
Здравейте! 

Аз съм Данаил Тодоров - търговски експерт в сферата на бързоо-

боротните потребителски стоки. През последните десет години

управлявах търговските отдели на производителите на добре поз-

натите колбаси Браво, олио Бисер, пилета Градус и колбаси КФМ.

Под мое ръководство екипите на тези компании значително подоб-

риха търговското си представяне, а продуктите завоюваха лидер-

ски позиции по продажби в своите пазарни сегменти. 

През 2012 г. реших да се посветя на собствена компания за консул-

тантски услуги и специализирани обучения, с която участвам актив-

но в множество проекти за стабилизиране и разширяване на бизне-

са на компании-производители или дистрибутори на бързооборот-

ни стоки.

Ако днес сте изправени пред трудни решения или търсите отговори на специфични въп-

роси, свързани с продажбите, аз съм готов да споделя моите знания и опит, за да ви помог-

на да изградите успешен бизнес и да постигнете личните си цели и мечти!
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По време на работата ми като търговски директор, аз няколко пъти се изправях пред

казуса да имам портфейл от отлични продукти, продажбите на които са по-ниски от то-

ва, което може да бъде реализирано на пазара. В търсене на възможности за увеличава-

не на продажбите и печалбите, аз комбинирах наученото в международни корпорации с

анализ на практическия опит в български условия и непосредствените впечатления от

десетките обучения, които съм водил, и установих, че има няколко задължителни неща,

без които добрите резултати са непостижими.

Според мен, необходимите предпоставки за изграждане на печеливша търговска дей-

ност са:

търговска политика и ценообразуване, които са адекватни на пазарните

реалности;

избор на дистрибуционна система и канали за дистрибуция, които съот-

ветстват на целите на компанията;

взаимноизгодна работа с търговските вериги, без които е невъзможна

съвременната масова дистрибуция;

подходящо структуриране и ефективно управление на търговския екип;

непрекъснато наблюдение на представянето на търговските служи-
тели и навременно професионално обучение – умения за продажби, работа с клю-

чови клиенти, водене на преговори и др.
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Цената е ключов фактор, влияещ на решението за покупка, който на практика действа заедно с мно-

го други – качество, условия на доставка, уникалност, надеждност, обслужване, гаранции, промоции, рек-
лама и др. 

Ценовата политика е система от правила за формиране на надценки и отстъпки в зависимост от
различните типове клиенти и резултатите от бизнеса с тях.

Вашите търговска и ценова политики трябва да балансират влиянието на различните фактори вър-
ху търговската дейност, така че да спазвате основния принцип „Повече за повече!“ и да не залитате в
управление само чрез промяна на цените.
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Адекватната търговска по-

литика осигурява на партньори-
те ви сигурност и предвиди-
мост в разработване на техни-
те собствените стратегии и
планове. Ако вие променяте чес-
то правилата или действате
„на парче“, ще изнервите клиен-
тите си и ще ви сменят с друг
доставчик веднага след като
вашето предложение загуби до-
ри за малко атрактивността си!
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1. Формулиране на търговска и ценова политика.
2. Разработване на система от отстъпки – от фактура и „ретро“.
3. Практическо въвеждане на политиките в действие.
4. Преговори с търговски вериги.
5. Периодичен анализ на представянето и предложения за промени, ако са необходими.
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Как да увеличите приходите си посредством избор с кои клиенти да работите?
Как да намалите нерентабилните отношения без да пострада имиджа ви?
Как да продавате с минимум отстъпки?
Как да „продавате“ отстъпките си срещу полезни за вашия бизнес неща?
Как да измервате възвращаемостта от инвестираните средства за стимулиране на продажбите?

За контакти:oбадете се на тел.: +359 885 293 805 или пишете на 
e-mail: dany.todorov@gmail.com за повече информация относно услугите и техните цени.
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Търговската политика е система от устойчиви бизнес правила за регулиране на взаимоотношенията

с партньорите, при която се гарантира справедливо отношение към всички клиенти, базирано на реали-
зираните обеми стоки, приходи и приноса им към бизнеса на доставчика.

