
• Търсене на Tailor-made активности и най-добрата оферта

» Промяна в модела и начина на работа на Традиционната търговия. 
Поява на вериги независими магазини. Работи се с намалени 
надценки, по-чести и дълбоки промоции



Променената пазарна действителност налага 
промени в начина, по който собствениците на 

марки и техните представители активират 
марките, така че максимално да отговорим на 

нуждите на консуматорите, купувачите и 
нашите клиенти



Как да спечелим на точката на продажбата

 В момента на избора на покупката

 да спечелим купувачите

 и да бъдем ценен бизнес партньор на нашите Клиенти
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Whisky Festival
• Цел: Повишаване продажбите на категорията уиски чрез образоване на 

консуматорите за различните видове и марки уиски и поводите за консумация.

• Концепция – Вариации на тема Уиски Фестивал - Промотиране на широко 
портфолио уиски марки в различни ценови класове – Избери своето уиски за 
съответния повод/избери своя вкус уиски

• Механика – ценова оферта, комбинирана с комуникация на различните поводи 
за консумация на уиски (включване на подаръчни опаковки и виртуални пакети)

• Комуникация:
– Поща (по възможност с имидж страница)
– Брандирано вторично излагане
– Некхенгъри
– Карта на вкусовете/Брошура с продуктова информация / Видео клип (Карфур)
– Подкрепящо – персонализация за JW с промо екип в пикови дни в избрани обекти

• Еволюцията на концепцията:
– Делукс Уиски Фестивал
– Ирландски Фестивал
– Уиски на седмицата
– Уиски нощи

8



Летни миксове / Confident Mixing

• Цел: Постигане ръст на категорията чрез инициатива за по-широко „лятно“ 
портфолио, подпомагаща купувачите да приготвят техния коктейл/микс напитка в 
къщи 

• Концепция – презентиране различни „летни“ напитки, заедно с подходящите за 
тях миксове

• Период - лятото

• Механика – ценова оферта / виртуални пакети, комбинирана с комуникация на 
лесни за приготвяне в къщи миксове

• Комуникация:
– Поща (по възможност с имидж страница)
– Брандирано вторично излагане
– Некхенгъри с рецепти за коктейли

• Еволюцията на концепцията:
– Разширяване на портфолиото
– Подобрено излагане, вкарване на елемент на „театър“
– От миксове към коктейли
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Промяна в качеството на презентиране на 
активностите



Благодаря за вниманието!
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