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Брутни рекламни бюджети 2010 – 2014,
в милиони лева
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Брутни рекламни бюджети по медии
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БРУТНИ рекламни бюджети - дялове по медии
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НЕТНИ рекламни бюджети -
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в милиони лева

НЕТНИ рекламни бюджети - дялове по медии
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Телевизията през 2014

Брутни бюджети в телевизия
в милиони лева

Източник: GARB

ТВ рекламни бюджeти по медийни групи

Източник: GARB

ТВ рекламни бюджeти, пазарни дялове

Източник: GARB

Топ 20 ТВ рекламодатели
No

2013

%

No

2014

%

1

Vivacom

6.19%

1

Procter & Gamble

4.03%

2

Procter & Gamble

4.71%

2

Монделийз (Крафт Фуудс)

3.33%

3

Монделийз (Крафт Фуудс)

4.04%

3

Nestle Blg

3.24%

4

L'Oreal

2.73%

4

Vivacom

2.99%

5

Nestle Blg

2.61%

5

Загорка Ад

2.85%

6

Globul

2.49%

6

Фикосота Синтез

2.82%

7

Henkel

2.36%

7

Мобилтел

2.72%

8

Фикосота Синтез

2.33%

8

L'Oreal

2.64%

9

Мобилтел

2.32%

9

Beiersdorf

2.11%

10

Reckitt Benckiser

2.15%

10

Reckitt Benckiser

1.98%

11

Beiersdorf

2.04%

11

Lidl Bulgaria

1.96%

12

Unilever

2.00%

12

Henkel

1.87%

13

Загорка

1.63%

13

Каменица

1.80%

14

Каменица

1.63%

14

Bella Bulgaria

1.61%

15

Bella Bulgaria

1.61%

15

Coca Cola Co.

1.58%

16

Coca Cola Co.

1.47%

16

Globul / Telenor

1.57%

17

Lidl Bulgaria

1.38%

17

Chipita

1.45%

18

Walmark

1.26%

18

Unilever

1.43%

19

Министерство на Транспорта

1.21%

19

Carlsberg

1.42%

20

Technopolis

1.18%

20

Walmark

1.34%

Източник: GARB

Топ 10 сектора в ТВ рекламата

Източник: GARB

Телевизионния рекламен пазар през 2014

Рекламните бюджети в ТВ, според данните на GARB, в брутни стойности,
бележат ръст от +5,3%.
Според нашите изчисления НЕТНИТЕ бюджети за телевизионна реклама
през 2014г. – т.е. реално изразходваните пари за телевизионна реклама са
спаднали с около - 2.5%, сравнени с 2013г.
Реално погледнато този спад се дължи основно на два фактора – намалени ТВ
бюджети на някои от големите рекламодатели по финансово-икономически
причини и от друга страна, много малко реализирани телевизионни бюджети
по обществени поръчки и европейски програми през изминалата година,
особено на фона на значителните такива през 2013.
Единственият генератор на ръст в ТВ рекламата през годината беше
Световното първенство по футбол по БНТ.
Чисто аналитично, ако съпоставяме реалните стойности при търговската
реклама през 2013 и 2014г., можем да отчетем наличие на медийна инфлация
от около 2 %.

ТВ - прогноза за 2015
През първите месеци на 2015 двете основни ТВ групи имат лек ръст на рекламните
бюджети, докато останалите ТВ канали регистрират спад спрямо нивата от началото на
2014, като обясненията са:
Негативните:
•поредното свиване на рекламните бюджети на някои основни рекламодатели
•отложеното стартиране на немалко рекламни кампании, поради забавени договаряния с

Телевизиите
Позитивните:
•На пазара на ТВ рекламата, окуражени от ниските нива на цените и възможностите за
твърде изгодни сделки за отделни кампании, излизат все повече рекламодатели от средния
и дребен бизнес.
•Всички с нетърпение очакваме стартирането през 2015г. на немалко информационни
кампании по различни обществени и европейски програми, както и рекламните активности
около местните избори през Октомври.
Или общо – надеждата за ръст на телевизионните рекламни инвестиции през 2015г., в найголяма степен ще зависи от пазарната, икономическа и политическа обстановка у нас през
годината.

