
    ул. „Ст. Сарафов“ №15, ет. 2, ап. 1 
София 1408 

тел.:+359 898 420 944; +359 888 801 321 
office@bmoworldwines.com  

 

www.bmoworldwines.com 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

ОТНОСНО:   ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ 

МАТЕРИАЛИ 

 

 

В изпълнение на дейност: Провеждане на информационни кампании, трябва да бъдат 

отчетени посланията на проекта, които  имат за цел да убедят всички целеви групи в 

конкурентните предимства на ЗНП/ЗГУ вината и отговорната консумация на вино и риска, 

свързан с вредната консумация на алкохол, те се придружават от научно доказани данни и са 

в съответствие с подхода на органите, отговорни за общественото здраве в държава членка, , 

като по този начин отговарят на целите на програмата:  

а) Повишаване имиджа на вината със защитен произход и защитени географски 

характеристики за вътрешните пазари;  

б) Навлизане на нови пазари и укрепване на пазарната позиция на вече 

съществуващите пазари;  

в) Развитие на износа на вина със защитен произход и защитени географски 

характеристики;  

(г) растеж на износа на вина със защитен произход и защитени географски 

характеристики;  

(д) ефективно информиране на целеви групи относно отговорната консумация на 

вино; 

(е) ефективно информиране на целевите групи относно режимите на ЕС, отнасящи 

се до наименованията за произход и географски указания; 

(ж) привличане към  постигане целите на проекта на професионалисти, формиращи 

общественото мнение, в сферата на виното и храните – сомелиери, журналисти, пишещи за 

вино, експерти по кулинарно изкуство, ресторантьори); 

(з) достигане посланията на проекта до специализирани заведения в сектора на 

хотелиерството и ресторантьорството – професионални училища, колежи, организации. 

(и) Отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на 

алкохол, те се придружават от научно доказани данни и са в съответствие с подхода на 

органите, отговорни за общественото здраве в държава членка 

 

Дейности 

 

Настоящото проектно предложение, с продължителност от 12 месеца, представлява 

интензивна комбинация от взаимосвързани и синергетични дейности, които следват 

конкретен стратегически подход на реализация, отговаряйки изцяло на общите цели на 

Програмата. 

Планът за действие е съобразен със съответните разходи в бюджета. Целта на всяка 

специфична дейност, е по-добро позициониране на българските вина на 

вътрешноевропейския пазар, чрез прилагане на разнообразни, комплексни рекламни 

инструменти. Чрез техния ефективен подбор и реализация, се очаква създаване на пряко 

взаимодействие с търсените целеви групи.  

Изборът на рекламни послания и маркетинг подход е изцяло съобразен както с 

изискванията и допустимите за финансиране дейности в Програмата, така и с изискванията и 

очакванията на целевите пазари.  

Планът за действие включва информационни и рекламни мерки, отговарящи на 

целите на Програмата. Мерките накратко са следните: 
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1. Изработване на уебсайт и поддръжка 1 година, двуезичен: английски и български 

език 

  

2. Рекламни публикации в печатни и електронни издания, публикации в социални 

мрежи, създаване и показване на банер  

2.1.  Изработване на рекламни текстове в печатни и електронни медии на български 

език 

2.2.  Публикации в социалните мрежи  

2.3.  Създаване и показване на банер 

 

3.    Разходи за изработване на печатни рекламни материали 

3.1. Изработване на брошури 

  

4.  Медийна кампания 

4.1. Публикации в електронни медии; 

4.2.  Публикации в социалните медии;  

 

Дейностите са подбрани, следвайки най-съвременните рекламни подходи и канали за 

популяризиране, с цел максимално достигане на търсените целеви групи и тяхното 

ефективно предоставяне на информация.  

Подборът на дейности е осъществен въз основа на информационна и рекламна 

кампания, чрез най-доброто съотношение  цена - ефективност на въздействие, включително 

чрез реализиране на иновативни специфични за сектора дейности, които могат да 

мултиплицират резултатите в периода на изпълнение. В последствие, предложените 

действия и съответните дейности, могат да бъдат категоризирани в две групи, в зависимост 

от съответстващата фокус група. От една страна – дейности, насочени към конкретните 

целеви групи (потребители, дистрибутори, лидери, влияещи върху мнението), които 

включват рекламни и информационни дейности, осъществявани чрез широкообхватни 

действия каквито са: участие и организиране на специфични събития, каквито са: участие в 

семинари и конференции, с участието на потребители и/или професионалисти от лозаро-

винарския сектор, публикации в електронни медии и социални мрежи). 