Добрата търговска политика ще ви даде възможност да контролирате максимално всички цени на
пазара – доставна, продажна и промоционална. Крайната цел в прилагането на една или друга политика
е цената „на рафта“, независимо от дистрибуционния канал, да бъде близка до желаната от вас препо-
ръчителна цена за продажба на дребно.
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1. Анализ на текущото състояние и разработване на адекватна система за дистрибуция.
2. Въвеждане на избраното решение в действие.
3. Разработване на система от показатели за измерване на ефективността на дистрибуцията.
4. Периодичен анализ на представянето и планиране на промени, ако са необходими.
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Кои са приоритетните ви географски пазари?

Каква маркетингова система да използвате?

Как се определя интензитета на дистрибуция т.е. колко често да извършвате зареждане?
Какво представляват „интензивна“, „селективна“ и „ексклузивна“ дистрибуция?

С колко и какви транспортните средства да работите?

Как да планирате асортимента за различните видове дистрибуция?

Как да планирате инвестициите в дистрибуция и как да ги разпределя по канали?
Как да ценообразувате в различните канали и как да управлявате спазването на препоръчителните 
цени за продажба на дребно?

Как да управляват конфликтите в системата?
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Целта на всяка търговска организация е подходящо позициониране на оптимална гама продукти, обхващайки мак-

симална част от значимите търговски обекти с минимални разходи и рискове.
Независимо дали вече продавате портфейл от продукти или ви предстои да започнете бизнес, пред вас стои въп-

роса кои възможности за дистрибуция да използвате, за да си осигурите максимален обем рентабилни продажби.
В най-общият случай каналите за дистрибуция са: търговски вериги, търговци на едро и директна дистрибуция,

но вариантите и схемите за комбинирането им са многобройни. За да изберете подходящото за вас решение обаче,
ще е необходим детайлен анализ на текущата ситуация – състояние на пазара и вашите собствени възможности.

Проектирането и въвеждането на конкретна система за дистрибуция е само началото на един процес, следва-
щата стъпка в който е измерване на ефективността на избраното решение. Най-популярните измерители за ефе-
ктивността на избраната от нас дистрибуционна система са:

нумерична дистрибуция – дял на магазините, предлагащи дадена стокова единица, в общия брой магази-
ни, предлагащи продуктовата категория;

претеглена дистрибуция – принос на магазините, предлагащи дадена стокова единица, в оборота на про-
дуктовата категория. Този показател измерва значимостта на магазините, в които се предлага дадена марка или
продукт;

обща дистрибуция (англ. Handling) – делът магазини, които са предлагали продукта в определен период;
нетна дистрибуция (англ. Stocking) – делът магазини, които имат определено количество от продукта в мо-

мента;
магазини „без складови наличности – с изчерпани запаси“ (англ. Out of Stock) – разликата между „об-

ща дистрибуция“ и „нетна дистрибуция“.
Поредната стъпка от започнатия процес е анализ на постигнатите резултати и планиране на промени. После

всичко започва отначало...
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Вашата система за

дистрибуция трябва да
гарантира, че продукти-
те ви ще стигнат до
максимален брой потре-
бители с минимални раз-
ходи и възможно най-мал-
ко конфликти между уча-
стниците в различните
канали за дистрибуция. 
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Търговският екип е мощно средство за влияние върху продажбите. Численост-та, структурата на екипа и ква-

лификацията на търговците зависят от вида на продуктите, които продавате (обращаемост, срок на годност, изи-
сквания за съхранение и т.н) и системата на дистрибуция (канали и типове дистрибуция). 

