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Изследователска Методология

Тип на изследването 

✓ Количествено изследване

Метод за събиране на данни 

✓ Онлайн анкета със специализирана система на Прагматика – Optis

Обем на извадката

✓ n=600

Целева група

• Мъже и жени;

• 18 - 64 години;

• Живеещи в градове с над 50 000 

жители;

• Ползващи редовно интернет.
Обхват на изследването

✓ Национален 

Период на провеждане на полевата работа

✓ април, 2018 година



Стотици ТВ канали
3

Ежедневно 

гледат

телевизия

88%

дневно

3 часа



Хиляди телефонни разговори
4

Не мога да си 

представя живота 

БЕЗ телефон

96%

…безброй САЙТОВЕ



Реклами - април
5

1361
РЕКЛАМИ 



Творчество Категория 

Бранд Послание

✓ ✓

✓

НАЙ-ХАРЕСВАНИТЕ 

РЕКЛАМИ 

Обвързаност на

КОМПОНЕНТИТЕ 

на рекламите 

в паметта

✓



7

ВРЪЗКАТА СЕ РАЗПАДА
и то при най-харесваните и запомнени реклами 

41% 

КАТЕГОРИЯ

БРАНДТВОРЧЕСТВО



23%



Помолихме 600 човека да посочат една МАРКА, която биха казали, че им е ЛЮБИМА и да 

обяснят какво им дава тя повече спрямо другите марки в категорията.



ЛЮБИМА
МАРКА

2% 
НЯМАМ ТАКАВА

10





Защо 

са най-

харесвани?

8%

0,2%

0,3%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,1%

1,2%

1,3%

1,6%

1,7%

1,8%

1,9%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

6%

7%

8%

9%

11%

26%

27%

Други
Страст 

Най-добрата в категорията 
Класа

Помага ми да въздействам на останалите
Усещане за свобода

Постоянство в качеството
Усещане за съвършенство

Кара ме да се чувствам специална/специален
Впечатляващи реклами 

Лукс
Прави ме щастлив/а

Грижовна
Иновативна, променя пазара

Точно за мен
Удовлетворение

История, истории 
Уникална марка, различна, неповторима

По-голямо разнообразие
Харесва ми много, не се замислям защо

Със собствен стил
Престиж, самочувствие, не е за всеки

Доверие
Споделена емоция

Красота, дизайн
Събужда спомени

Обичам я
Усещане за изгода

Сигурност, спокойствие
Повече удобство, улеснява ме

Вкус, който ми "пасва"
Удивителен, страхотен вкус 

Удоволствие, наслада, блаженство
По-високо качество



ГРИЖА

СПОКОЙСТВИЕ

СИГУРНОСТ

ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО УДИВИТЕЛЕН, СТРАХОТЕН ВКУС

УДОВОЛСТВИЕ

РАДОСТ

ЩАСТИЕ

УДОВОЛСТВИЕ

АЗ СЪМ ВАЖЕН

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

УВЕРЕНОСТ

ВКУС, КОЙТО МИ „ПАСВА“ ПО-НИСКА ЦЕНА

УСЕЩАНЕ ЗА ИЗГОДА

РАДОСТ, ГРИЖА, 

ГОРДОСТ

ОБИЧАМ Я, ОБОЖАВАМ Я

РАДОСТ

БЛИЗОСТ

ЛЮБОВ



20 
ПРОДУКТОВИ 

КАТЕГОРИИ



Препарат за пране

52%

Шампоан

62%

Паста за зъби

64%

Препарат за съдове

59%

Тоалетна хартия

77%

Ядки
65%

Бира

66%

Газирани 

безалкохолни

48%

Минерална вода

80%

Натурален сок

49%

Лютеница

38%

Кренвирши

42%

Луканка 

49%

Хляб

88%

Кисело мляко
91%

БИО продукти (храни)

26%

Брашно

44%

Подправки

55%

Шоколад

79%

Бонбони за смучене

28%

https://www.google.bg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-rJbZmILbAhXSa1AKHft1Dx4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.shareicon.net/tag/juice?p%3D4&psig=AOvVaw0D3wOKOBRuicqBjCq0SiHd&ust=1526283661848678


Купуват редовно

средно

12 от тези 

категории Средно

2,5 марки

в категория 



Препарат за пране

Шампоан

Паста за зъби

Препарат за съдове

Тоалетна хартия Ядки

Бира

Газирани 

безалкохолни

Минерална вода

Натурален сок

Лютеница

Кренвирши

Луканка 

Хляб

Кисело мляко

БИО продукти (храни)

Брашно

Подправки

Шоколад

Бонбони за смучене
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ЗАЩО?

Какво повече им дава всяка от тези марки?



