
Добрият маркетолог умее да разшифрова кода на пазара и на по-
требителските нагласи, за да избере най-ефективните подходи, 
които водят до успех. Ние в БАР отличаваме онези маркетолози, 
които успяват да разшифроват пазарните тенденции и да ги 
превърнат в успешни кампании, обединени  в изданието BAAwards 
2018‘  “БАРкод на успеха“.

А1 България ЕАД  представя кампанията „Мтел става А1 – Ре-
бранд кампания“ , отличена за най-добра маркетингова кампа-
ния в категория „Корпоративен ребрандин“, отборна награда. 

Отправихме предизвикателство към всички.

Представяме победителите.

Дългосрочният план на Telecom Austria Group е да наложи един 
силен бранд с лидерски позиции в Европа. В период на силна конку-
ренция, компанията бе изправена пред предизвикателството да 
замени Мтел - най-силния телеком бранд в България, оценен на над 
200 милиона евро, с непозната марка. Екипът по проекта си по-
стави задачата да запази силните позиции на Мтел и да надгради 
постигнатото за 23 години, позиционирайки новият бранд А1 
като телеком от ново поколение, предлагащ отлично клиентско 
преживяване, модерни технологични решения, ексклузивно съдър-
жание и гарантиращ качеството на своите мрежи.

Мисията ни е да даваме енергия на дигиталния начин на живот, 
помагайки на нашите клиенти да създадат преживяванията, 
които те искат да изживеят. Целта ни е да сме адекватни спрямо 
разнообразния живот на нашите клиенти и техните индивидуал-
ни нужди чрез палитрата от наши оферти. 

Стартът беше поставен с дефиниране на бранд стратегията, 
съвместно със стратегическият ни международен консултант 
LHBS, партньорите и агенциите на местно ниво и продължи с ра-
ботата и координацията на над 200 доставчици. 

С цел да сме сигурни, че максимално добре и подробно разбираме 
реалните нужди на хората в дигиталната ера, проведохме проуч-
ване „Lifestyle segmentation“, целящо да сегментира пазара и да се 
определят фокусните потребители. При разработката на бранд 
стратегията заложихме на цялостно репозициониране на марка-
та и локализирането на груповата марка А1. Целта беше да прех-
върлим силните и емоционални връзки от Мтел към А1, надграж-
дайки с международното knowhow на компанията майка. 

Поставихме си конкретни цели:

Бизнес:
1. Да задържим стабилните бизнес позиции като продажби 
спрямо същия период на 2017;
2. Да задържим клиентската си база спрямо същия период на 
2017;
3. Да увеличим тестването и използването на пакетни услуги от 
портфолиото на А1 с 10%.

Бранд: 
1. Да наложим А1 като международен бранд, носител на нови тех-
нологични решения; 
2. Налагане на новото позициониране на бранда:

- Fast recall за ребранда: 80%
- Prompted brand awareness: 50%
- Spontaneous brand awareness: 30%
- Spontaneous advertising awareness: 40%
- Ad liking TG 20-55: > average of 64%

Цялостната комуникационна стратегия включваше тран-
сформация на цялата компания – от вътрешните аудитории 
до промяна за нашите партньори и клиенти. Подготовката 
отне година и половина, а самата а B2B и B2C кампания бе раз-
гърната в 3600 комуникация, състояща се в три етапа:

a) Старт на трансформацията: „Мтел е част от Telecom of 
Austria Group”. Цел - постигане на плавни ръстове в познатост-
та на А1;

b) Обявяване на промяната: целяхме да прехвърлим силните и 
емоционални връзки от Мтел към А1 и да натрупаме бърза по-
знатост, че Мтел ще стане А1;

c) Лансиране на А1: кодирахме имиджа и позиционирането на 
новия бранд, и ясно изказахме 3-те нови обещания: Гарантира-
на мрежа, Достъпни технологии; Спокойствие и удобство за 
клиентите. Само поискай - това беше и основното ни послание.

В рамките на месец след старта на ребранда, променихме 
облика изцяло и навсякъде, a усещането , което оставихме у 
нашите клиенти и партньори бе, че всичко това се е случило за 
една нощ.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД НАС

ИДЕИТЕ, КОИТО ПРЕВЪРНАХМЕ В ЦЕЛИ

МИСИЯТА НИ 

КАКВО НАПРАВИХМЕ

Още в първите два месеца на кампанията преизпълнихме целите 
си заложени до края на 2018 година:

Бяха надхвърлени и бизнес целите – а). стабилни продажби; б). 
задържaне на клиентската база; в) привличане на нови абонати на 
пакетни услуги.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ
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