
Истината е, че плодовете и 
зеленчуците на всички вериги са 
еднакви. Еднакво скучни. 
Пакетираните храни имат своите 
крещящи опаковки, готини имена 
и епични реклами, а плодовете и 
зеленчуците могат да се похвалят 
само с една известна детска 
песничка. Нищо чудно, че децата 

предпочитат пакетираните храни, 
след като те са много по-цветни, 
по-интересни и си имат „лице“ – 
марки, които да ги представляват. 
Плодовете и зеленчуците, които 
Kaufland иска да продава, си 
нямат нищо.

Затова, ако иска да помага на 

семействата в битката за 
здравословно хранене, Kaufland 
трябва да създаде имидж на 
своите плодове и зеленчуци, 
какъвто другите нямат. Имидж, 
който да може да се бори с лошите 
навици в семейното хранене.

МИСИЯТА НИ 

КАКВО НАПРАВИХМЕ

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

Kaufland е единствената верига за бързооборотни стоки в страната, 
която няма собствена кампания за плодове и зеленчуци (ПиЗ), а от това 
страдат продажбите и имиджа на марката. Защо?

Отговорът е много прост – Kaufland продава твърде много плодове и 
зеленчуци. По-точно – над 100 милиона тона за година. Поради тази 
причина Kaufland няма „собствени градини”, защото почти няма 
производител в страната, който да може да осигури нужното количество 
и се налага допълнителен внос от чужбина. Kaufland няма и „мениджър 
свежест”, защото всички 59 магазина на веригата предлагат повече от 
200 артикула, а всеки ден през регалите и касите минават над стотици 
хиляди тона свежи продукти. Независимо, че плодовете и зеленчуците 
преминават през същия контрол на качество като при останалите 
вериги, Kaufland няма никакво конкурентно предимство.  

Не е изненада, че основният таргет на Kaufland са семействата с деца - 
голяма социална група, която пазарува много и начесто. Присъствието 
на дете, под една или друга форма определя хранителните 
предпочитания в семейството. Всеки иска детето му да расте здраво и 
силно и това неимоверно се отразява на храната, която се купува за 
дома. Това отваря възможност за плодовете и зеленчуците на Kaufland. 
Ако веригата иска да бъде партньор на семействата с деца, няма смисъл 
да се бори срещу продуктите на другите вериги, след като има много 
по-голям общ семеен враг – предпочитаните захарни изделия.

През последните 6 години ние от БАР работим активно за създаването и 
изграждането на живота в ЧЕТВЪРТОТО маркетингово измерение. Ще 
докажем, че настоящата цел е постигната, защото успешно обединява 
пространството, в което се срещат рекламодатели, с желанието им за 
по-добро позициониране на продукти и услуги, рекламни агенции, с 
иновативни визии и креативен подход и студенти със свеж поглед върху 
процеса. Именно всички заедно са способни да се обединят в развитието 
и ефективността на маркетинговите комуникации в BAAwards 2019 - 
Четвъртото измерение.

Резултат 1: Само за два месеца кампанията „Свежите Супергерои“ 
увеличи оборота на Kaufland от ПиЗ с почти 2 пъти над първоначално 
заложената цел. Това е едно от най-големите увеличения на оборота от 
ПиЗ за толкова кратък период, както показват данните на Kaufland, от 
стъпването на марката в България през 2006 г. 

Резултат 2: За периода на кампанията, оборотът от неакционни ПиЗ се 
увеличи с 50% повече от заложената цел. Още по-впечатляващ е 
фактът, че ръстът в оборота на неакционните ПиЗ се запази дори когато 
вече кампанията бе приключила. В трите месеца след кампанията 
(декември, януари и февруари) Kaufland регистрира среден ръст по 
този показател от +9%3. Това е изключителен успех за Kaufland и бизнес 
целта на компанията да намали влиянието на пазаруване „от 
брошурата“. 

Резултат 3: „Свежите Супергерои“ спомогнаха и за подобряване 
имиджа на Kaufland. Още през първия месец на кампанията Kaufland 
достига до второто място по показателя за свежест на ПиЗ и по този 
начин изпълни целта на кампанията. Нещо повече – в края на 
кампанията Kaufland стана лидер по този основен имиджов показател.

Така „Свежите Супергерои“ надскочиха целта си просто да продават 
плодове и зеленчуци. Те се превърнаха в нова собствена марка на 
Kaufland, която хората приветстваха и в домовете си и пожелаха да 
имат под всякакви форми. Със „Свежите Супергерои“ Kaufland не 
само продава по-добре своите плодове и зеленчуци, но и изгради 
трайна емоционална връзка с потребителите. Макар че няма свои 
„мениджъри свежест“ и „собствени градини“, Kaufland намери 
своето конкурентно предимство – сложи темата за здравословното 
хранене буквално на масата на българите и доказа, че добрата 
храна може да побеждава. 

Превърнахме обикновените плодове и зеленчуци в истински супергерои, 
които се борят срещу вредните храни. Така се родиха „Свежите 
Супергерои“. Редица плодове и зеленчуци получиха свое име, лице и 
характер, а истинските им хранителни ползи трансформирахме в 
невероятни суперсили. За да заобичат децата истинския плод или 
зеленчук, на героите не са добавяни изкуствени крайници, а „character“ 
дизайнът разчита само на естествените форми, цвят и текстура на 
съответния продукт. Така, наситеният с витамини домат, оживява като 
Червената Грамада, която надделява със специален имунен щит, а 
спомагащата бързия метаболизъм ябълка става Ябълката Чудо, чиято 
супер сила е нейната свръх скорост. Обикновеният праз лук се превръща 
в силния Фрас Праз, морковът става всевиждащия Ел Каротино и така 
още много плодове и зеленчуци от асортимента на Kaufland оживяват в 
армията на „Свежите Супергерои“.

„Свежите Супергерои“ показаха на какво са способни в серия от 
рекламни клипове, в които побеждават в епични битки „лошите вредни 
храни“. Новата „марка“ на Kaufland бе обявена и чрез принт кампания. 
„Свежите Супергерои“ станаха част от всеки един етап от 
потребителското преживяване – от брандиране на отдела за ПиЗ във 
всеки филиал на Kaufland, през продуктовите клипове, до постоянно 
присъствие в издаваната в многомилионен тираж брошура. Черно бели 
стилизации на супергероите, готови за оцветяване от децата, бяха 
свободни за теглене от сайта на Kaufland. А за да оживее и самата стока 
във филиала, се погрижиха и най-малките посетители, като облепиха 
плодовете и зеленчуците със стикери, предвидливо предоставени от 
Kaufland. Така се родиха хиляди нови герои, които бяха щедро споделяни 
в социалните мрежи

Представяме победителите: рекламодатели-златна награда

Кауфланд България ЕООД енд Ко Кд представя кампания „Свежите 
супергерои“, отличена за най-добра маркетингова кампания в кате-
гория "Иновация в продукт или услуга"


