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Моята визия за днес

Историята на нашата криза

1.

: нашата формула на успеха

2.



Пазарът на шампоани в България: привлекателен и конкурентен

* Тотален размер на козметични пазари, които са активни за Хенкел

Източници: 

The Nielsen Company,

Focus Marktforschung,

GARB, Media Direction

Дял на шампоани в оборота на 
козм. пазар* 2015 г.

20%

Дял на промоциите на шампоани 
в тотал промоции на козметика*:

28%

Брой марки / продукти:

480 / 5 000

Дял на шампоани в тотал ТВ 
рекламен бюджет за козметика *:

33%

Средногодишен ръст на шампоани 
в стойност % 2013-2015:

+3,7%



Важност на пазара на шампоани за Henkel Beauty Care
Историята започва през 2012 г.



Спад за Henkel Beauty Care в категория шампоани
Пазарни дялове в стойност 2013-2014

Източник: The Nielsen Company



ПАДАНЕ „В ПРАХА“

БЕЗПОМОЩНОСТ

ОБЪРКВАНЕ

БЕЗНАДЕЖДНОСТ

РАЗОЧАРОВАНИЕ

ОТКАЗВАНЕ



САМОКРИТИКА

ВЪНШНА КРИТИКА

ОЧАКВАНИЯ

ОБЪРКВАНЕ

НЕСИГУРНОСТ ЗА ПОСОКАТА



НУЖДА ДА СЕ ИЗПРАВИШ

НУЖДА ДА СЕ „ИЗТУПАШ ОТ ПРАХТА“

НУЖДА ДА СЪБЕРЕШ МИСЛИ

ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА

Пазарен дял на Henkel Beauty Care в шампоани в България.

Източник: The Nielsen Company



НУЖДА ОТ ВИЗИЯ

Пазарен дял на Henkel Beauty Care в шампоани в България.

Източник: The Nielsen Company



1. Първо „Стабилизиране и 

вяра в преобръщане на 

тенденцията“

Пазарен дял на Henkel Beauty Care в шампоани в България.

Източник: The Nielsen Company; визия на компанията в средносрочен и дългосрочен аспект.

Напред с подходящата за момента визия...

2. Едва след това 

амбициозна и 

вдъхновяваща визия за 

„Nr. 1”



Теми

Историята на нашата криза

1.

: нашата формула на успеха

2.



Златният стандарт в маркетинга
Анализи и стратегии

Be the best performing 

Sales Teams globally –

respected & preferred 

by top trade partners

Компания

OGSM*

Рафт ЦениАсортимент

Дял от рафта

Препоръки за подреждане

Принципи на мърчандайзинг

Мениджмънт на категориите

Асортимент в страната

Асортимент по клиенти

Дял в асортимента

Дистрибуция

Приоритети

Новости

Ценови анализ

Ценово позициониране
Инвестиции в реклама

Промоционална подкрепа

Дял в промоции

Анализ на конкурентни 
активности

Марки:

OGSM

Клиенти:

OGSM

Комуникация & 
Промоции

Търговски & Маркетинг Екип * OGSM = Objectives, Goals, Strategies, Measures

Качествени и Количествени цели, Стратегии, Активности



Когато настоящият модел престане да работи…

АНАЛИЗ
НОВА

СТРАТЕГИЯ

ПРИЛАГАНЕ/

АДАПТАЦИЯ

КАКВО?КАК?ЗАЩО?



Да започнем със „защо?“…

КАК?

ЗАЩО?

КАКВО?

“Златният кръг” на Саймън Синек



Когато настоящият модел престане да работи…

АНАЛИЗ
НОВА

СТРАТЕГИЯ

ПРИЛАГАНЕ/

АДАПТАЦИЯ

ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ

ЗАЩО? КАКВО?КАК?



Стратегическо „земетресение“
Уъркшопи

1. Включихме екипа в процеса

1 2

2. Преосмислихме, „предизвикахме“ и оптимизирахме заедно съществуващата стратегия

3

3. Структурирахме новата стратегия и я официализирахме в писмен вид (“Whitebook”)

4

4. Каскадирахме към целия екип и всички се ангажирахме да спазваме/следваме

 Оценяваме и адаптираме редовно оптимизирания модел



Когато настоящият модел престане да работи…

АНАЛИЗ
НОВА

СТРАТЕГИЯ

ПРИЛАГАНЕ/

АДАПТАЦИЯ

ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ

ЗАЩО? КАКВО?КАК?



ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ

Изграждане на марките

Увеличаване на инвестициите в ТВ реклама

Инвестициите в изграждането на марката са съществен, но не и 

единствен фактор за ръста

Източник: GARB

Дял в ТВ рекламата % (30“ претеглени GRPs)



Ценова стратегия

Въвеждане на структурирана система за ценови наблюдения и анализи

Анализ и корекция на някои от препоръчителните регулярни цени на рафта

Анализ и корекция на някои от препоръчителните промоционални цени на рафта 

ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ



Промоционална стратегия
Прости, но железни правила за всички КАМs

Промоционалните активности да бъдат:

o с  открояващи се етикети (напр. червени 

етикети)

o атрактивно обявени (напр. „% намаление“, 

„гратис“, „… мл. на цената на … мл.“

o в периодите на ТВ реклама за най-голяма 

еластичност

Оценка на еластичността, за да се прецени, кои 

да бъдат повторени

И др.

ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ



Промоционална стратегия
Основни стълбове

Високи нива на промоционална активност

Активиране на марките и в различни 

периоди и с други инструменти

(дисплеи без брошури, намалени 

цени, специални събития и т.н.)

Препоръка за провеждането на 

активностите в силни периоди за 

категорията и в периоди на ТВ 

реклама

Източник: 

Focus Marktforschung; Филтър: Международни и 

локални ключови клиенти

Дял в брошурите на категория 

шампоани (%)

ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ



Отличителни промоционални идеи

ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ



Лансиране на нов асортимент

ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ



Фокус върху качеството и нумеричната дистрибуция 
o основен асортимент

o анализ и оптимизация на асортиментите в ключови клиенти

o цели за повишаване на дистрибуцията в традиционната търговия 

Увеличение на дистрибуцията

Претеглена дистрибуция (%)

Източник: The Nielsen Company

ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ



Рафт & Мърчандайзинг

Фокус на Мениджъра Категории (CatMan) за сътрудничество с 

партньорите ни в категория шампоани ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ



Резултатите

Source: The Nielsen Company

ЕКИПНА АНГАЖИРАНОСТ



Чувството и вкусът на успеха



Нашата цяла история

Трудности се случват на всички – нас ни застигнаха през 2013

Мобилизация, за да продължим „пазарното шоу“

Предизвикателство към начина, по който правехме нещата -
нова стратегия

Екипна ангажираност на всички етапи от процеса

Последователно изпълнение на стратегията

Признание и отпразнуване на екипните успехи



Разтърсването на който и
да е пазар е начинание в

1во л. мн. ч.

Моето послание



Благодаря Ви                                                            
за вниманието!


