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Днес, в условията на производство 
и предлагане на огромно разнообразие 
от стоки и услуги, начините на управле-
ние на продажбите се променят с бързи 
темпове. 

За да се осъществи успешна кампания 
вече не е достатъчно да се осигурят необ- 
ходимите складови наличности от даден 
продукт, да се разпечатат рекламни пос- 
тери, да се излъчат серии от телевизион-
ни и радио реклами за неговото промоти-
ране и да се разчита, че тези действия 
ще привлекат достатъчно количество 
лоялни клиенти.

Традиционните методи за реклама вече 
не са ефективни, скъпи са и възвращае-
мостта от инвестицията е сравнително 
сложно да бъде изчислена. Телевизионна ре-
клама излъчвана пред масовата аудитория 
предизвиква реакция на зрителя да прев-
ключи на друг канал или да подмине реклам-
ните плакати, които са в изобилие.

Това принуждава рекламодателите да 
се насочат към алтернативни места и 
решения, с които да постигнат по-добри 
резултати с по-ниски разходи. Търговците 
много добре знаят, че най-подходящото 
място за контакт с клиента е самият ма-
газин, където се взимат по-голямата част 
от решенията за покупка.

Въведение

Настояща ситуация
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Вътрешната дигиталната медия в су-
пермаркетите, веригите магазини и тър-
говските центрове е принципно нов тип 
рекламна услуга, която позволява да се осъ-
ществи контакт с потенциалния купувач, 
при което се гарантира най-широк обхват 
на целевите групи. Дисплеите, разположе-
ни в различните сектори на магазините, 
позволяват посланията към клиентите    
да бъдат излъчвани в предварително избра-
ните ключови точки. 

Въздействието е по-ефективно и ка- 
то цяло се създава позитивно отношение  
към рекламираната марка. 

Клиентите вече очакват много пове- 
че от това, просто да си купят нещо 
от магазина.

Търговските центрове наложиха нова 
философия на пазаруването. Все повече 
хора отиват да пазаруват не само с цел 
да купят това, което име е необходимо, 
но и да се позабавляват или просто 
да си прекарат приятно времето. 

Клиентите вече изискват и, съответ-
но оценяват наличието на изчерпателна 
информация за дадена стока или услуга. 
Повечето от тях разполагат и с немалко 
източници, от които да я получат – смарт-
фони, различни мобилни устройства и ин-
тернет. От своя страна търговците все 

повече осъзнават ползите, които могат 
да извлекат, предоставяйки своевременно 
лесен и удобен достъп до необходимата 
актуална продуктова и ценова информация.

Предизвикателството, което стои на 
дневен ред пред тях е да създадат 
в своите магазини походящия техноло- 
гичен комфорт и с това да насърчат клиен-
тите си да търсят и купуват предлагани-
те от тях стоки.

Предизвикателството

Насърчаване на продажбите

 Дигиталната медия в магазините е ключов  
 маркетингов инструмент за постигане  
 на максимална удовлетвореност на клиентите.
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Информация за текущи 

цени и промоции на арти- 

кули, предлагани в търгов-

ския обект.

Дисплеите позволяват 

посланията към клиентите 

да бъдат излъчвани в пред- 

варително избраните 

ключови точки. 

По-ефективно въздействие, 

което меже да създаде 

позитивно отношение към 

рекламираната марка. 

Все повече хора отиват 

да пазаруват не само с цел 

да купят необходимото, 

но и да се забавляват 

и да прекарат приятно 

времето си.

Насърчаване на клиентите 

да търсят и купуват 

предлаганите в търговския 

обект стоки.

Клиентите вече изискват 

и, съответно оценяват 

наличието на изчерпателна 

информация за дадена 

стока или услуга. 
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Дигиталната медия, включваща в сис-
темата и чувствителни на допир дисплеи, 
е особено ефективна в обширни помеще-
ния, където се инсталират множество 
дисплеи, излъчващи различно съдържание. 
Системата на дигиталната медия позво-
лява едновременното свързване на голямо 
количество дисплеи и други източници за 
визуализация в единна структура и тран-
слирането на видео информация с еднакво 
високо качество на изображението и то на 
доста големи разтояния.

В съвременните пазарни условия диги-
талната медия има потенциала да бъде 
един от ключовите елементи в стратеги-
ята на търговците за привличане на лоялни 
клиенти.

Все повече търговци, които използват 
дигиталната медия в своите магазини 
отчитат позитивни резултати. Дигитал-
ната медия е най-доброто съвременно 
средство, което позволява излъчването на 
подхоящата информация на подходящото 
място и в подходящото време. Предстои 
в недалечно бъдеще дигиталната медия да 
се превърне в основна рекламна площ, срав-
нима по размери с традиционните медии.

Предимства на медията

 В съвременните пазарни условия  
 дигиталната медия има потенциала  
 да бъде един от ключовите елементи  
 в стратегията на търговците за прив- 
 личане на лоялни клиенти.
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Излъчване на кампания, 

разгърната в множество 

слотове, представящи раз- 

личен тип информация 

свързана с рекламиране 

на продукти и услуги, теку-

щи промоции, актуални 

цени, и други.

Дигиталната медия е осо- 

бено ефективна в обширни 

помещения, където се ин- 

сталират множество 

дисплеи, излъчващи различ-

но съдържание. Системата 

позволява едновременното 

свързване на много дисплеи 

в единна структура както 

и транслирането на видео 

информация с еднакво 

високо качество на големи 

разтояния.
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Всичко което искате да споделите 
по темата можете да изпратите на:
e-mail: sales@risk.bg

Офис и шоурум
България, София 1138
бул. „Самоковско шосе“ №2Л
Търговски център „Боила“

тел.: (+359 2) 9175 423
факс: (+359 2) 9175 433
e-mail: office@risk.bg

Търговски отдел
тел.: (+359 2) 9175 424-427
тел.: (+359 2) 9175 434-437
e-mail: sales@risk.bg

Счетоводство
тел.: (+359 2) 9175 428
e-mail: accounting@risk.bg

Ние сме тук, защото  
Вашият бизнeс  
е от значение за нас.


