
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“.

Unilever България представя кампанията „Почисти и разкраси с 
Cif“ , отличена за най-добра маркетингова кампания в катего-
рия „Активиране на бранд“, индивидуална награда, Никол 
Богданова .

Отправихме предизвикателство към всички.

Представяме победителите.

Cif e добре познат бранд, но категорията на почистващите пре-
парати в България расте и става все по-наситена. Искахме да се 
диференцираме дългосрочно в един на пръв поглед скучен сегмент 
с различна и смислена кампания.

Глобалната мисия на бранда излиза от рамката само на „почиства-
нето“ и добавя елемента на „разкрасяването“. Ние следваше да на-
мерим локален прочит и релевантност.

Отвъд традиционната ни целева група на жените домакини иска-
хме да ангажираме и по-млада и модерна аудитория, както и 
повече мъже. Поколението на т.нар. милениали бяха наш основен 
фокус – нестандартен подход за почистващ бранд. Отворени, пъ-
туващи и активни, милениалите ценят красивото и естетично-
то. Отворени са към каузи и търсят промяна, добавена стойност.

• Да инициираме социално значима кауза, в която и брандът, и 
хората да се припознаят, за да добавим още по-голяма стойност 
към мисията на Cif.
• Да придадем локален прочит и релевантност на глобалната 
мисия на Cif.
• Да внесем естетика и промяна не само в градската среда, но и в 
съзнанието на хората.

Нашият insight бе, че в ежедневието си често подминаваме зане-
марени градски места. Те са били част от градската ни култура, а 
днес са „шедьоври“ на грозното и мръсното.
Cif се зае да внесе промяна, да превърне мръсното в чисто и гроз-
ното в красиво. Да придаде нов живот на занемарени кътчета в 
България, значими за локалните общности. Достойна кауза, която 
да привлече вниманието и на т.нар. милениали.

На cifcleans.bg „дадохме думата“ на хората да качват снимки на 
градски места, които искаха да преобразим, или гласуваха за 
вече предложени такива.
Идентифицирахме ключови партньори в лицето на Сдружение 
„Трансформатори“, Екопак България и Район „Средец“. Всеки 
имаше своя аудитория, сред която беше доказан като „лидер 
на мнение“ – това ни помогна да разпространим кампанията 
сред по-голяма и разнородна целева група.
В началото срещнахме недоверие към „поредната“ на пръв 
поглед кампания за почистване – предизвикателство, което 
прегърнахме и затова решихме не просто да разкажем какво 
целим, а директно да покажем. Да дадем пример и да заразим с 
мотивацията си за промяна.
  
Така стартирахме с showcase събитие, на което нагледно пред-
ставихме почистването и преобразяването на един неугледен 
подлез в Княжеска градина в „Малко градско кино“.

Изградихме 360º комуникация – ПР, онлайн, Facebook, радио, 
билборди, реклама в метростанциите, smart media, инстор 
подкрепа, събития.

Родиха се още 3 градски шедьовъра:
- „Къщичка за книги“ в парка в Севлиево
- Артистична велоспирка пред Театър „София“
- Културна стенограма в Пловдив

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД НАС

ИДЕИТЕ, КОИТО ПРЕВЪРНАХМЕ В ЦЕЛИ

МИСИЯТА НИ 

КАКВО НАПРАВИХМЕ

Cif положи силна база, активирайки локалните общности, за по-
стъпкова масова промяна дългосрочно. Кампанията генерира:

• Над 30 000 уникални потребители на сайта
  + 159% vs. кампанията през 2017
• Над 10 000 регистрации
  + 92% vs. кампанията през 2017;  + 118% на дневните регистрации
• Над 10 000 гласували
  + 106% vs. кампанията през 2017
• Над 16 000 гледания на showcase & final видеата
• Над 3 600 000 импресии във FB
• 48 предложени места;  4 от тях бяха преобразени
• 116 ПР отразявания в релевантни медии
• Над 3700 контакти от инстор активации и специални събития

• 55% от участниците са между 18-34 години – приобщихме бранда 
към по-млада целева аудитория
• 33% от участниците са мъже – разширихме профила на тради-
ционната ни целева група.

Без продажбите да са основна цел на кампанията и във високо кон-
курентна среда, постигнахме ръст на Cif за периода +11%, преиз-
пълнение на таргета +19% и увеличение на активните клиенти с 
+12%.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