Прес-рекламата през 2014

Брутни бюджети в преса

Източник: GARB

Брутни бюджети в преса – по дялове

Източник: GARB

Топ 10 издания по рекламни бюджети

Източник: GARB

Топ 20 рекламодатели в преса
No

%

No

1

Alegro Capital

2013

2.06%

1

Subra Ltd.

1.54%

2

River Side /ресторант/

1.71%

2

BILLA /верига хипермаркети/

1.45%

3

Ministry of agriculture and food

1.45%

3

Moto Pfohe

1.35%

4

Ministry of transport

1.29%

4

Първа Инвестиционна Банка

1.29%

5

Mobiltel

1.29%

5

River Side /ресторант/

1.28%

6

Vivacom

1.21%

6

Врати ЕООД

1.28%

7

Moto Pfohe

1.18%

7

Globul / Telenor

1.07%

8

Globul

1.05%

8

Vivacom

1.02%

9

BILLA /hypermarket/

1.02%

9

Екофарм

0.92%

10

Refan

0.94%

10

Vip Security

0.87%

11

Lidl Bulgaria

0.87%

11

Табак маркет

0.86%

12

Technopolis

0.87%

12

S Media Team Entertainment Group

0.83%

13

Национална Агенция за Приходите

0.86%

13

Technopolis

0.80%

14

S media team entertainment group

0.85%

14

Мобилтел

0.78%

15

Ecopharm

0.78%

15

Рефан

0.74%

16

L‚Оreal

0.74%

16

Julliany

0.74%

17

Техномаркет Европа

0.72%

17

Lidl Bulgaria

0.73%

18

Sofia France Auto

0.71%

18

Софиямед /многопрофилна болница/

0.69%

19

Sofia Music Enterprises

0.69%

19

Техномаркет Европа

0.67%

20

Procter & Gamble

0.67%

20

Компакт- меридиан ООД

0.66%

Източник: GARB

2014

%

Топ 10 бранша в преса

Източник: GARB

Пресата през 2014
Ръст в преса, в БРУТНИ стойности + 8.2%

Реален ръст, в НЕТНИ стойности + 2,9%
Дял в общия НЕТЕН рекламен микс 13,5%
Ръстът е благодарение на изразходваните през годината средства за Европейски и
Парламентарни избори, допълнено с пресреклама по обществени поръчки.
Характерно за годината:
Нелогично високи стойности на отстъпките от обявените рекламни тарифи, както
бонусни, така и под формата на безплатни PR-публикации.
Тиражите не са по-ясни от преди, но пък вярно предполагаме, че са намалели,

Директно договаряне. Принципа рекламодател - рекламна агенция – медия
все по-изразено се трансформира в рекламодател - медия - рекламна агенция,
т.е. уведомителен режим за „изстискани“ отстъпки и договорен бюджет + „екстри“.
Свити бюджети на обичайните рекламодатели за преса, особено вестниците, но
със запазени отстъпки или изнудване за още по-високи.

Пресата през 2014

Отпаднали заглавия през 2014
Списания:
MAXIM, Уикенд за жената, Уикенд за градината, Кулинарен уикенд, БЕЛА,
Първите7.
Вестници:
Репортер, Супер 19.
Нови заглавия през 2014:
Вестник Клуб100, списанията VIA MAGAZINE, Esquire, LIFE.bg, Клуб Z, Aspecto.

Радио рекламата през 2014

Брутни бюджети в радио

Източник: Пиеро97 по данни на радиостанциите

Радиото през 2014
Ръстът в бюджетите за радио през 2014, в НЕТНИ стойности е 8.2%
Вече не е изненада, че данни за обема на радио-пазара НЯМА.
През 2014-та аудиториите само на две радиостанции са били измервани - до
м.юни !
Данните за ръста на пазара са само приблизителни изчисления, за което
отново благодарим на колегите от основните радиостанции.
Инвестициите в радиореклама бяха подпомогнати и от Европейските и
Парламентарни избори. Отбелязаната, на миналогодишния форум, тенденция
към стабилизиране продължава и през 2014, главно благодарение на добрата
търговска политика и адекватни условия и практики по отношение на
участниците на радио пазара.
В резултат, обема на рекламния радио пазар запазва 5,4% дял в общия
НЕТЕН медиен микс.