ПРЕВЪЗХОДСТВО

оценки на 
любимата марка

в категорията 

оценки на 
останалите марки

в категорията 

по
8 критерия 



Сигурност Качество

Водеща продуктова 

характеристика 
Любов

Естетичност на 

опаковките

Удобство на 

опаковките

Реклами

Дистрибуция



ДовериеКачество Водеща продуктова 

характеристика 

+36%

Любов

+35%

Естетичност на 

опаковките
Удобство на 

опаковките

+20%+22%

Дистрибуция

+16%

Реклами

+15%

Цени

+6%



Обичате ли да ги слушате? 

КОГА ПОСЛЕДНО ГИ (по)СЛУШАХТЕ?



„Много близък вкус до домашния.“

„Вярвам, че в него няма палмово масло. “

„ …приятни емоции, свързани със спомени “ 

„Прави това, което обещава.“

„Връщам се към детството, тогава я ползвах и беше много качествена.“

„Само с нея ми е свежо в устата до сутринта.“

„Доставя ми огромно удоволствие. “

„Неповторим вкус“

„Обичам я и това е“

„Улеснява ми живота. “

„Уникална е, със собствен стил.“

„Не е за всеки“

„Променя пазара “

„Дори не се замислям защо я харесвам.“

„По-добро качество“

„По-изгодна е.“



82% - изпира по-добре
29% - усещане за чистота

17% - доставя удоволствие

16% - най-добрият

12% - приятен аромат…

62% - по-добър ефект 

върху косата

29% - измива по-добре

16% - усещане за изгода

15% - имам доверие…

32% - по-добър резултат
21% - усещане за чистота

20% - свежест

17% - имам доверие

11% - приятен аромат…

43% - измива по-добре
30% - усещане за изгода

22% - по-високо качество

12% - усещане за чистота

7% - приятен аромат…

44% - по-качествена хартия
30% - усещане за изгода

21% - приятен аромат

18% - мекота

16% - здравина…

35% - по-добър вкус
27% - по-високо качество

22% - повече доверие

17% - автентичен вкус

12% - текстура

11% - гъстота

27% - приятен вкус

17% - вкус, който ми „пасва“
15% - ниска минерализация

9% - сладост…

49% - уникален вкус

17% - свежест
14% - споделена емоция

14% - удоволствие, 

наслада…

36% - страхотен вкус
30% - точно по моя вкус

22% - по-високо качество

13% - наслада, удоволствие

8% - най-добрата в 

категорията…

39% - по-високо качество
37% - добър вкус
14% - по-голямо разнообразие
8% - усещане за изгода
7% - пресни са…

37% - свежест
36% - добър вкус

17% - полезен продукт

12% - удоволствие

9% - събужда спомени

44% - уникален вкус
24% - по-голямо разнообразие

17% - по-високо качество

11% - моят шоколад

8% - нежност

36% - страхотен вкус
15% - по-високо качество

14% - харесва ми, не знам     

защо

13% - вкус, близък до фреш

12% - имам доверие в съдържанието…

27% - добър вкус
19% - пресни продукти

17% - доверие в съдържанието 

12% - по-високо качество

39% - страхотен вкус
19% - по-високо качество

26% - доверие в 

съдържанието

14% - точно по вкуса ми

37% - по-високо качество
25% - добър вкус

18% - най-близък до 

представата ми за добър вкус

17% - по-голямо доверие в 

съдържанието

47% - истински вкус
23% - по-високо качество

17% - покрива изискванията 

ми

27% - добър вкус
22% - голямо разнообразие

19% - пресни

12% - полезен продукт

32% - по-високо 

качество
28% - най-добри резултати

19% - доверие

47% - доверие
23% - по-високо качество

17% - сигурност, спокойствие
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Гордост
самочувствие, уважение, слава, 

увереност

14%

38%

Щастие 
радост, наслада, удоволствие

Сигурност
спокойствие

31%

ПОТРЕБИТЕЛСКИ

ТЪРСЕНИЯ 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

МАРКИТЕ

17%
Любов

страст, близост, грижа, принадлежност



Аз съм емоционален човек 

69% 



77%
Изпитват удоволствие 

от пазаруването

74%
Промоциите ме 

изкушават



И още…

28

28%

Често си 

взимам 

билетчета от 

лотарията

34%
Често се 

чувствам 

потиснат/а

42%
Не се чувствам 

сигурен относно 

работата си

44%

Вкъщи редовно 

спорим за пари

74%
Ежедневието ми е 

натоварено

36%
Бих емигрирал

при първа

възможност



Липсват ли им 

някакви емоции    

В ЖИВОТА?

