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Да започнем оттам… 

 

 



 

Кои реклами могат да бъдат определени 

като ценни? 





На теория са познати две основни групи 

измерители за определяне на ценността 

на рекламите: 

 

ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ  



  

ПЪРВИЧНИТЕ МЕРКИ  
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  

 

ЦЕННОСТТА НА РЕКЛАМИТЕ 
 

СА СВЪРЗАНИ С БРАНДА 
  



…или как рекламата се отразява на 

нашата марка 



1.Известността 
на марката 

2.Имиджа на 
марката 

3.Склонността 
към покупка 

 

4.Покупката 
 

Първични  

мерки 

Първичните мерки оценяват влиянието на рекламата върху:  



За да работи рекламата в полза на нашата 

марка и да покрива заложените цели,  

 

е важно доброто й представяне и по така 

наречените вторични измерители. 



  

ВТОРИЧНИТЕ МЕРКИ  
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  

 

ЦЕННОСТТА НА РЕКЛАМИТЕ 
 

СА СВЪРЗАНИ СЪС САМАТА РЕКЛАМА 
  



Ценна  
реклама 

Спонтанна 
известност на 

самата реклама 

Подпомогната 
известност на 

рекламата 

Посланието: 

известност, 

разбираемост, 

адекватност и 

правдоподобност 

Харесване на 
рекламата 

4 2 3 1 

Вторичните мерки касаят:  



Да се „хванем“ за тривиалната  последна 

мярка – „харесване на рекламата“.  

Предлагаме да разгледаме най-висшето й 

проявление - да откроим най-харесваните 

от хората реклами. 



Помолихме 800 човека* да си спомнят и да опишат с 2-3 изречения някоя 

РЕКЛАМА, която са гледали по телевизията през последната година и  

МНОГО ИМ Е ХАРЕСАЛА. 

*Количествено изследване на Прагматика с извадка 800 човека – мъже и жени на възраст между 18 и 64 години, живеещи в градове с над 50 000 

жители, гледащи телевизия и ползващи интернет. Период на провеждане на проучването: 1-7 май  2017 година. 



НАЙ- 

ХАРЕСВАНА РЕКЛАМА 

10%  
казаха 

„НЯМА ТАКАВА“ 

18%  
 

„НЕ СЕ 

СЕЩАМ ЗА 

ТАКАВА“ 
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? Опишете с 1-2 изречения някоя реклама, която сте гледали по телевизията през 

последната година и Ви е харесала много?   



„Има една много хубава реклама с едни маймунки, 

които се киснат в топла вода?“  

„Има една реклама с Орлин Горанов на някакво 

лекарство.“  

„Малко момиченце говори на бебето в корема на 

майка си. Какво рекламира – не знам.“ 

„Тази с топката, при която се появява Христо 

Стоичков и прехвърля оградата. Нямам представа 

какво рекламираше.“  

ЕТО НЯКОИ КОНКРЕТНИ ОТГОВОРИ, КОИТО ПОЛУЧИХМЕ: 

? Опишете с 1-2 изречения някоя реклама, която сте гледали по телевизията през последната година и Ви е харесала много?   





Творчество Категория  

Бранд Послание 

Обвързаността на 

 КОМПОНЕНТИТЕ 

на рекламата  

в паметта на 

хората 

Хората правилно ли свързват: 



Ето какви резултати получихме по 

отношение на най-харесваните реклами…   



ТВОРЧЕСТВО  
(естествено хората 

помнят 
сюжета/творчеството 

на най-харесваната от 
тях реклама) 

НАЙ-ХАРЕСВАНИТЕ 

РЕКЛАМИ  

Обвързаността на 

 КОМПОНЕНТИТЕ 

на рекламата  

в паметта на 

хората 



ТВОРЧЕСТВО  
(естествено хората 

помнят 
сюжета/творчеството 

на най-харесваната от 
тях реклама) 

    

74% 
от тях си спомнят 

продуктовата 

КАТЕГОРИЯ, за 
която се отнася най-
харесваната от тях 

реклама 

НАЙ-ХАРЕСВАНИТЕ 

РЕКЛАМИ  

Обвързаността на 

 КОМПОНЕНТИТЕ 

на рекламата  

в паметта на 

хората 



ТВОРЧЕСТВО  
(естествено хората 

помнят 
сюжета/творчеството 

на най-харесваната от 
тях реклама) 

    

74% 
от тях си спомнят 

продуктовата 

КАТЕГОРИЯ, за 
която се отнася най-
харесваната от тях 

реклама 

 

59%  
си спомнят правилно 

рекламирания 

БРАНД  
в същата тази най-
харесвана от тях 

реклама 

НАЙ-ХАРЕСВАНИТЕ 

РЕКЛАМИ  

Обвързаността на 

 КОМПОНЕНТИТЕ 

на рекламата  

в паметта на 

хората 



1. 

