
„Има само един шеф – 
КЛИЕНТЪТ. И той може 
да уволни всеки един в 

компанията, от 
генералния директор 

до последния по 
веригата, просто 

като харчи парите си 
другаде.“ 

Сам Уолтън, Walmart 



Нейно Величество 



Маржини, маркапи, онинвойси, офинвойси, дрифтове,... 



Печеля, печелиш, печели 



JVC?! 

Joint Value Creation 



Определение 

„Съвместното създаване на стойност е 
обмяната на способности и ресурси 
между две компании, които заедно 
постигат това, което нито една от тях не 
би могла сама по себе си. 
То се фокусира върху увеличаването на 
съществуваща, или създаването на нова 
стойност заедно, а не върху взимането 
на по-голям дял от фиксирана такава.“ 
 
(Kale, Dyer, Singh, 2011) 



Как се прави? 

1. Намиране на общото 

2. Оценка на инициативите 

3. Мултифункционален екип 

4. Съвместен бизнес план 

5. “Височайша благословия” 

6. Прилагане и преглеждане 

 матрица на контактите, йерархия на 
нуждите, общи цели, стратегии и тактики 

 формиране на мултифункционален 
екип според одобрените инициативи 

 ниво на готовност, остойностяване, 
нужни допълнителни ресурси 

 изграждане на общ бизнес план от 
дейностите, с общи цели за постигане 

 среща на най-високо ниво за пaрафиране 
на плана и поемане на ангажимент 

 график за действие, общи пазарни 
визити и 3-мес. прегледи на резултати 



Кока-Кола и Метро 

-x.x% +x.x% 
+x.x% 

+xx.x% 

+xx.x% 



Общ бизнес план 2018 



Сегментация 



Сегментация 



Сегментация 



Сегментация 



Знаем кой пазарува 



Данни за транзакции и 
клиенти 

Сегментиране на клиенти 
Целеви групи – некупуващи, 

спрели да купуват и др. 

Профилиране  
на клиентите 

Таргетиране -  
интересно за клиента 

съдържание 

Процес 



Некупуващи Спрели да 
купуват 

Нередовно 
купуващи 

Потенциални Ценни Премиум 

Некупуващи 

Спрели да 
купуват 

Нередовно 
купуващи 

Потенциални 

Ценни 

Премиум 

Активиране 

Развитие 

Развитие 

Без комуникация 

(канибализация) 

Възнагра

ждение 

Възнаграждение 

Групи клиенти пазаруващи други продукти в категорията 
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Групи клиенти и подсегменти 



• Устойчив ръст в категорията  
 

• Доволни клиенти  
 

• 70%  от нас пият портокалов сок всеки ден  
 

• Когато сме сами, 47% от нас пият директно от 
кутията  
 

• 9%  от нас пропускат закуската всеки ден  
 

• 91%  от нас лъжат редовно  

Strange statistics -  eildcham.tripod.com 

Резултати 

http://veildcham.tripod.com/main/
http://veildcham.tripod.com/main/
http://veildcham.tripod.com/main/
http://veildcham.tripod.com/main/


Projects 

 Grow 

 Reward 

Reactivate 

Penetration 

Basket size 

Frequency  

In-store Execution 

Promo share 

 
Activity focus: 

  

TARGET Group 

 
SCOs 

IMPORTANCE  

D
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Size of the prize 

 
xxxx BGN 

Sep Oct Dec Nov 

Short DESCRIPTION 

PROMO MECHANICS: Buy Cappy for at least 15 BGN and 

take a set of magnets with special breakfast recipes 

Cappy Start of the Day Promo  

SPEED TO BENEFIT 



Projects 

 Grow 

 Reward 

Reactivate 

Penetration 

Basket size 

Frequency  

In-store Execution 

Promo share 

 
Activity focus: 

  

TARGET Group 

 
Traders 

IMPORTANCE  

D
IF

FI
C

U
LT

Y 
 

Size of the prize 

 
xxxxx BGN 

Sep Oct Dec Nov 

Short DESCRIPTION 

PROMO MECHANICS: Buy 3 MU Cappy and 1 MU Lavazza 

at a special price 

Cappy Lavazza Combo 

SPEED TO BENEFIT 



Projects 

 Grow 

 Reward 

Reactivate 

Penetration 

Basket size 

Frequency  

In-store Execution 

Promo share 

 
Activity focus: 

  

TARGET Group 

 
Traders 

IMPORTANCE  

D
IF

FI
C

U
LT

Y 
 

Size of the prize 

 
xxxxx BGN 

Sep Oct Dec Nov 

Short DESCRIPTION 

PROMO MECHANICS: Make a special offer to selected 

traders to repeat last purchase at a very big discount  

Full portfolio offer 

SPEED TO BENEFIT 



Поуки 

 Доверие и открита комуникация – ключови 

 Поемане на общ ангажимент от горе надолу 

 Близост между висшия мениджмънт 

 Общи цели 

 Релевантни стратегии и тактики 

 Мултифункционално сътрудничество 

 Редовно проследяване на резултатите 

 Съвместни визити на магазините 




