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  Днес ще си говорим за брашно!



ПЪТЯ НА БРАШНОТО
От полето и фермера Изследване преди прием Мелницата 

До най-близкия магазин

До любимото печиво у дома!

6.3 млн. т. пшеница (47% хлебна) В България има 136 мелници

И над 140 марки брашно

В 3 млн. домакинства!

През пакетиращите машини



6 важни факта за мелницата
Мелницата започва да 
функционира през 1986 г., като 
тя е една от най-големите и 
най-модерните мелници на 
Балканския полуостров.

Технологията и оборудването 
са на швейцарската фирма 
"Бюлер”. Мелницата има три 
независими линии за смилане 
с обща производителност 750 т. 
зърно на денонощие.

ГудМилс България е сертифицирана 
по стандарт ISO 9001:2008, стандарт 
IFS и международната НАССР 
спецификация за производство на 
безопасни хранителни продукти.

Предприятието има своя модерно 
оборудвана лаборатория, в която 
се окачествяват приеманото 
зърно, произвежданите млевни 
продукти и готовите брашна. 

Готовите брашна се експедират в 
насипно състояние с брашновози, 
пакетирани по 1, 2 и 5 кг. или в 
торби по 10 и 25 кг.

През май 2009 година 
австрийското дружество LLI 
Euromills придобива 100% от 
капитала на дружеството. През 
2012 година едноличният 
собственик на капитала се 
преименува на GoodMills 
Group.



Какво ни кара да печем или не?
Положителни мотивации 
за създаване на печива:

За да споделим момента;
За да се грижим за любимите;
За да получим одобрение;
За да знаем какво ядем;
За да подкупим 

любим/приятел/роднина.

Страх от провал;
Страх от бъркотия.

Де-мотивации
 за създаване

на печива:



Какво е важно да знаете за потребители Ви?

До колко ви познават потребителите?До колко ви познават потребителите?

Купуват ли ви, препоръчват ли ви?Купуват ли ви, препоръчват ли ви?

Какви са техните бариери за покупкаКакви са техните бариери за покупка
/повторна покупка?/повторна покупка?

Как ви чувстват:Как ви чувстват:
- Приятел/роднина;Приятел/роднина;
- Познат;Познат;
- Враг?Враг?

Приятел/семейство

Познат 

Враг 

СОФИЯ МЕЛ

Разпознаваемост

Опитване 

През последните 6 м.

През последния 1м.

Лоялност

София Мел

Разпознаваемост Насочена
Спонтанна 
Top of mind

Без бариери
Цена 
Специализиранo
Незнаен произход на 
зърното
Трудно се намира

Източник: GfK 2017



Как потребителите възприемат марките/продуктите?

• Жена на средна 
възраст

• Спретната и стилна
• С голямо семейство
• С работа, но 

основната й роля 
е да подкрепя 
семейството

• Иска да задоволи 
нуждите на 
семейството и да 
се грижи за тях. 

• Приятна, 
великодушна, в 
добро 
настроение, 
добър приятел и 
съсед. 

• Мъж на средна 
възраст

• Успешен и доволен 
от живота, 
способен

• Добре облечен, 
спретната 
външност 

• С голямо семейство 
• Приятен, мил, учтив 
• Грижи се за 

семейството и за 
опазване на 
традиции и 
ценности

Обикновено марката се вижда като жена, която се грижи  за всички нужди и желания на нейното семейство, но в същият 
момент тя е модерна и с добра работа. В същият момент, марката се възприема и като мъжки протагонист, който е глава на 
семейството. 

Независимо от пола, марката е член на голямо семейство, с добро настроение и постоянно споделя кулинарни изкушение 
със семейството, с приятели и съседи. 

София Мел се възприема като общителен човек, с който всеки може да опознае и да станат приятели. 



Еволюция на лого, опаковки, слоган

Професионалисти в брашното!

2007 г. 2012 г. 2015 г.



Създаване на марката София Мел

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

София Мел продажби в обем

2007 г. регистриране на марката;
2009 г. придобиване на марката от LLI Euromills;
2012 г. старт на ТВ комуникация;
2015 г. ре-лансиране на лого и опаковка.5353

4747 4949

5757
6060

Пазарен дял в стойност МАТ – Февруари - Януари

Целенасочени активности с цел увеличаване на 
дистрибуцията;

Task force в определени райони;
Специални предложения за дистрибутори;
Консуматорски промоции.

Източник: AC Nielsen DJ’18

Нумерична дистрибуция МАТ – Февруари - Януари



Обикновена промоция или изкуство?
Бъдете различни и видими в точката на продажба;
Създайте вътрешно състезание за вторично излагане;
Изберете най-доброто място в магазина, спрямо Вашия продукт. 



Реална пазарна ситуация



Комуникация 

Традиционна комуникация:
Телевизионна реклама;
Интернет;
Списания;
Външна реклама;
Радио.

ПРОУЧЕТЕ КЪДЕ СА ВАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!

Сайт и социални мрежи:
Актуален и привлекателен 

сайт;
Ангажираща двустранна 

комуникация в социални 
мрежи (Facebook)

Платена реклама Собствена реклама Спечелена реклама

От уста на уста;
Академия „Изпечи с Любов“.
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