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Развитието на FMCG бизнеса последните 10 години

• 2001  - 2008 година – „пълнехме“

складовете на Дистрибуторите

• От 2013 - фокус върху точката на 

продажба с основна цел

увеличаването на продажбите

• 2009 - 2013  година – „пълнехме“ 

рафтовете на Магазините
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Какви са основните дейности в търговския процес?
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Планиране Целеполагане Изпълнение Измерване Оценка



Никой от етапите на нашия път към успеха не може да се осъществи ако не е 
базиран на реални актуални данни от пазара

Да работим с
правилните 
обекти

…вършейки 
правилната 
работа …..

..екипирани с 
подходящите 
умения ...

..по най-
ефективния
начин…

..давайки ни 
устойчиво 
предимство.

Кой е нашия „път към успеха“?



Жизнен цикъл на въвеждането на SFAS

Подготовка
6 – 12 месеца

 Анализ на 
нуждите

 Дефиниране на 
функционалности

 Избор на 
партньор

 Дефиниране на 
рискове

 Проектен екип

 Потребители и 
клиенти

Внедряване
3 – 6 месеца

 Мастър данни

 Поетапно или 
наведнъж

 Тестов период

 „Посланици“

Действие
12 – 24 месеца

 Първоначална
съпротива

 Управление на 
очакванията

 „Собствениците“-
търговските 
мениджъри

 „Можеш да 
постигнеш само 
това, което можеш 
да измериш“



Потребителите  - ползватели и клиенти
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:

All-in-one
No paper/No Excel
Структурирано
търговско посещение
Ежедневна
актуализация ПОЛЗИ:

Информация
No paper/No Excel
Навременна оценка
Стандарти
Повече посещения
Контрол НУЖДИ:

Постигане на цели
Развитие
Информация
Печалба
Бизнес стил



Основни функционалности
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Стандарти

Структурирано
посещение

Работен ден
по типове 
дейности

Целеполагане 
и измерване

Досие на
клиента Пълен набор

проверки

Генератор на
въпросници



Информация за пазара – търговски и бранд мениджъри

• Обектите – по типове, клас и сегмент; размер на категорията и 
възможности за активиране

• Дистрибуция – марки по типове обекти

• Видимост – дял от излагането

• Конкурентите – дистрибуция, активности (промоции)
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Информация за обектите – търговски екип

• Специфични цели за конкретния обект

• Задачи от предишно посещение

• Проверки на представянето в обекта сравнено със стандарите

• Администриране по време на посещението – трансферни продажби, 

поръчка на рекламни материали
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Информация за търговските представители - scorecard

• Обектите – покритие, честота на посещение

• Работното време – детайлна информация за разпределението на 

работното време – ефективно (в посещение), подкрепящо (подготовка за 
посещение, администриране, вътрешни срещи), паразитно (дълги срещи)

• Изпълнение на стандарти за представяне в обекти –
дистрибуция, дял от излагането, качество на предлагането

• Изпълнение на специфични задачи – актуален статус, финален 

резултат
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Trade Centre Europe
7 Iskarsko Shose blvd., bl. 12, fl. 2, 1528 Sofia, Bulgaria
t.: +359 2 973 1181
f.: +359 2 973 1181
www.avendi.bg

Благодаря ви за 
вниманието!!!


