
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“.

Белла България представя кампанията „Фини кори, фини 
творби “ , отличена за най-добра маркетингова кампания в ка-
тегория „Корпоративна социална отговорност и спонсорства. 
“, Индивидуална награда за Нели Стефанова.

Отправихме предизвикателство към всички.

Представяме победителите.

Основното предизвикателство в категорията „Точени кори“ е, че 
продуктите се възприемат предимно като ресурс за правене на 
баница (т. нар. „комодитизация“). Трудно се създава и поддържа 
емоционална връзка между брандовете и крайния потребител.

Мисията ни е да предлагаме качествени продукти на достъпни за 
крайните потребители цени.

Идентифицирахме необходимост от диференциране на бранда 
спрямо конкурентите.
• На функционално ниво – промяна в съответствие с по-високи-
те очаквания на потребителите, което в практическо изражение 
означава корите да бъдат по-свежи, фини,еластични.
• Промяна на визуалната идентичност на опаковката в съот-
ветствие с препозиционирането. 
• На емоционално ниво – създаване чувство на сигурност, че ре-
зултатът с “Белла” винаги ще е добър, както и внушението за удо-
волствие при работа с корите. 
• И “върхът на пирамидата” – чувството на удовлетворение от 
себе си като майстор кулинар. 
Целите, които си поставихме бяха:
• Повишаване на продажбите, както периода по време на релан-
сиране на продукта, така и в дългосрочен период след това.
• Повишаване на пазарния дял на бранда.

ПРОДУКТ: Разработихме нова рецептура в съответствие с 
потребителските нагласи. Корите станаха по– свежи, фини, 
еластични.

РЕДИЗАЙН НА ОПАКОВКАТА: „Вдъхнахме нов живот“ и на опа-
ковката на корите – вплетохме “творчески” елементи, като 
основната ни цел беше да създадем истински модерен дух в 
опаковката на традиционен продукт. 

ЯДРО НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ: Насочихме се към 
творческия елемент при работа с корите. От една страна 
имаме всички характеристики на предпочитан продукт, а от 
друга добавяме неуловимия мотивиращ акцент за удоволствие 
при работа с продукта, очаквания за нещо повече от крайния 
резултат. 

В ТВ комуникация разказахме историята от студиото на 
моден дизайнер (творец), който споделя: „Като моден дизайнер 
обожавам фината материя. Намирам я в коприната, дантелата 
(сравнения с качествата на продукта) и в новите кори на 
„Белла“ – свежи, фини, еластични. С тях не правиш, а твориш 
баница. „Белла“ – фини кори, фини творби“.

Разгърнахме кампанията основно в дигиталното простран-
ство, като ядро беше блогът “lavitaebella.bg”, където осъщест-
вихме „безброй” творчески идеи за различни начини, по които 
могат да бъдат използвани точените кори „Белла”.

За това ни помогнаха някои от най-известните блогъри. Техни-
те авторски рецепти за творческите превъплъщения на точе-
ните кори „Белла” от периода на стартиране на кампанията са 
видени над 1,000,000 пъти. Тези идеи бяха представени също 
на Facebook страницата на „Белла”, заедно с много други кули-
нарни предизвикателства.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД НАС

ИДЕИТЕ, КОИТО ПРЕВЪРНАХМЕ В ЦЕЛИ

МИСИЯТА НИ 

КАКВО НАПРАВИХМЕ

Повишихме продажбите на бранда с повече от 30%.
Достигнахме над 20% пазарен дял.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