Перспективите за преса и радио през 2015

•

2015-та започва с намалени бюджети на традиционните рекламодатели
в преса, но се очакват повече средства по обществени поръчки, а
предстоят и местни избори.

•

Първите месеци на годината показват, засега, добро развитие на радио
пазара.

Външната реклама през 2014

Брутни бюджети във външната реклама
в милиони лева

Източник: Пиеро97

Осреднени стойности на заетост на съоръженията

Източник: Пиеро97

Външната реклама през 2014
В брутни стойности, външната реклама бележи ръст от около 21%, сравнено с 2013г.
Отчетеният от нас ръст в НЕТНИ стойности е около 9.1%
Делът на външната реклама в общия НЕТЕН рекламен микс = 13.9%
Въпреки, че сме в ерата на интернет и електронните комуникации, външната реклама и
през 2014 г. доказа и продължава да бъде един от най-ефективните начини за масова
комуникация. Затова и наблюдавания ръст в бюджетите, инвестирани във външната
реклама в България продължава да бъде положителен. Основните промени през
изминалата година бяха в София:
Промяна в облика на града, следствие от реализирането на договорите от Конкурса за

рекламни елементи на Столична община. Тази регулация доведе до видимо намаляване на
хаоса от разно-форматни и нерегламентирани съоръжения, основно в „широкия“ център на
столицата.
Сериозни инвестиции бяха направени за обновяване на конструкциите, както и замяната
на част от тях с ротационни билбордове (Scroller) в централните градски части и по
възлови кръстовища, с които промени можем да кажем, че започваме да се доближаваме до
европейските стандарти.

Интернет рекламата през 2014

Интернет рекламата през 2014
Говорейки за Интернет (Digital) рекламата, започваме от Телевизията.
Телевизията, както показват данните, привлича около 75% от годишните
рекламни бюджети и финансово, почти всеки може да си позволи да се
рекламира там, така че, каквито и да са
преимуществата на Интернет рекламата, тя не може да порасне.
Рекламодателите купуват телевизия евтино и тяхната логика е да искат
да купуват другите медии още по-евтино.
Малките и средни рекламодатели се увеличават като присъствие и като
бюджети и това може би единствено донякъде оправя балансите на Интернет
медиите.
Агенционната дейност в бранша е на ниво „битпазар“ и битува правилото:
давам ви по-малко бюджети, но искам повече реклама. И рекламодателите го
получават. С всяка година все по-големи отстъпки, бонус импресии, безплатни
ПР-и, и т.н.

Брутни онлайн бюджети
в милиони лева

Интернет рекламата през 2014
Отчетен ръст в брутни стойности 14.4%
Реален спад в НЕТНИ стойности 8%
Това са данни за примиум реклама и частично реклама на клик, и не включват
рекламата във Фейсбук, Гугъл и обяви.
Топ рекламодатели:
Водещите бяха телеком операторите, начело с Теленор – с масирана си кампания по
ребрандирането, както и традиционно част от банките - ПИБ, Прокредит, ДСК,
Райфайзен.

Основни медийни групи
Dir BG

dnes.dir.bg, life.dir.bg, mail.dir.bg, glog.dir.bg, auto.dir.bg,
banks.dir.bg, dom.dir.bg, zodiac.dir.bg, games.dir.bg,
kino.dir.bg, clubs.dir.bg, it.dir.bg, market.dir.bg, edu.dir.bg,
law.dir.bg, careers.dir.bg, sport.dir.bg, trip.dir.bg,
corner.dir.bg, diri.bg, vkusotii.dir.bg

3bay

inews.bg, jenite.bg, econ.bg, div.bg,
sporta.bg, peika.bg, fitwell.bg, nasamnatam.com

НетИнфо

abv.bg, gbg.bg, vesti.bg, sportni.bg, vbox7.bg,
pariteni.bg, sinoptik.bg, dox.bg, izgodnioferti.bg, edna.bg,
carmarket.bg, dariknews.bg, gong.bg, lev.bg,
darikfinance.bg, tax.bg, darikradio.bg, darikmall.bg,
imoti.info, album.bg, forum.gong.bg, bonapeti.bg,
grabo.bg, novatv.bg, play.novatv.bg, novanews.bg,
sport.novatv.bg

