
Изкуството 
на войната...

Д И Л Я Н А  Д О Б Р И Н О В А



ВОЙНАТА НА БРАНДОВЕТЕ ДНЕС

!

!

!

!



Да спечелиш 
сто победи 
в сто битки 

не е върхът 
на изкуството.



Върхът на изкуството е 
да покориш врага 

БЕЗ БОЙ.



Боят може да бъде избегнат, 
когато пълководецът планира 

правилната стратегия 
преди битката.





принципа 
на печелившата 

бранд стратегия7
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Когато ръководите войскa, 
е важно предварително да познавате 

условията на терена.

“

”



Какви налични данни имате за пазара?

В каква дълбочина умеете да ги тълкувате?



Никой не слуша 
офицер, който 

ръководи войската 
без да разбира 
военни работи.

“

”



Глобални брандове

Локален контекстVS. 
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Познайте врага, познайте и себе си. 

Дори в 100 битки никога няма да 

изпаднете в опасност.

“

”
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Познайте врага, познайте и себе си. 

Дори в 100 битки никога няма да 

изпаднете в опасност.

“

”



!

!



Кой е конкурентът ни 
в очите на потребителите?
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Познайте врага, познайте и себе си. 

Дори в 100 битки никога няма да 

изпаднете в опасност.

“

”



Морално влияние

Доктрина

Кодекс

Характер

Поведение



https://www.youtube.com/watch?v=kjVqZkDZrgg


„Мамо, 
искам и аз 
такова!“



Коя черта ви позволява да заемете 
уникална територия?
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Който не е наясно с целта си, 

не може да се противопостави на врага.
“

”







През какво е нужно да мине брандът ви, 
за да стигне до голямата цел?
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Подбирайте битките си внимателно. 

Първо преценете ситуацията 

и едва тогава действайте.

“

”







“

”
Какви са критериите, по които 

планирате активностите на бранда?



The essence of strategy
is choosing

what not to do.

Michael Porter

“

”
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Ще победи този, чиито сили са 

обединени около една цел.

“
”



Как комуникират отделите в компанията ви?

Как ги ангажирате с духа и целите на бранда?



v



v



|7|

На големи кръстопътища, 

обединявай силите си със съюзниците си.

“
”



Съюзник

е всеки, 

който има досег 

с бранда.





Съюзник

може да е някой, 

който мислите 

за враг.



ПАРТНЬОРСТВО > КОНКУРЕНЦИЯ



Как ангажирате партньорите си с бранда? 

Как развивате категорията?
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Армията се бие за този, 

който поръчва войната.



|!|

CUSTOMER IS KING



Винаги тръгвайте от нуждите на потребителите.

Предварително опознайте условията на терена.

Познайте врага. Познайте и себе си. 

Който не е наясно с целта си, не може да се противопостави на врага.

Подбирайте битките си внимателно. 

Ще победи този, чиито сили са обединени около една цел.

На големи кръстопътища, обединявай силите си със съюзниците си.



Dilyana Dobrinova
d.dobrinova@brandworks.bg
Strategy Lead

Благодаря!