ТВОРЧЕСТВО  
(естествено хората 

помнят 
сюжета/творчеството на 
най-харесваната от тях 

реклама) 

   2. 

74% 
от тях си спомнят 

продуктовата 

КАТЕГОРИЯ, за 
която се отнася най-
харесваната от тях 

реклама 

3.  

59%  
си спомнят правилно 

рекламирания 

БРАНД  
в същата тази най-
харесвана от тях 

реклама 

4.  

Послание 

 
(посланията не са обект 

на настоящото 
изследване, въпреки 

значимостта им) 

НАЙ-ХАРЕСВАНИТЕ 

РЕКЛАМИ  

Обвързаността на 

 КОМПОНЕНТИТЕ 

на рекламата  

в паметта на 

хората 
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С други думи… 
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ВРЪЗКАТА БРАНД-ТВОРЧЕСТВО-КАТЕГОРИЯ (Б-Т-К) В ПАМЕТТА НА ХОРАТА 

СЕ РАЗПАДА  

КАТЕГОРИЯ 

БРАНД ТВОРЧЕСТВО 

в  

41%  
от случаите  
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или в  

41%  
от случаите, дори и              

при най-харесваните  

реклами, не може да става и дума за          

въздействие върху бранда  
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Защо се получава така? 



Потребителят търси максимална полезност при минимални усилия 



Потребителят НЕ се интересува особено от брандове, а още 
по-малко от тяхната реклама.  



                       дава  

ПРАКТИЧЕСКА ПОЛЗА,  

а в някои категории и СИМВОЛНА (престиж) 

БРАНДЪТ 



 

РЯДКО има практическа полза и  

ПОЧТИ НИКОГА – символна 

РЕКЛАМАТА  



 

Има и добра новина 
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При топ 10 на най-харесваните реклами 

ВРЪЗКАТА СЕ РАЗПАДА В ЕДВА 

7% ОТ СЛУЧАИТЕ 

КАТЕГОРИЯ 

БРАНД ТВОРЧЕСТВО 

7%  



 

Ето кои са тези реклами:  

  



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Топ 10 най-харесвани реклами* 

* В рамките на осъществената извадка (1-7 май 2017)  това са най-често споменаваните реклами, но трябва да се има предвид 

че описваните от изследваните лица реклами надвишаваха 160.  



 

Какво дават на хората тези реклами? 

 



 

 

Практична полза - не 

Символна - не  

  



Докосват ги емоционално, 

създават преживяване, 



  

 

а ЕМОЦИИТЕ 

ПРОВОКИРАТ  
СЪЗНАНИЕТО И ПОДСЪЗНАНИЕТО 

  

Докосват ги емоционално, 

създават преживяване, 



 

Това, разбира се, не е единствения път за 

създаване на по-голям шанс на нашата реклама 

да постигне целите си 

 

 и със сигурност не е достатъчно условие, за да 

определим рекламата като работеща 
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Ето, например, какви 

реклами изброяват най-

често потребителите, 

когато ги помолим да си 

спомнят за последната 

реклама, която ги е 

провокирала към  



НАКАРА МЕ ДА КУПЯ 

топ 5 типове реклами 

41 

? Опишете с 1-2 изречения някоя реклама, която сте гледали по телевизията през последната година и Ви е подтикнала към покупка?   

1. 

2. 

5. 

3. 

4. 
Различните 

потребители посочват 

различни предложения/ 

промо-оферти на 

съответните марки 



 

Какво дават на хората тези реклами? 

 



 

 

Практична полза 



 

Сигурно ще кажете - дали пък хората, които сме 

анкетирали са част от целевата група на 

марките, чиито реклами описват като хубави? 

 

Ако не, дали това не е причината за честото 

разпадане на връзката между описвана 

реклама, продуктова категория и марка? 