BTV Media
Group

BTV.bg, btvnews.bg, zonasport.bg, ladyzone.bg,
dalivali.bg, zodia.bg

Investor BG

bgonair.bg, investor.bg, dnes.bg, gol.bg, tialoto.bg,
automedia.bg, aha.bg, snimka.bg, start.bg, blog.bg,
rabota.bg, puls.bg, az-jenata.bg, az-deteto.bg, imoti.net,
teenproblem.net

Web Ground Group

Net Entertainment
Group

SBB Media Group

Allegro Group
България
Rezon

actualno.com, expert.bg, iwoman.bg, sportline.bg,
sofialive.bg

bg-mamma.com, forum.bg-mamma.com, kefche.com,
autoforums.BG, studentforums.BG, fortegames.com, bbteam.com, bg-damma.com

rozali.com, moetodete.bg, cosmopolitan.bg, bliasak.bg,
elle.bg, ngm.bg, gotvetesmen.com

OLX.bg

mobile.bg, fakti.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg,
fokus.bg, car24.bg, adamieva.info, probook.bg

Sportal Media sportal.bg, gsm.bg, profit.bg, hotnews.bg,
men.bg, woman.bg, novini.bg, shopping.bg
Group

Xenium

svejo.net, termo.bg, bulevard.bg, kulinaria.bg,
foods.bg, nie-jenite.bg, hardwarebg.com,
mobility.bg, bmwpower-bg.net, mobile.de

Web Media
Group

news.bg, topsport.bg, money.bg, lifestyle.bg,
finance.news.bg, vsi4ko.bg, gladen.bg,
imotera.ibox.bg

Economedia

Mail BG

capital.bg, dnevnik.bg, karieri.bg, horemag.bg,
regal.bg, odit.info, idg.bg, bacchus.bg,
computerworld.bg, pcworld.bg, cio.bg,
sofiaecho.com, edno.bg, id.capital.bg,
networkworld.bg

mail.bg, radar.bg

Най-използвани формати

мегаборд
960 х 200
300 х 250

300 х 600

мегаборд
980 х 240

Дигиталната реалност в България, според изследването на Google
Consumer Barometer от ноември 2014

Интернет потребители,
използващи компютър
докато гледат телевизия

Данните са от Google Barometer, Nov2014

Онлайн видео рекламата през 2014
От поне две години очаквахме бумът да се случи. И сега можем да кажем –
2014-та със сигурност е най-добрата година за онлайн видео
рекламата в България, а тенденцията е 2015-та да е още по-добра. На
какво се дължи този дългоочакван пробив?
От една страна на усилията, които пазарът направи това да се случи и в
частност медиите, които създават собствено и качествено съдържание. Това в
най-голяма степен са сайтовете на големите телевизии и продуцентите на
телевизионно съдържание, но и все повече други, не-телевизионни онлайн
медии инвестират в собствено видео съдържание. Освен това някои онлайн
медии вече адаптират инвентара и методите си на продаване, от импресии и
CPM, в класическите телевизионни CPP и TRP, с цел по-ясна аргументация
пред рекламодатели, които традиционно рекламират само в ТВ. Това със
сигурност улесни клиентите и някои от тях вече направиха своя онлайн дебют
през миналата година. Така те достигат една публика, която иначе няма как да
"хванат" само с ТВ реклама, тъй като тя почти не гледа „програмирана“
телевизия, а когато иска да гледа нещо определено - намира го в интернет.

Онлайн видео рекламата през 2014
Телевизионните групи са наясно, че е налице главоломен раст на гледането
на видео съдържание в мрежата (филми, музикални клипове, ТВ програми и
т.н.).
Другата основна причина за този ръст е и активирането на достъпа на
български рекламодатели (от началото на 2014) до най-голямата световна
видео платформа YouTube, която е собственост на Google. Тази премиера,
както и проактивната им кампания със сигурност даде тласък на онлайн
видеото.
Многото "екстри", които ни предлага онлайн видео рекламата (
интерактивност, измеримост, прецизно таргетиране, липса на рекламни
блокове и 100% видимост, възможност за споделяне и др.), както и
възможността със сравнително малък допълнителен бюджет да увеличим
„reach”-а на ТВ рекламите, ни дават сигурност, че тази година ще е още поуспешна за онлайн видео рекламата.
През миналата година, Проктър и Гембъл се откроиха с по-сериозни
инвестиции в онлайн видео рекламата.
Бележка: При нас през 2014, онлайн видео рекламата, направи ръст от 400%
спрямо 2013-та.

