
Дигитална медия „Emocion“ 
в Park Center Sofia
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Сити Център София е първият търгов-
ски център от съвременен тип, отво-
рил врати в столицата. През първите 
6 години на неговото съществуване 
пазарът значително се променя, което 
катализира и промяна на собственост-
та му през 2014г., когато Revetas Capital 
Advisors го придобива. След 8 години 
присъствие екипът му си поставя 
амбициозната цел да превърне първият 
Сити Център София в най-атрактивния 
столичен мол, вече с нов бранд – Парк 
Център. Следвайки концепцията „всичко 
под един покрив“ те обединяват: модер-
но кино, бар, кафене, голям детски цен-
тър, фудкорт с разнообразни концепции 
за бързо хранене, луксозен фитнес клуб, 
ресторант с огромна тераса и прекрас-
на гледка, автомивка, дентална клиника, 
паркинг и не на последно място – парк 
на самия вход!

Нужно е да се репозиционира новият 
Park Center като малкото бижу на София 
– прeмиум търговски център, с екслузи-
вен микс от модни марки и услуги, под-
брани специално за тези, които живеят 
и работят в центъра. Паралелно с това 
ще се промотира това място като 
идеалната локация за срещи в града. 

Текущо състояние

В условия на нарастваща конкуренция 
и променени очаквания на клиентите, 
Парк център търси верния подход да 
посрещне своите гости и да ги накара 
да се върнат отново. Интериорът 
е изцяло обновен – като се започне 
от таваните, осветлението, ескалато-
ри, подови настилки, осветление, асан-
сьори, колони, парапети – всичко! Заедно 
с това се търси и по-модерен подход 
за комуникация с клиента, на място 
в обекта. Към момента се разчита 
на статични печатни материали, разпо-
ложени на различни локации, без единна 
концепция и управление. 

Екипът на Revetas Capital 
Advisors си поставя замбициозната 
цел да превърне първият  Сити 
Център София в най-атрактивния 
столичен мол, вече с нов бранд – 
Парк Център.

Описание на настоящата ситуация
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Информационни слотове
С помощта на дигиталната медия, гостите получават 
необходимата им информация.

Решение

Дигиталната медия отговаря 
на изискванията и нуждите на клиента 
за изцяло нов и ефективен начин за кому-
никация с посетителите. Дава допълни-
телни възможности за гъвкавост 
на посланията и утвърждаване на бран-
да, както и засилва емоционалното 
преживяване. 

Дигитална медия Emocion в Парк 
център София се състои от 11 тотема, 
два дисплея и софтуерна платформа  
за създаване и визуализация на мулти-
медийно съдържание. В тотемите са 
инсталирани 50” професионални екрани  
и индустриални плеъри. Към два от  
тотемите има допълнителен модул  
за анализ на аудиторията, с необходи мия 
софтуер и камера. Като част от  
системата на дигиталната медия  
е и 40" тъч киоск с дигитално решение 
за навигация. На киоска е инсталирана 
имиджова анимация с подказка за при-
ложението му. Активира се при допир 
и дава указания за намиране на всеки 

обект от търговския център. Потре-
бителят има възможност да получи 
по-подробна и изчерпателна информация 
за обектите, както да търси и нами-
ра информация по различни критерии 
- азбучен ред, категории, местоположе-
ние, ключова дума и др. Всички крайни 
устройства на дигиталната медия са 
разположени в „горещи точки” от пътни-
копотока, с цел посланията да дости-
гат до максимален брой потребители. 
Управлението на съдържанието е цен-
трализирано и съобразено с цялостната 
маркетингова стратегия на центъра. 
Обновяването е бързо. Излъчването  
е по график, предварително съгласуван.

Съдържанието е разделено в три 
слота: общоинформационен – новини, 
събития, упътвания и насоки; промоцио-
нален – оферти от различните обекти 
в центъра; имиджов – нови услуги, 
заведения, анимирани поздравителни 
послания за всички празници.

Дигиталната медия дава до- 
пълнителни възможности за гъв-
кавост на посланията и утвържда-
ване на бранда, както и засилва 
емоционалното преживяване.

Час и дата

Прогноза за времето





Общоинформационен слот – новини,

събития, упътвания и насоки.
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Управлението на съдържанието 
е централизирано и съобразено 
с цялостната маркетингова стра-
тегия на центъра. Обновяването 
е бързо. Излъчването е по график, 
предварително съгласуван.

Промоционален слот – оферти 

от различните обекти в центъра.

Имиджов слот – нови услуги, заведения, 

анимирани поздравителни послания за 

всички празници.
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Резултати

Дигиталната медия кореспондира  
с обновения интериор на центъра – 
както визията на тотемите, така 
и излъчваното съдържание. Дигитали-
зацията на информационния поток го 
прави в пъти по гъвкав и лесен за упра-
вление, като по този начин посланията 
достигат до повече хора в точния 
момент. Анализът на аудиторията ще 
помогне за прецизиране на съдържание-
то и графика на излъчване. Получената 
обратна връзка е коректив за изпълне-
нието на поставените пред Дигитална 
медия цели. Промоционалният слот от 
съдържанието е съществена част от 
ROI, тъй като излъчваните от обек-
тите рекламни послания,оферти  
и промоции се заплащат. Интерактив-
ният киоск за навигация спестява време 
за намиране на търсен обект, като 
същевременно дава детайлна инфор-
мация за него. Атрактивният начин по 
който това се случва прави дигитална-
та система за навигация най-използва-
ния елемент на решението. Дигитална 
медия Emocion спомага за по-приятното 
усещане по време на престоя в Парк 
център, работи постоянно за подобря-
ване имиджа на новия бранд и прави ко-
муникацията с посетителите модерна 
и ефективна.
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Изометрични карти изработени 

за навигацията в търговския 

център. Показани са всички магазини, 

заведения за хранене, изходи, асансьори 

и много други, а съдържанието е изцяло 

интерактивно. 
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Консултациите относно идейни проекти 
и технически изисквания към заявеното 
съдържание са ежедневни. С усилията 
и на двата екипа, резултатите постоян-
но се подобряват и излъчваните посла-
ния стават все по-ефективни.

Сътрудничеството 

продължава и по отношение 

на поддръжката и управле-

нието на платформата.

До инсталация и пускане 

на системата в експлоата-

ция, най-интензивни 

са отношенията между 

техническите експерти.

Особено засилена е кола-

борацията в последствие 

меджу маркетинг отдела 

на Парк Център и отдел 

Медиен дизайн на РИСК 

Електроник във връзка 

със създаване на мултиме-

дийно съдържание, което 

е част от договорените 

отношения между двете 

страни. 




Сътрудничеството

Сътрудничеството на всяка фаза, 
от работен проект до въвеждане 
в експлоатация, е от съществено зна-
чение за реализация на подобен проект. 
Комуникационният план, част от общия 
план на проекта, определя ролите и връз-
ките между тях. 

Доброто изпълнение и отче-
тените резултати поставят 
основата и за бъдещо надграждане 
на системата.
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен интегратор ние сме установили процеси и струк-
тури, необходими за поддържане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


