
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“.

Пощенска банка представя кампанията „Жилищен кредит 
„Безлихвен край“, отличена за най-добра маркетингова кампа-
ния в категория „Новa услуга“, отборна награда.  

Отправихме предизвикателство към всички.

Представяме победителите.

ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВИХМЕ

През 2018 г. продължава позитивната тенденция за активизиране 
на пазара на жилищното кредитиране у нас през последните две 
години, а категорията „Жилищни кредити“ е наситена с атрак-
тивни предложения за кредитиране. Почти всички банки предла-
гат сходни лихвени условия и адресират изцяло рационалния избор 
на клиентите в рекламната си комуникация. Като традиционен 
лидер в жилищното и ипотечното кредитиране, бяхме изправени 
пред предизвикателството да задържим позицията си, без да вли-
заме в същия ценови дискурс като конкурентите. За да успеем, 
трябваше да се отличим, да открием силен инстайт и да заложим 
на нестандартен подход.

1. Да генерираме 30 % ръст в обема на апликациите за жилищен 
кредит  за периода на кампанията и второто тримесечие на 2018 
г. спрямо същият период на 2017 г. 

2. Да постигнем ръст на новите жилищни кредити за второто 
тримесечие на 2018 г. равен на очаквания годишен ръст на целия 
пазар (очакван ръст на целия пазар от 10%). 

3. Да запазим пазарния си дял и позиция в топ 3  на банките в жи-
лищно кредитиране към второто тримесечие на 2018 г.

Жилищният кредит има дълъг период на изплащане, което кара 
много хора да се чувстват несигурни, когато мислят за неговото 
погасяване и край. И това е логично. Малко от нас имат ясен отго-
вор на емблематичния въпрос „Къде се виждате след 5 години?“ А 
кредитите ни притискат с въпроса „Къде се виждате след 20?“. 
Началото на жилищния кредит е ясно, за края му предпочитаме да 
не мислим.

Да адресираме емоционалните, чисто човешки мотиви, които 
стоят зад  избора и покупката на  жилище.

ПРОДУКТЪТ 
Създадохме продукт, който да дава на клиентите повече си-
гурност и спокойствие за бъдещето, като им спести част от 
тревогите и страха от несигурността. Затова основната  ха-
рактеристика на нашия жилищен кредит бяха безлихвените 
години в неговия край. 

КАМПАНИЯТА
Творческа идея: животът е непредвидим, бъдещето - несигур-
но, но е лесно да направиш правилен избор, ако знаеш какъв ще е 
краят още от самото начало.  

Реализирахме интегрирана комуникационна кампания с основен 
канал телевизия. Разказахме историята в телевизионния клип, 
като заложихме на нестандартен подход - вместо да показва-
ме щастливи семейства на фона на перфектния дом, избрахме 
уверената, независима, необвързана млада жена, която знае 
какво иска и как да го постигне. В рамките на 30 секунди я по-
ставихме в поредица от невероятни и забавни ситуации, в 
които би ни се искало да имаме предварително ясен край. Така в 
края на клипа доведохме аудиторията до въпроса – кредит с 
несигурен или кредит със спокоен край бихте избрали? И избо-
рът се оказа лесен. 

В микса от подкрепящи канали включихме комуникация в Ин-
тернет, с която успяхме да разкажем повече за продукта и да 
достигнем до таргета  на „местата“, където бе  най-вероятно 
да го открием -  сайтове за имоти, специализирани финансови 
сайтове, както и такива с възможност за сравнение на оферти. 
В продължение на 3 седмици активирахме онлайн аудиторията 
в най-голямата социална мрежа (Facebook) с интерактивна 
игра, която кореспондираше с основното предимство на про-
дукта и подкрепяше посланието за яснота и предвидимост в 
условията на кредита.

Интегрирахме творческата идея от клипа  и в другите  канали, 
които включихме в микса - външна реклама  и реклама в метро-
то. В рекламната визия  директно показахме „умният“ избор, 
когато става дума за жилищен кредит.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД НАС

ИДЕИТЕ, КОИТО ПРЕВЪРНАХМЕ В ЦЕЛИ

МИСИЯТА НИ 

КАКВО НАПРАВИХМЕ

1. За второто тримесечие на 2018 г. постигнахме ръст от 47.70 
% в стойността на новите апликации за ипотечни кредити, в 
сравнение със същия период на 2017 г. 

2. За периода април – юни 2018 г. постигнахме 15.18% увеличение  
на новите ипотечни кредити спрямо същия период на 2017 г. при 
ръст на целия пазар от 9.8% (източник - БНБ). Това е  близо 2 пъти 
над средния ръст на пазара.

3. Към края на второто тримесечие на 2018 г. запазихме позиция-
та си в топ 3 в категория „Жилищно кредитиране“ (източник – 
БНБ)

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


