
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“.

Decathlon България представя кампанията „Пътят до Малта“, 
отличена за най-добра маркетингова кампания в категория 
„Активиране на бранд“, отборна награда. 

Отправихме предизвикателство към всички.

Представяме победителите.

Предизвикателството пред нас и тази година бе да провокираме 
повече хора в България да спортуват.

Мисията на Декатлон е да направи спорта достъпен за възможно 
най-много хора.

Кампанията „Пътят до Малта“ имаше за цел да провокира повече 
хора да спортуват. Срамната статистика и факта, че България е 
на първо място по неспортуващи в Европейския съюз беше от-
правна точка за действията ни. На второ място бе Малта. 
Изхождайки от срамното първо място, решихме да обединим 
хората и заедно, с общи усилия да ‚извървим‘ пътят до Малта и да 
предадем медала и първото място, което не е гордост за никой.

И тази година опитахме освен да направим спорта достъпен, да 
го направим и забавен, колективен и кауза. С помощта на парт-
ньорите ни от All Channels Communications създадохме инсталация, 
състояща се от пътека за бягане, която отмерва километрите по 
пътя до Малта. За да обединим всички около идеята, създадохме 
уебсайт, където на живо потребителите можеха не само да са 
заедно с ‚бягащите до Малта, но и да ги окуражават и да следят 
до къде сме стигнали.

Инсталацията обиколи всички градове, в които има физически ма-
газин на Декатлон, а локациите избрахме с цел да бъдат на оживе-
ни места, където всички могат да се включат.

Чрез бутоните на уебсайта ‚Българи юнаци‘, ‘Малта те очаква‘ и 
‚Можеш още‘ успяхме да обединим не само спортуващите на 
място, но и хората зад компютъра, които нямаха възможност да 
вземат участие в „Пътят до Малта“.

Кампанията нямаше за цел да продава продукти, а да ‚продаде‘ 
идеята за обединение около спорта, да се противопостави на 
срамното първо място и да покаже, че да спортуваш ‚не е срамно‘, 
скучно и може да бъде забавно.

До някъде социалната насоченост и кауза ни насочиха да се обър-
нем и към медиите и да потърсим допълнителна подкрепа за една 
толкова важна за здравето и ежедневието ни тема, а именно 
спорта.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД НАС

ИДЕИТЕ, КОИТО ПРЕВЪРНАХМЕ В ЦЕЛИ

МИСИЯТА НИ 

КАКВО НАПРАВИХМЕ

Щастливи сме да споделим, че интереса към кампанията беше 
голям, както от страна на потребителите, така и от страна на 
медиите. Провокацията, която направихме преди старта на кам-
панията, включваща захвърлени ‚златни‘ медали в контейнери за 
боклук и по улиците успя да разбуни потребителите и да провоки-
ра множество коментари и разговори защо и кой си позволява да 
изхвърля златни медали. Кампанията влезе в повечето новинарски 
уебсайтове между които bTV и NOVA TV, a БНТ излъчиха 14-мину-
тен репортаж за тъжната статистика и желанието да я проме-
ним в централната си емисия новини.

Шестте събития, които организирахме в София и страната дос-
тигнаха до над 100 хил. Души в социалните медии и посетени от 
множество деца и родители, които с радост тичаха и вървяха по 
„Пътят до Малта“.

Целите, които си заложихме в социалните мрежи и онлайн канали-
те надхвърлиха 200%, но разбира се, най-голяма радост ни донесе 
Евробарометъра за 2018-та година, според който неспортуващи-
те българи са намаляли с цели 10%, а България е една от 5те дър-
жави, в които има ръст на спортуващите.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