 

1. УЕБСАЙТ 

 

Дейност: Дизайн, развиване и поддържане на уебсайт 

Целеви групи: Всички целеви групи 

Цел:   Информиране и популяризиране 

Количествена цел: Най-малко 20 000 посетители  

Период на изпълнение: Първото тримесечие на проекта 

Поддържане:                      Целия период на проекта 

 

Уебсайтът ще бъде основен инструмент за информиране и целенасочено 

популяризиране на Проекта и Програмата. Изработването на ефективен уеб-сайт е ключова 

предпоставка и за постигане на конкретни резултати, чрез паралелната реклама, предвидена 

в социалните мрежи.  

Съдържанието на портала ще бъде атрактивно, активно, структурирано по начин, 

позволяващ лесен достъп, употреба и разглеждане. Целта е входът да осигурява максимално 

количество информация за посетителите от целевите групи. Чрез уеб-сайта: 
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• Ще бъде предоставена информация, свързана с отговорната консумация на вино, 

както и режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските 

указания; 

• Ще се представят брошури и рекламни клипове 

• Ще бъде предоставяна пълна информация за изпълнението на проекта и 

свързаните с него дейности; 

• Ще се популяризират продуктите, ще се осигурява информация, отнасяща се до 

техните специфични характеристики, ще се набляга на многообразието от различните 

винарски региони, които участват в програмата 

 

• Ще се представят подкрепящите организации, както и тяхната дългогодишна 

традиция в производството на качествено вино 

• Ще е налице ясна и цялостна презентация относно европейския контекст, засягащ 

производството, стандартизацията и дистрибуцията на ЗНП/ЗГУ вината,  (Европейска 

стратегия); 

• Ще бъде предоставяна информация за правилата за производството на био вино  

на територията на ЕС, в съответствие с биологичните цели и принципи, предвидени в 

Регламент (ЕО) № 834/2007;  

Интернет порталът ще бъде структуриран в конкретни страници, които ще 

позволяват лесно преглеждане от страна на потребителя. Те ще предоставят информация, 

свързана с: 

• Отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на 

алкохол, придружени с допълнителни данни от научно доказани източници, в съответствие с 

подхода на органите, отговорни за общественото здраве в страните от ЕС; 

• с представяне на промотираните вина, целите и задачите на Програмата  

• Представяне на предлагащите организациите 

• ЗНП/ЗГУ вината, в това число и относно биологично производство на вино, както 

и материали, отнасящи се до европейската политика и производството в държавите от ЕС; 

• с представяне на дейностите на Проекта. Тази част от сайта ще бъде регулярно 

актуализирана (RSS feed)  

• Информационна библиотека 

• Бюлетин с новини 

 

Порталът ще дава възможност за осигуряване на ефективна информация. Това ще 

бъде още един от инструментите, чрез който ще се събират статистически данни, с цел 

оценка на резултатите от всяка реализирана дейност.  

 

Порталът ще отговаря на следните технически характеристики: 

1.  Дизайн 

  Атрактивна графична среда и структура, съгласно проектната  

концепция, програмното лого и основните послания. 

  Лесно използване и разбиране на навигационните механизми. 

2.  Регистрация, развитие и конструкция 

  Картата на сайта отразява структурата на портала 

  Поддържан на 2 езика (български и английски) 

  Възможност за събиране на използваема статистика 

  Постоянен достъп 
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  Многообразни приложения (база данни, видео, аудио и др.) 

  Максимална надеждност и технически характеристики.  

3.  Администриране и поддържане 

  Висока скорост и качество на навигация независимо от броя на 

посетителите. 

  Представяне на съдържанието в реално време. 

 

Потребителят ще има възможността да избира между 2 езика (български и 

английски), с цел осигуряване на своевременна и лесна навигация за целевите потребители.  

Дейността: създаване на уеб-сайт е разделена на три части:  а) дизайн на уеб-сайта, 

б) регистрация, създаване на конструкция и поддържане на регистрация (абонамент) за целия 

период на проекта и в) Администриране и актуализиране за целия период на проекта.  

