
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“.

Актавис ЕАД - компания на Тева  представя кампанията „VICKS 
- №1 БРАНД В СВЕТА ПРИ ПРОСТУДА И ГРИП ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ“, 
отличена за най-добра маркетингова кампания в категория 
„Нов продукт“, отборна награда.

Отправихме предизвикателство към всички.

Представяме победителите.

Предизвикателствата във фармацевтичния маркетинг са много. 
Пазара е изключително динамичен, потребителските нужди и на-
гласи се променят непрекъснато и ние трябва да отговрим на 
тази динамика по адекватен начин: да развиваме портфолиото си, 
да търсим нови възможности за разстеж на бизнеса, да разработ-
ваме ефективни кампании за постигане на целите ни. Едно от 
най-големите предизивкателства във фарма маркетинга е как да 
бъдем иновативни и креативни в една силно регулираната среда и 
също така до известна степен консервативна, що се касае до ле-
карствен продукт. При хранителните добавки имаме доста 
по-голяма свобода на действие, именно за това тази категория в 
последните години расте изключително бързо. 

Нашата мисия и ценности са нещата, които ни правят това, 
което сме. Мисията е тази, която ни води напред. Тя е промяната, 
която носим и придава смисъл на всичко, което правим. Ние подо-
бряваме здравето и допринасяме хората да се чувстват по-добре. 
Ние сме ангажирани да повишаваме достъпа до висококачествена 
грижа за здравето за хората по света на всеки един етап от 
живота им. Правим това като разработваме, произвеждаме и 
предлагаме достъпни генерични лекарства, както и иновативни и 
специализирани фармацевтични продукти и активни субстанции.

Добрата идея не е достатъчна, за да бъдем успешни. Последова-
телността, упоритостта, постоянстовото, готовноста да до-
веждаш нещата до край са ключови за успеха. Ние имахме идеята, 
но за да я превънем в цел последваха анализи, защита на business 
case, разработване на търговска и комуникационна стратегия. 
Поставихме си високи цели, които опосредтваха и съответните 
действия за постигането им.

Н аправихме правилните неща по правилния начин. Лансирахме 
3 продукта в две от най-конкурентните категории на пазара. 
Това са категории, доминирани от големи брандове, подкрепяни 
с глобално разработени криейтиви, както и с високи маркетин-
гови бюджети. Примерно в категорията простуда и грип са ре-
ализирани 46 871 TRPs (W 25-54), което прави 20% повече 
спрямо 2016, 16 активни бранда. Това означава, че да бъдеш ус-
пешен в тази категория не е достатъчно единствено да имаш 
добър криейтив и медийна подкрепа. Това, което отличи VICKS 
и направи лоунча му толкова успешен беше начина по който го 
работихме, а именно много заряд и ентусиазъм от страна на 
целия ни екип. Те успяха да изградят имиджа на VICKS сред фар-
мацевите като „експерт при просудни и грипни заболявания“. 

Комуникационна ни кампания протече в две направления: фар-
мацевти и потребители. Преди медийната кампания беше 
много важно да представим VICKS пред фармацевтите и да ги 
убедим в ползите и предимствата на продуктите. За целта 
проведохме пресконференция, насочена към фармацевтичната 
общност в България, с широко медийно отразяване. След съби-
тието, в рамките на два месеца представихме продуктите 
VICKS в над 60% от аптеките в България, използвайки локално 
разработени интерактивни презентации, демонстрационни 
сетове и брошури. През м. октомври след като изградихме 
дистрибуция и познаваемост сред фармацевтите, стартирах-
ме медийната кампания:

• Две отделни ТВ кампании за двата водещи продукта VICKS 
ANTIGRIP Complex и VICKS SINEX Aloe&Eucaliptus. Използвания 
криейтив е глобално разработен, но с локално разработена 
демо част в клипа на Vicks Sinex, която да комуникира ясно USP 
(Unique Selling Proposition ) на продукта. Също така локална до-
работка е инкорпориране на твърдението „VICKS №1 в света 
при простуда и грип“ с цел по-бързо спечелване доверието и на 
българския потребител.

• Digital кампания – разрабоване на локален уеб сайт, google 
adwords, имиджова реклама и advertorials в новинарски, лайфс-
тайл и здравни сайтове.

• Печатна реклама в специализирани медицински печатни 
медии - чрез изграждането и имплементирането на комуника-
ционна стратегия VICKS бързо спечели доверието на потреби-
тели и фармацевти.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД НАС

ИДЕИТЕ, КОИТО ПРЕВЪРНАХМЕ В ЦЕЛИ

МИСИЯТА НИ 

КАКВО НАПРАВИХМЕ

Когато става въпрос за активиране в силно конкурентна катего-
рия, често целта ни е през първата година да бъдем на BEP (break - 
even - point). В този случай обаче преизпълнихме няколкократно 
своите цели и още на 6-ия месец от лоунча бранда реализира пе-
чалба. 
VICKS - №1 бранд в света при простуда и грип бързо зае своите по-
зиции и на българския пазар. За кратко време спечели пазарен дял 
от 6 % в категория простуда и грип, както и доверието на по-
требители и фармацевти.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