Реклама чрез мобилни устройства - 2014
Някои данни за мобилните екрани в живота ни и животът ни в мобилните екрани.

56%
от потребителите на
таблети използват
активно приложения,
всеки ден

50% от
потребителите на
таблети “свалят”
между 2 и 10
приложения на
месец

11%
от потребителите на
таблети “свалят” над 50
приложения на месец

82% от смартфон потребителите
се свързват с интернет по
няколко пъти на ден

85% от таблет
потребителите се
свързват с интернет по
няколко пъти на ден

Реклама чрез мобилни устройства - 2014
Мобилните екрани в живота ни и животът ни в мобилните екрани.
Те вече се утвърждават като основния комуникационен „уред“ във
всекидневието ни, който, за съжаление, отнема все повече и от
естествената „human” комуникация, градена от хилядолетия - още от
ерата на „пещерните“ хора. Това е положението. Мобилната реклама се
развива като сложен и силно персонализиран рекламен канал.
Мобилният (ще) бъде единственият интернет.
В Англия мобилният интернет трафик, вече измести този от настолни
компютри и лаптопи. Прогнозите - до две години това ще се случи и у
нас. В България, повечето от водещите сайтове имат мобилни
версии, които формират все по-голям процент от общия им трафик, в
някои случаи почти 50%.
Там където е потребителското внимание.
В България, по данни на Гемиус, от ноември 2014, смартфон
потребителите са 3 105 000, а таблет потребителите са 1 573 000, като
растежът няма изгледи да спре. За колко от тези потребители това е
основният, а нерядко и единственият комуникационен екран – надяваме
се тази година да разберем с по-голяма точност.

3,105,000 смартфон
потребители

1,573,000 таблет
потребители

Реклама чрез мобилни устройства - 2014
„Как“, а не „защо“ мобилна реклама.
Доминиращият въпрос у нас през 2014 (най-после). Има
множество възможности и формати за достигане до
потребителите, чрез мобилните им устройства. Голямото ни
предимство е, че по-бутиковите варианти, като изработката на
брандирано мобилно приложение (App), реклама с beacons или
Wi-Fi мрежи, в момента у нас, са на много по-ниски цени спрямо
западните пазари.
(Видео) реклама навсякъде и по всяко време.
Инвентарът за мобилна видео реклама непрекъснато расте,
следвайки потребителските навици. 23% от българските
интернет потребители гледат онлайн видео на своите
смартфони по няколко пъти на ден според проучване на Google
от 2014. От включените 45 държави в проучването, единствено
Южна Корея e по-напред от България по този показател.

Обобщено за рекламния пазар през 2014
Увеличение на БРУТНИЯ обем на целия рекламен пазар в България с 6,8%
Крехък РЪСТ на НЕТНИТЕ рекламни бюджети с около 0.7%

ТВ:

увеличение на БРУТНИТЕ обеми в ТВ с 5,3% до 995,7 милиона лв.
спад при НЕТНИТЕ – от около 2.5%

Преса:

увеличение на БРУТНИТЕ обеми с 6.2% до 147,0 милиона лв.
увеличение на НЕТНИТЕ с 2,9%

Радио:

увеличение на БРУТНИТЕ бюджети с 10% до 49,6 милиона лв.
увеличение на НЕТНИТЕ с 8,2%

Външна реклама:

увеличение на БРУТНИТЕ обеми във ВР с 21% до 90,5 милиона лв.
увеличение на НЕТНИТЕ с 9,1%

Интернет:

увеличение на БРУТНИТЕ обеми със 14,4% до 45,2 милиона лв.

намаление на НЕТНИТЕ с 8%

Благодаря ви за търпението и интереса.
До утре този анализ ще бъде „качен“ на www.piero97.com и на
www.arabulgaria.org

