
работилница: 

Как да разбера 

дали брандът ми 

ще работи? 

 
Росен Терзиев, saatchi 

brandworks 

Христо радичев, Mediapost hit 

mail 



Кое да му работи 

на бранда? 

 



Същност и 

характеР 

Идентичност 

Комуникация 

Кое да му работи 

на бранда? 

 



Внесени са над 400хил. подписа за референдум 

в подкрепа на работещите брандове  





 

 

 

Да Мислим като  хора,  

но не от маркетинга 

 



4 Въпроса, които 

хората си задават 

за брандовете 

 

? 

 



X  И Останалите така разправят 

 

V  Само този бранд казва това    
(USProposition) 

 

V  Само този бранд говори така  

(USPresentation) 

 

 

 Това чувал ли съм го преди? 
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 Това чувал ли съм го преди? 



X Дори не го ОТчетох 

 

X Защо ме занимават с това, Искам да си 

догледам сериала 

 

V Интересна реклама, бих я гледал отново 

 

Всъщност искам ли да го чуя? 
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X  Ами не 

 

V  Полезно е    (рационална 

полза) 

 

VV  Забавно е!       (емоционална 

полза) 

 

 

 Носи ли ми нещо? 
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X  Ами не 

 

V  Полезно е    (рационална 

полза) 

 

VV  Забавно е!       (емоционална 

полза) 

 

 

 Носи ли ми нещо? 



XX  Няма Нищо общо с продукта       

(продукт ↑↓ бранд) 

 

X    Предният път  друго обясняваха            

(бранд ↓↑) 

   

VV  Много ми харесват рекламите на...      

(продукт ↑ ↑ бранд) 

 Абе те пързалят ли ме? 
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 Това чувал ли съм го преди? 

Всъщност искам ли да го чуя? 

 Носи ли ми нещо? 

 Абе те пързалят ли ме? 

 Ваш любим бранд / реклама? 



Storytelling 

Teaching 

Unique 

Delivery 

You obsession 



¥€£$? 

1 лв.  x  A  x  B  x  C x  D  



Същност и 

характеР 

Идентичност 

Комуникация 

Когато нищо не 

работи… 

 



Hristo.radichev@Mediaposthitmail.bg 

 

r.terziev@saatchi.bg 