Направеното разделение е необходимо с оглед яснота при описание и бюджетиране 

на отделните компоненти, а именно: дизайнът на уеб-сайт е еднократно действие, което 

представлява визията на самия сайт. Поддържане (абонамент за домейн), включва и годишна 

такса. Третият компонент: администриране и актуализиране на сайта за целия период на 

проекта включва непрекъснато подновяване на информацията, „качване“ на снимки, 

развитие и обогатяване на сайта. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ 

 

 

 

 

                     

                        

Това е и един от основните комуникационни инструменти в проекта. Брошурите ще 

осигуряват необходима информация относно продуктите, темата и основните послания, 

които ще се разпространяват сред целевите групи, както и отговорната консумация на вино и 

риска, свързан с вредната консумация на алкохол, те се придружават от научно доказани 

данни и са в съответствие с подхода на органите, отговорни за общественото здраве в 

държава членка.  

Информационната брошура ще бъде с размери 21х21 см сгънат; ще се състои от 12 

страници, с една сгъвка, цветност 4+4 цвята, хартия – гланц, мат 

Брошурите ще бъдат на български, с цел осигуряване на непосредствено 

възприемане и асимилиране на информацията, заложена в тях.  

 

Изработване на брошури на български и английски език 

Параметри: 

Количество: 5000бр. 

Размери: 21 х 21 см сгънат;  

Страници: до 12 стр.,  

Цветност 4+4,  

Хартия – мат; 

 

 

Дейност: Дизайн и производство на 500 брошури 

Употреба: Основни комуникационни средства 

Целеви групи: Всички целеви групи 

Цел: Информиране и рекламиране 

Период на изпълнение: Първо тримесечие на проекта 
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3. ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ БАНЕРИ 

 

 

 

 

 

                           

                           

          

Банерите предоставят възможността за активно представяне на посланията на 

проекта, благодарение на изображения и графики. Дейността включва производството на 

1банер, с размери  300 х 250 px, многоцветни в превод на български език. 

Темите на постерите ще бъдат свързани с популяризиране на основните цели на 

проекта и предстоящите събития. 

Банерите ще бъдат използвани за рекламата в електронните медии и социални 

мрежи, във връзка провеждането на семинара. 

 

4. МЕДИЙНА КАМПАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще се проведе медийна и информационна кампания, с помощта на популярни гурме 

списания и други медии, чрез публикуване на специализирани статии, посветени на ЗНП, 

ЗГУ  вина, в това число и публикации, свързани с отговорната консумация на вино и риска, 

свързан с вредната консумация на алкохол, те се придружават от научно доказани данни и са 

в съответствие с подхода на органите, отговорни за общественото здраве в държава членка.  

Чрез дейността ще се създаде положителна нагласа сред потребителите, запълваща 

липсата на знание, по отношение на качествените вина с български произход.  

Подбрани и предложени са конкретни медии на територията на България, които са 

подбрани на база на проведени първоначални разговори за медийно партньорство в рамките 

на проекта. След стартиране на проекта, ще бъде изготвен окончателен медиен план, 

включващ конкретни медии, които ще отразяват дейностите и изпълнението на проекта. Те 

ще бъдат предложени на контролиращата организация за допълнително съгласуване и 

одобрение. 

Статиите ще бъдат публикувани със съдействието на медии в Европейският съюз, 

които са преизбрани според следните критерии: 

– Профилирани читатели / ниво на целева група 

– Тираж 

– Най-добро съотношение цена/резултат  

Разходите обхващат писане на статии, а също и разходи по редактиране (подбиране, 

графики, изображения и т.н.) и издаване на статиите.  

Дейност: Дизайн и производство на  1банер 

Употреба: Поддържащ комуникационен инструмент 

Целеви групи:   Всички целеви групи 

Цел: Рекламиране 

Количествена цел: Всички участници в дейностите 

Период на изпълнение: Първо тримесечие на проекта 

Дейност: Провеждане на медийна кампания 

Употреба: Реклама   

Целеви групи:   Всички целеви групи 

Цел: Информиране и рекламиране 

Количествена цел: Публикации в специализирани медии, статии в 

електронни медии 

Период на изпълнение: През първо и второ шестмесечие на проекта 
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Ще бъдат публикувани и статии/платени публикации в специализирани списания и 

други електронни специализирани медии относно европейските региони производители на 

вино, представени в проекта и качествените вина. Предвидени са и публикации на 

интервюта. 

По време на преговорите с избраните или други медии, ще се положат усилия за 

получаване на допълнителни услуги (пример: намаление или допълнителни статии), с цел 

максимализиране резултатите от публикациите. 

