
 

ДА БЪДЕМ ГОТОВИ ЗА УТРЕ! 

За да разберем какво можем да очакваме утре, нека да погледнем 

към вчера:  КАКВО СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА 

 



Парите станаха скъпи: 

 

 

И се харчат трудно 



 

… което води до качествени промени в поведението 

 



Да се върнем в настоящето с една история 

 

 

За да разберем УТРЕ, освен ВЧЕРА, е добре да видим и настоящето и тенденциите в него. 



А един от начините да направим това е като сравним нашия потребител с неговите съседи. 

 

 

1 - Белград 

 



2 - Букурещ 

 

3 - София 



 

Население на Сърбия – 7,1 милиона 

Проникване на интернет – 66% 

Брой панелисти в Сърбия – 37 000 

Жители на Белград - 1,4 мил. 

Брой панелисти в Белград - 16 000 

Безработица - 13.5% (източник Национална служба по заетостта, януари 2019 г.) 



 

Първата ни домакиня е Jelena Zegarac  

Ето и нейният профил (или по-точно профилът на типичната жена от нашия панел в Белград): 

Доход на домакинството: 763 ЕВРО 

Брой членове на домакинство: 3 

Живее в: собствен апартамент - 42%; собствена къща – 31% 

Брой коли в домакинството: 1 

Година на производство на автомобила: 2004 средно 

 



Embed://<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/utqnITiU60M?autoplay=1" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

Население на Румъния – 20 милиона 

Проникване на интернет – 58% 

Брой панелисти в Румъния – 43 000 

Жители на Букурещ - 1,88 мил. 

Брой панелисти в Букурещ – 6 000 

Безработица - 1,4% 

 



Втората ни домакиня е Cristina Popa   

Ето и нейният профил (или по-точно профилът на типичната жена от нашия панел в Букурещ): 

Доход на домакинството: 830 ЕВРО 

Брой членове на домакинство: 3  

Живее в: собствен апартамент – 44%; собствена къща – 26% 

Брой коли в домакинството: 1 

Година на производство на автомобила: 2007  

 

Embed://<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/otmOIjOjKZQ?autoplay=1" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe> 



 

Население на България – 7,4 милиона 

Проникване на интернет – 58% 

Брой панелисти в България – 32 000 

Жители на София - 1,3 мил. 

Брой панелисти в София – 8 600 

Безработица -  2,6% 



 

И последната ни домакиня е Таня Кацарова   

Ето и нейният профил (или по-точно профилът на типичната жена от нашия панел в София): 

Доход на домакинството: 800 ЕВРО 

Брой членове на домакинство: 3  

Живее в: собствен апартамент – 50%; апартамент под наем – 30% 

Брой коли в домакинството: 2 

Година на производство на автомобила: 2002 

 

Embed://<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/yHjpVZdUMdE?autoplay=1" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe> 

Какви домашни любимци има в домакинството?  



 

Само домакинята се занимава с поддържането на домакинството, т.е. почистване, пране и 

т.н. 



 



Какво можем да очакваме в бъдеще? 

 

Има няколко ясно видими тенденции, които очакваме да определят поведението на 

потребителите: 

 

Грижа за здравето 

Вземат витамини и хранителни добавки 



 

Нови технологии 

Планирани покупки: 



 

Нови технологии 

Онлайн пазаруване 



 

Сред първите приемащи нови технологии 



 



И ВСЕ ПАК, КАКВО ОЧАКВАМЕ? 

 



Историята на всяка велика галактическа цивилизация преминава 

през три различни и ясно очертани периода: Оцеляване, 

Любознателност и Изтънченост, известни също и като периодите 

„Как?“, „Защо?“ и „Къде?“.      

 



Например първият период би могъл да се характеризира с 

въпроса „Как да се нахраним?“, вторият с въпроса „Защо се 

храним?“, а третият с въпроса „Къде ще обядваме?“ 

 

Александра Савова 

(като Jelena Zegarac) 



 

Александрина Димитрова 

(като Cristina Popa) 

 



Таня Кацарова 

(като Таня Кацарова) 

Хореография и режисура 



 



Благодаря за вниманието! 

 


