


Пускане на пазара на нов продукт под нов бранд или като деноминатор на съществуващ бранд в установена 
категория







• Роден като challenger brand (по-малкият играч, възприел 
пазарна стратегия да предизвиква лидера), локално 
разработен като бранд стратегия, персона и комуникация, 
Крадецът заема територията „любопитство“и 
„откривателство“ с бранд мисия да открадне най-доброто 
от деня.

• Затова всяка година 1-ви април, международният ден на 
шегата, хумора и сатирата, е денят, в който Крадецът е в 
стихията си. Но не по-обичайният начин, защото силата 
на бранд комуникацията е в това никога, ама никога 
Крадецът да не прави очаквани ходове.

• Първоаприлската шега на Крадецът е съвсем истинска 
обаче – обичаният от феноветe си бранд имаше иновация 
и продуктова новина - трябваше да представи не 1, а 
цели 2 нови вкуса, както и обновена визия и стъклени 
бутилки за цялата си продуктова гама. И понеже Крадецът 
живее своя комуникационен живот през социалните 
мрежи, именно това беше каналът, в който новината 
трябваше да бъде оповестена и да достигне възможно 
най-голяма аудитория, но със сравнително ограничен 
бюджет.





• За да провокира своята аудитория, Крадецът на ябълки 
направи неочакваното – създаде най-дългата виртуална 
опашка, на която потребителите трябваше да се редят, за да 
“изчакат” виртуалния камион с нови вкусове да пристигне и 
да раздаде награди.

• За целта всеки потребител трябваше да остави коментар под 
поста на Крадецът, но с едно важно условие – за да спечели, 
коментарът трябваше да е един от последните 
10 публикувани преди неочакваното пристигане на камиона -
провокация потребителите да следят дискусията и да се 
състезават в опит да превърнат своя последен коментар в 
един от печелившите.

• “Опашката на Крадецът” стимулира потребителите да бъдат 
максимално инвестирани в играта, за да могат да спечелят. 
Именно тази ангажираност превърна кампанията 
в христоматиен пример за това как по-високият engagement 
води до повече reach, който води до по-висок engagement, 
който води до… Така Крадецът успешно се възползва от 
алгоритмите на Facebook, създавайки предпоставки за 
видимо повишение на всички органични резултати на 
кампанийното съдържание.





• В деня на активацията, първи април 2021 г., Крадецът 
публикува своя игрови Facebook пост, казващ на аудиторията, 
че камионът с новите вкусове е на път и ще 
пристига изненадващо веднъж на всеки кръгъл час.

• Нестандартната механика резултира в достигането до близо 
80,000 души в 10-те часа на активацията., с генерирани над 
9,000 коментара, с които феновете запазваха своето място на 
опашката, пререждаха се, караха се и се смяха заедно.

• Безпрецедентните в историята на Крадецът интеракции на 
публиката с кампанийното съдържание се отрази в 
engagement rate от 24%, при средни стойности за 
пазара между 5% и 10% при реализирането на игри в 
социалните мрежи.

• “When the world zigs, zag” (Когато всички се движат в една 
посока, ти отиди в друга) е иконична фраза, написана от 
Барбара Ноукс за кампания на Levi’s през 1982.

• Крадецът с бранд философията си на challenger вярва, че 
отличимата комуникация е тази, която се запомня.