 

4.1. Провеждането на медийна кампания, за целите на проекта включва: 

 

o Платена реклама, съпътстваща провеждането на всяко събитие; 

o Публикации и интервюта в електронни медии, както следват: 

- Баккхус - https://www.bacchus.bg/; 

- Дивино - https://divino.bg/; 

- Мениджър - https://www.manager.bg/; 

o Публикуване на статии в специализирани издания; 

 

 

4.2. Популяризиране на Проекта в социалните мрежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социалната медия е комбинация от технология, интернет и интернет социализиране 

на информацията (текст, аудио, видео и снимки). Социалната медия обхваща различни 

технологични платформи: 

• Социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram) 

• Блогове 

• Споделяне на снимки и видео (Youtube, Picasa, Flickr, Panoramio) 

Рекламирането в социалната медия (Social Media Optimization) е естествената 

еволюция на модерната реклама и популяризиране, използвайки силата и въздействието на 

интернет. Обхватът на интернет е увеличил конкуренцията и следователно използването на 

възможностите за рекламиране, предлагани от социалната медия (Social Media Marketing), се 

е превърнало в необходимост. Активно присъствие в социалната медия е ключовият 

маркетинг елемент в съвременната епоха. Поведението на онлайн потребителите се променя 

бързо. Традиционните методи на насочен трафик в уебсайтовете ще намаляват 

ефективността си. Появяването на места, където потребителите прекарват повечето от 

онлайн времето си, е важен елемент, който следва да бъде използван. Според последните 

проучвания, работата в мрежата ще бъде втората по популярност дейност през следващите 

три години, надминавайки пазаруването и традиционните комуникационни и развличащи 

медии.  

Разходите, свързани с популяризиране на висококачествените европейски вина в 

социалните мрежи са формирани на месечна база. Така нареченото „управление на 

социалните мрежи“, ще бъде ежедневно. 

Дейност: Популяризиране в социалните мрежи 

Целеви групи:   Всички целеви групи 

Цел: Информиране и рекламиране 

Количествена цел: Най-малко 20 000 посетители 

Период на изпълнение: През първи проектен период 
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 Създаване на профил специално предназначен за проекта в двете най-големи и 

често използвани от европейски потребители, платформи:  Facebook, Instagram и Twitter. 

 В първите 6 месеца публикациите ще бъдат публикувани между 2 - 3 пъти 

седмично. Част от тези публикациите ще бъдат рекламирани чрез Facebook реклами, за да 

бъде достигната максимално ефективно целевите групи.  

 Публикациите ще бъдат публикувани в определени часове и дни, през които, 

търсените целеви групи са най-активни. 

 Всеки месец, във Facebook, ще бъдат публикувани тестове и конкурси, 

свързани с българското вино, отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната 

консумация на алкохол, те се придружават от научно доказани данни и са в съответствие с 

подхода на органите, отговорни за общественото здраве в държава членка, чрез които ще 

бъде събирана допълнителна информация за търсените целеви групи. Информацията ще бъде 

под формата на емайл адреси, които ще бъдат използвани за емайл маркетинг и създаване на 

база данни.  

 Страниците във Facebook и Twitter, Instagram ще бъдат наблюдавани и 

анализирани ежедневно.  

  

 

Ще бъде поддържана двупосочна комуникация с целевите групи. Това ще бъде 

осъществено чрез ангажиране, посредством задаване на въпроси свързани с виното, искане 

на мнение, отговор на всички коментари и съобщения оставени от тях т.н.   

 Създаване на имейл листа (база данни с целеви контакти); Включване в 

специфични целеви групи; 

 Създаване и управление на специализирани блогове към проекта; 

 Създаване на профил в по-слабо използваните платформи: LinkedIn. 

 Публикации в LinkedIn ще бъдат 1-2 седмично, в зависимост от наличието на 

качествено съдържание. LinkedIn профилът ще бъде използван за допълнително 

разпространяване на информация за всички предстоящи и минали събития в специализирани 

групи за вино. 

 

Офертите да са валидни 2 години. 

 

Дейност Честота 

Facebook Публикации 2-3 Седмично/ Между 1-4 следобед   

Игри/Тестове Ежемесечно 

Двупосочна комуникация с целевата група Ежедневно 

Twitter Публикации 2-3 Седмично/ Между 3-4 следобед  

Instagram Публикации 
1-2 Седмично  в зависимост от наличието на 

качествено съдържание 

Уеб сайт Поддръжка Ежедневно 

Наблюдение и анализ на ефективността на 

социалните мрежи 
Ежедневно 
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