


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







1. Първи да лансираме истинска 5G мрежа на 3,6
GHz през април 2021 и да постигнем
сертифициран резултат на най-бърза 5G
мрежа;

2. Да покрием всички големи градове и курорти
с над 10 000 население, за да има бизнес
логика и резултат от пускане на 5G планове и
устройства – до месец април 2021;

3. Да пуснем първи на пазара първите 5G
планове;

4. Да продадем 5 000 бр. 5G смартфона за
първите 3 месеца;

5. Да наложим наименованието на нашата
мрежа - 5G ULTRA и да разясним фактите,
поради които, тя да е по-добра от 5G
мрежите, изградени с DSS технологично
решение;

6. Нашата 5G кампания да е по-разпознаваема и
с по-висок бранд awareness от конкуренцията.





Във високо конкурентна среда и обществени предубеждения спрямо 5G
технологиите, през ноември 2020г. А1 анонсира, че изгражда тестово
първата истинска 5G мрежа в България (базирана само на истински 5G
станции. NB: през месец септември 2020 г. Vivacom обявиха че пускат 5G
в 27 града /централни части, като то беше базирано на DSS технологично
решение, а не с истински 5G станции). Период на pre-launch кампанията:
20.11–17.12.20 г. Канали ТВ, интернет, принт, ООН, POSM и ПР.

Лансираща кампания – анонсираща, че сме първите, стартирали
истинско 5G със скорости над 1000 Mbps. Период: 23.03–30.04.21 г.
Канали - ТВ, интернет, принт, ООН, POSM, ПР.

Трета фаза на комуникационната ни стратегия - въведохме първите 5G
неограничени планове. Период: 12–30.04.21 г. Канали: ТВ, интернет,
принт, ООН, POSM, ПР.

Четвъртата фаза беше да предложим и разнообразие от 5G телефони в
различни ценови сегменти (да си първият телеком, предлагащ такава
селекция 5G устройства е трудно постижимо, защото 5G мрежата на
всеки телеком трябваше да мине тестове на всеки от производителите
(Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Nokia и др.), а това не е лесна
процедура). Периодът на кампанията: 10-27.05.21 г. По време на
кампанията, лансираща 5G плановете имахме налични 5G смартфони в
продажба, но активирахме ATL след като увеличихме броя на моделите.

През целия период важна роля играеше и разяснителната PR кампания,
информираща потребителите за 5G. Разгръщането на цялостна
комуникационна стратегия за 5G мрежата ни доведе до ясното
позициониране на А1 като технологичен лидер в сегмента, с най-
голямата истинска 5G мрежа – 5G ULTRA. Не закъсня и първото отличие -
наградата за най-бързата 5G мрежа в България за Q1-Q2 2021г. от Ookla.





• Цел 1 - изпълнена

А1 спечели търга на 6.04.2021 г. за търговските честоти и лансира първи
търговски 5G мрежата си през април.

• Цел 2 - изпълнена

Постигнатото покритие към месец март е над 75 града и курорта.

(Източник:Вътрешни данни А1 България ЕАД)

• Цел 3 - изпълнена

Първи пуснахме 5G планове през април. Теленор пуснаха 5G планове от
10.06.2021г., а Виваком от 01.06.2021г.

• Цел 4 - изпълнена

За първите 3 месеца на 2021г. са продадени 8 055 бр. 5G телефони –
това е 61% над заложената цел.

(Източник:Вътрешни данни А1 България ЕАД)

• Цел 5 - изпълнена

5G ULTRA мрежата на А1 достигна 33% awareness и 62% от запознатите я
оценяват като по-бърза 5G мрежа в сравнение с останалите стандартни
5G мрежи (Източник: Kantar, “Mobile services: Perceptions towards 5G
network”, Omnibus November 2021).



За постигането на цел 5 ни помогна разяснителна кампания, в която сме
показали нагледно разликата между истинско 5G и 5G DSS технологията
(Източник: Техническа симулация на база официални спецификации на
типовете мрежи, А1 България ЕАД).



• Цел 6 - изпълнена

На “Top of Mind” ниво А1 води по обща познаваемост на тествани 5G
реклами, на база национално представително проучване, проведено в
периода 09.11 – 05.12.2021г. от Alpha Research относно реклами в
периода H1 и Н2 2021г.

В друго национално проучване анкетираните посочват 5G мрежата на
А1 и като най-бързата според тях (Източници: 1) Alpha Research,
национално представително проучване „Ефективност на
рекламата“ ноември - декември 2021г., цялостна извадка 1014
респондента 2) Kantar, “Mobile services: Perceptions towards 5G network”,
Omnibus November 2021 )

Source: MobOperator4. When you think of the MOBILE network of the telecommunication operators (A1, Telenor, Vivacom), according 

to you which one of them has:

Base: All respondents



• Цел 6 - изпълнена

Източник: Alpha Research, национално, представително за населението 15 – 65г. проучване „Ефективност 
на рекламата“ ноември - декември 2021г., цялостна извадка 1014 респондента



• Цел 6 - изпълнена

Източник: Alpha Research, национално, представително за населението 15 – 65г. проучване „Ефективност 
на рекламата“ ноември - декември 2021г., цялостна извадка 1014 респондента