76% 

ДА



Емоционален

дефицит

3,0%

1,8%

1,9%

2,0%

2,0%

2,1%

2,3%

2,4%

2,4%

2,5%

2,6%

2,8%

3,9%

4%

4%

5%

5%

6%

6%

7%

8%

14%

14%

15%

Други

Сила, воля

Закрила

Доброта

Надежда

Ентусиазъм

Да съм родител - майка

Удоволствие

Удовлетвореност

Увереност

Свобода

Доверие

Изненади

Всякави положителни емоции

Наслада от пътуване

Взаимност, близост

Страст

Щастие

Сигурност

Безгрижие

Радост, веселие

Приятни изживявания, приключения

Любов

Спокойствие

Връх на съзнанието



Любов
страст, близост, грижа, принадлежност

25%

Гордост
самочувствие, уважение, слава, 

увереност

7%

38%

Щастие 
радост, наслада, удоволствиеСигурност

спокойствие

30%

ЕМОЦИОНАЛЕН

ДЕФИЦИТ В ЖИВОТА



ВРЪЗКА

0,638

 oт 0 до 1

ЕМОЦИОНАЛЕН 
ДЕФИЦИТ В ЖИВОТА 

ЕМОЦИЯ, ТЪРСЕНА 
ОТ МАРКИТЕ



„Основната разлика между емоцията и разума е, че

разумът води до , 

емоцията води до действия.“

Доналд Каун, невролог



КОМПЕТЕНТНОСТ

НОВОВЪВЕДЕНИЯ4

ЧЕСТНОСТ3

ЗАГРИЖЕНОСТ5

ДОВЕРИЕ

↓
ЕМОЦИЯ

СПОКОЙСТВИЕ

СИГУРНОСТ

ДОВЕРИЕ

КАЧЕСТВЕНА 
РАБОТА2

ПОЗНАТОСТ1



Емоция
↓

ЛОЯЛНОСТ

взаимност, време, истории, връзка, лични моменти 
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ЛЮБОВ силнаслаба

ПОБЕДИТЕЛИТЕМАРКИ

ПРОДУКТИ ЕДНОДНЕВКИ

Как да познаете
каква е Вашата марка

Идеология: Saatchi&Saatchi

високо

ниско

Д
О

В
Е

Р
И

Е

ЛЮБОВ силнаслаба



Успяващи
9%

• Лек превес на мъжете

• 18-40 г., много от тях с деца

• Образовани, учещи

• Столица и големи градове

• Лоялност към марките

• Премиум ориентация

• Привличат ги иновациите

• Интерес към БИО продукти

• Успешна кариера

• Мнението на околните НЕ е важно 

за тях

• Финансово стабилни 

• Интерес към спорта

• Пътуват много

• Твърдят, че не им липсват емоции 



Успяващи
9%

Обезкуражени
25%

• Лек превес на жените

• 35-64 г.

• Висок дял на разведени

• Образовани

• Средни и по-малки градове

• Обичат да пазаруват

• Ориентация към среден и нисък ценови клас

• Сегментът, който консумира най-много 

шоколад

• Нямат амбиции за професионално израстване

• Често изпитват финансови затруднения

• Лотарийни билети

• Често губят вяра в себе си

• Стресирани 

• Липсват им сигурност, любов, близост



Успяващи
9%

Обезкуражени
25%

Търсещи
25%

• Мъже и жени

• 18-35 г., несемейни

• Ниски доходи 

• Реалити предавания

• Ядки, бира, безалкохолни, 

шоколад 

• Мнението на околните е много важно за тях 

• Мечтаят за професионално израстване

• Често се чувстват потиснати

• Липсват им щастие, любов, сигурност 



Успяващи
9%

Обезкуражени
25%

Търсещи
25%

Кунсуматори
26%

• Лек превес на жените

• 30+ г., семейни

• Средни доходи 

• Столица и големи градове

• Обожават пазаруването

• Промо-ориентирани

• Сегмент с най-голяма емкост (консумация)

• Обичат да пробват нови продукти

• Ниска лоялност 

• Не се хранят здравословно

• Несигурни в работата, без стремежи

• Не са натоварени 

• Не пътуват 

• Често се чувстват потиснати

• Биха емигрирали при първа възможност

• Липсва им щастие, радост



Успяващи
9%

Обезкуражени
25%

Търсещи
25%

Кунсуматори
26%

Щастливи 
домошари

15%

• Превес на жените

• 30+ г., семейни 

• Превес – средно образование

• Средни и по-малки градове

• Ориентирани изцяло към семейството

• Рядко се виждат с приятели 

• Сигурна работа, без амбиции

• Не вярват, че скъпото е по-качествено

• Нямат особен интерес към новите продукти, 

които се появяват на пазара

• Финансово стабилни 

• Не губят вяра в себе си

• Не си взимат лотарийни билетчета

• Не биха емигрирали

• Нямат емоционален дефицит



Успяващи
9%

Обезкуражени
25%

Търсещи
25%

Кунсуматори
26%

Щастливи 
домошари

15%



Благодарим за вниманието!

e.koleva@pragmatica.bg
b.dikancheva@pragmatica.bg


