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Успешни BTL активности

• Кои са успешните BTL активности?

• Как се променят BTL активностите?

• Как се измерва ефективността на BTL активностите?

• Кои са предизвикателствата пред BTL агенциите?



Кои са успешните BTL 
активности?



Успешен BTL

• Какво е успехът? Как се измерва той?

• А какво е успешен BTL? Как се измерва той?

• Дефиниране на цели, поставяне на задачи и определяне на 
параметри за оценка.



Как се променят BTL 
активностите?



BTL в 21 век

• Какво е BTL и как се променя той?

• Новите технологии

• Новите канали



BTL?

• Размиване на границите

• ON-LINE OFF-LINE

• Преживяването е водещо



Experience?



Experience?



BTL?

• Размиване на границите

• ON-LINE OFF-LINE

• Преживяването е водещо



Новите технологии

• Виртуална реалност

• Добавена реалност

• NFC (near field communications)

• Дигитален печат

• Автоматизация



Новите технологии
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Новите технологии
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Новите канали



Новите канали



Как се измерва ефективността 
на BTL активностите?



Ефективност на BTL активности

• Липса на общоприети критерии и системи за измерване

• Трудности при сравняване на резултати от различни години 
(натрупване на знание)

• Липса на достъп до резултати от продажби

• Достоверност на информацията



Кои са предизвикателствата 
пред BTL агенциите?



Предизвикателства

• Натиск върху цените на услугата

• Запазване на качеството на активностите и тяхната ефективност

• Нелоялната конкуренция

• Човешки ресурси и възможност за тяхното развитие



Рада Илиева
r.ilieva@bgsmart.com
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