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Интегрирането на дигитална медия 
може да има много и различни въздействия 
върху търговията. Безспорно обаче това, 
което най-вече търсят собствениците, 
е да увеличат продажбите в следствие 
на създаденото по-приятно и запомнящо се 
за клиентите преживяване в магазините. 

Въпреки нарастващият процент на он- 
лайн сделките, изследванията показват, 
че все още 60% от решенията за покупка 
се взимат в магазините. Това означава, 
че медията би могла да е един много добър 
съюзник, присъстващ на правилното място 
и в правилното време, който да насочва 
продажбите. Ако изградим добре планирана 
и управлявана медия, 15% повишение в обо-
рота може да е едно обещаващо начало. 
Тези резултати обаче не се постигат лесно 
и са продукт на прецизен анализ на основни-
те фактори, които влияят върху ефектив-
ността на медията:

Въведение

Влияние върху търговията

 60% от решенията за покупка се взимат  
 в магазините.
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Когато избираме местата на дисплеи-
те трябва да предвидим къде естествено 
попада погледа на посетителя. Ако той 
трябва да положи усилие, за да ги забележи, 
то най-вероятно посланието им няма 
да стигне до него. В зависимост от по-
зицията се определя размера на дисплея, 
дали да има наклон и как да бъде монтиран 
като се следва общия дизайн на търгов-
ския обект. Най-често биват разположени 
на ключови места, на които клиентите 
взимат решение.

Медията трябва да се впише в средата 
на търговския обект.

За да бъдем още по-точни контекста 
се състои от няколко основни елемента, 
които трябва да вземем предвид, за да бъ-
де успешно начинанието ни:

Клиентите в различните части от де- 
ня, в работно време или през почивните 
дни, имат различни предпочитания и инте-
реси при посещение на търговския обект. 
Нещо повече клиентите разполагат по раз-
личен начин с времето си. Географското 
положение трябва да е фактор при избор 
на медийно съдържание, защото този фак-
тор определя до голяма степен търсенето 
на стоки и услуги. Сезонната ангажирност 
на медията е елементът, който не само 
насочва търсенето към стоки свързани 
с предстоящи празници, но и който ще на-
прави медията динамична, разпознаваема 
и целенасочено търсена от клиентите.

Фактори за увеличаване 
на продажбите

1. Факторът позициониране 2. В контекста на среда

Местата на дисплеите най-често  

се определят според това къде 

попада погледа на посетителите.

В зависимост от позицията 

се определят размер, наклон 

и начин на монтиране. Разполагат 

се на ключови места, където 

клиентите взимат решение.
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от деня

географско 

разположение
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от годината
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Една от целите на дигиталната медия 
е да ангажира вниманието на посетите-
ля, така че да го накара да предприеме 
действие. Това може да бъде постигнато 
с приканващ слоуган за изпробване на нова 
технология, разглеждане на демонстрация 
на продукт посредством чувтвителна 
на допир технология, свързано координат-
но устройтво (тъч пад, мишка, трак бол) 
или още по-напредничаво посредством 
сензори за движение и четци. Информаци-
ята трябва да е не само информираща, 
обучаваща, но и забавно поднесена. 

3. Ангажираност

Ключова роля за успешна медия е въз-
можността и тя да се интегрира с налич-
ните ползвани системи във веригата. Това 
са системи за вътрешна организация 
и управление на бизнеса. Медията трябва 
да фунционира с тях, и те да са източник 
на актуалните ценови оферти, или оферти 
за свързани покупки.

Надежността на системата е от не 
по-малко значение. Задължитлено условие 
е да присъства в договора ангажимент 
за системна поддръжка, съобразена с ра- 
ботното време на обектите. Възмож-
ността за дистанционна поддръжка е пре-
димство. Тя има пряка връзка с времето 
за диагностициране на проблем и спомага 
за по-бързото му решаване. 

4. Интеграция и надеждност

Когато едно и също съдържание, из-
ползвано в обекти намиращи се в различни 
градове водят до коренно различни ре-
зултати в продажбите, то най-вероятно 
проблемът е демографски и това трябва 
да бъде отразено. Анализът на резулта-
тите е задължителен и той може да бъде 
подпомогнат от анализ на аудиторията 
и гледаемостта на медията.

5. Анализ на резултатите

 



 


Информация за текущи 

цени и промоции на арти- 

кули, предлагани в търгов-

ския обект.

Ефективно въздействие, 

което меже да създаде 

позитивно отношение към 

рекламираната марка. 

Насърчаване на клиентите 

да търсят и купуват 

предлаганите в търговския 

обект стоки.

Поднасяне на изчерпателна 

информация за дадена 

стока или услуга. 

надеждност 

на системата

възможност 

за дистанционна 

поддръжка



6



7



8

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

Контакти
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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


