
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“.

Загорка АД представя кампанията „HEINEKEN 0.0 – Сега 
можеш“ , отличена за най-добра маркетингова кампания в 
категория „Нов продукт“, Индивидуална награда, Викто-
рия Мадемова. 

Отправихме предизвикателство към всички.

Представяме победителите.

Основното предизвикателство, пред което се изправихме беше  
да разбием мита, че безалкохолната бира е с различен небирен вкус, 
каквато е властващата потребителска нагласа, като покажем, че  
новата безалкохолна бира Heineken 0.0 e със страхотен бирен вкус 
и 0.0% съдържание на алкохол.

Мисията на Heineken 0.0  е да добави стойност и да развие нишо-
вата категория на безалкохолна бира като да обърне негативна-
та нагласа към категорията.

Работата с бранд като Heineken е вдъхновяваща и не липсват 
добри идеи, така беше и с лансирането на най-успешната глобал-
на иновация от Heineken - Heineken 0.0. Основната ни цел беше да 
достигнем до възможно по-голям брой потенциални потребите-
ли, като ги открием в различни ситуации и места, за да опитат 
исе убедят сами в перфектно балансирания бирен вкус на  безалко-
холния Heineken 0.0. 

Кампанията на Heineken 0.0 протича на няколко етапа:

Глобално разработена ATL подкрепа, която да „подскаже“ на 
консуматорите за всички онези моменти и ситуациите, които 
до момента са се възприемали като не-бирени, но с новия 
Heineken 0.0 вече могат да се насладят на страхотния и осве-
жаващ вкус на бирата преди шофиране, по време на работен 
обяд, в офиса, докато спортуват.

BTL активности с основна цел максимален брой хора да опитат 
Heineken 0.0 в различни ситуации и моменти на деня:

• Стандартни семплинг активности в търговски обекти, 
паркове, бизнес и фитнес центрове.

• Нестандартни активации и партньорства:
1. Heineken 0.0 и Spark - „Нула вредни емисии - 0% алкохол“, в 
която всички избрали услугата на Spark получиха възможност-
та да опитат Heineken 0.0 след своето пътуване.
2. Heineken 0.0 и  Walltopia – в рамките на тази инициатива 
всички фенове на катеренето имаха възможността да се наг-
радят със страхотния вкус на Heineken 0.0, ако преодолеят 
един от трите Heineken 0.0 маршрута в най-голямата зала за 
катерене в България и така да бъдат в крак с актуалната све-
товна тенденция за съчетаване на физическа активност, заба-
вления и здравословен начин на живот.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД НАС

ИДЕИТЕ, КОИТО ПРЕВЪРНАХМЕ В ЦЕЛИ

МИСИЯТА НИ 

КАКВО НАПРАВИХМЕ

За краткото време на пазара, Heineken 0.0 e с постоянно растящ 
пазарен дял и е бранд номер 2 като брой продадени опаковки в ка-
тегория безалкохолни бири, изпреварвайки конкуренти с дългого-
дишно присъствие на българския пазар на ниво цяла България и 
ХоРеКа канала.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