 

Решихме да проверим, като се спряхме на една 

продуктова категория… 



ПЕРИЛНИ 

ПРЕПАРАТИ 

 

 

 

 

 

 
 

В осъществената 

извадка откроихме 456 

лица, които лично 

купуват перилен 

препарат за своето 

домакинство 



През последните 12 месеца следните марки са имали TV комуникация:  



 

 
1.  

средно в 

73% 
от случаите лицата 

си спомнят 
творчество на 

рекламите*  

 

 

2. 

65% 
разпознават 

категорията на 
разпознатите от тях 
реклами на перилни 

препарати 

 
3.  

24%  
си спомнят 
правилно 

рекламирания 

БРАНД  

 

 
4.  

Послание 
(посланията не са 

обект на 
настоящото 
изследване, 

въпреки 
значимостта им) 

 

РЕКЛАМИ НА 

ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ  

*Разпознават рекламите след видео-подсещане със скрита марка.   

Обвързаността на 

 КОМПОНЕНТИТЕ 

на рекламата  

в паметта на 

хората 
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ПРИ РЕКЛАМИТЕ НА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ 

ВРЪЗКАТА БРАНД-ТВОРЧЕСТВО-КАТЕГОРИЯ (Б-Т-К) В ПАМЕТТА НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ РАЗПАДА  

КАТЕГОРИЯ 

БРАНД ТВОРЧЕСТВО 

в  

76%  
от случаите  



 

Има и добра новина 
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Делът на объркващите се потребители 

варира между  

чудесните 35%  
и  

отчайващите 97% 

  



 

От какво зависи дали нашата реклама ще бъде 

забелязана, запомнена и дали потребителите ще я 

свържат правилно с нашия бранд? 

 

Оставяме на вас… 



38%* 41%* 61%* 65%* 

Ето все пак 4-те марки, при които делът на потребителите, 

правещи правилна връзка между БРАНД-ТВОРЧЕСТВО-

КАТЕГОРИЯ е най-висок: 

* сред потребители, ориентирани към препарати от високия ценови клас  

* сред потребители, ориентирани към препарати от средния ценови клас  



1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

Подредба на марките според бюджетите за ТВ 

комуникация за последните 12 месеца 
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2-ро място  1-во място 3-то място 

НАЙ-ХАРЕСВАНИТЕ РЕКЛАМИ НА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ  

сред потребители, ориентирани към препарати от високия ценови клас  

сред потребители, ориентирани към препарати от средния ценови клас 

3-то място  1-во място 2-ро място 



 

Бюджет 

Харесване 

Характер на рекламата 

Функционални ползи 

Емоция 

или… 



 

 

Бюджет 1 

Е, и… 

Големият бюджет не е гаранция за успех. 



 Почерк 2 

 

 

Бюджет 1 

Е, и… 

Продължителната стилистична линия увеличава шанса за 

запомняне и разпознаване.  



Полза 

или  

емоция 

3 

 Почерк 2 

 

 

Бюджет 1 

Е, и… 

Потребителите нямат мотив да гледат и помнят рекламите. 

Дайте им значима и сравнително достоверна функционална 

ПОЛЗА или ги докоснете ЕМОЦИОНАЛНО. 



Полза 

или  

емоция 

3 

 Почерк 2 

Връзка 

Б-Т-К 

4  

 

Бюджет 1 

Е, и… 

Следете за връзката - творчество, категория, бранд, за да не 

харчите парите си за „онази хубавата реклама“. 



Полза 

или  

емоция 

3 

 Почерк 2 

Връзка 

Б-Т-К 

4 

Послание 
5 

 

 

Бюджет 1 

Е, и… 

Послание – правдоподобност, значимост, разбираемост. 

Тема, която заслужава отделно внимание. 



Полза 

или  

емоция 

3 

 Почерк 2 

Връзка 

Б-Т-К 

4 

Послание 
5 

 

 

Бюджет 1 

Не 

НИЕ, 

а ТЕ 

6 

Е, и… 

Не е важно рекламата да ни харесва на нас, а на таргета.  

И това си го знаете, но все пак  



Полза 

или  

емоция 

3 

 Почерк 2 

Връзка 

Б-Т-К 

4 

Послание 
5 

 

 

Бюджет 1 

Не 

НИЕ, 

а ТЕ 

6 

 

Цените 7 

Е, и… 

Рекламите с цени работят, давайки 

функционална полза – да не ги подценяваме. 



Благодаря за вниманието! 

Елена Колева 

e.koleva@pragmatica.bg 

 

mailto:e.koleva@pragmatica.bg