За да постигате очакваните търговски резултати, за всяка длъжност трябва да бъдат правилно дефинирани за-
дълженията, отговорностите и обхвата за вземане на самостоятелни решения, както и стимулите, които биха мо-
тивирали търговците да изпълняват задълженията си по рентабилен за вашата компания начин.
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разработване на технология за продажби (англ. sales engineering) – дефиниране на географска зона на действие

за всеки търговец, брой посещения при клиенти за един търговски период, приоритизиране на клиенти и планиране
на маршрути, определяне на ключови показатели за оценка на представянето (брой посещения, завършили с продаж-
ба, спрямо всички посещения в зоната; брой посещения при нов клиент за реализиране на първа продажба и т.н.);

изграждане на цялостна система за подбор, обучение и атестация на търговския ни екип.
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Търговският екип е клю-

чов фактор за постигане
на впечатляващи резулта-
ти в продажбите на бързо-
оборотни стоки. За да има-
те добър търговски екип,
трябва да знаете как да
подберете хората си; как
да ги мотивирате, за да
полагат максимум усилия;
как да ги оценявате и обуча-
вате, така че да разгър-
нат потенциала си във ва-
ша полза.
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1. Проектиране на търговски екип – численост, структура и необходима квалификация на служителите;
2. Подбор – интервюиране и обективна оценка на опита и потенциала на кандидатите за съответната по-

зиция;
3. Разработване на схема за мотивация – критерии за оценка на представянето и система от стимули;
4. Обучение на търговски мениджъри за управление на екипа;
5. Обучение на търговски екипи и специално на търговци, които отговарят за ключови клиенти;
6. Разрешаване на конфликти в екипа.
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Какви са необходимите инвестиции в оборудване на различните търговци (автомобили, компютри, теле-

фони, мобилни устройства и др.)?
Как най-ефективно да контролирате използването по предназначение на тези технически средства?
Как да оценявате инвестициите в търговския екип спрямо приноса му в продажбите на компанията?
Колко често трябва да обучавате търговците?
Как да определите от какво обучение имат нужда търговците?
Как да измерите ефекта от проведените обучения?
Как да определите размера на работната заплата и да я структурирате така, че да постигнете макси-

мална мотивация на търговците?
Как да задържите добрите търговци максимално дълго във вашата организация?
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Търговските вериги завладяват все по-голям пазарен дял в България, като ос-
новните двигатели на този процес са международните играчи. В битките между
веригите за привличане на клиенти и надмощие, най-често жертва стават дос-
тавчиците, които не умеят добре да защитават интересите си.

Защо веригите са толкова силни?
Някои от причините за това са:

агресивно завземане на нови пазари заради насищането в Западна Европа
и липсата на възможности за растеж там;

огромни финансови възможности, които позволяват бърза експанзия и (вре-
менно) дотиране на обекти и продуктови групи;

рестрикции в собствените пазари относно ценообразуването и договорни-
те отношения; 

слаба конкуренция в новите пазари;
натрупана огромна експертиза в преговорите с доставчици и ефективно

организиране на дейността – логистика и управление на продажбите.
веригите не са само източник на проблеми – те продават огромни обеми

продукция и са ценна рекламна витрина. Ако успеете да се позиционирате добре в тях, можете да извлечете значи-
телни ползи за вашия бизнес на производител или търговец.
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За да печелите в работа-

та с локални и международни
търговски вериги трябва
знаете как да преговаряте с
тях относно условията за
бизнес, как да противодей-
ствате на „извиването на
ръце“, как да управлявате
асортимента си и подрежда-
нето му в търговските зали,
какви маркетингови инициа-
тиви за насърчаване на про-
дажбите са най-подходящи за
вашите продукти в конкрет-
ната верига магазини.
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1. Оценка до колко търговските веригите са значими за вашия бизнес.
2. Проучване на възможностите за работа с избрани вериги и определяне на желаните търговски условия

и начин за присъствие в тях.
3. Подготовка и осъществяване на преговори – годишни и текущи.
4. Определяне на полезните за вашите продукти инициативи за насърчаване на продажбите – участие в

търговски брошури, двойно излагане, дегустации, акции и др.
5. Изготвяне на план за акции и промоции в различните вериги, така че да постигнете синергичен ефект

на пазара.
6. Подобряване на позиционирането на вашите продукти в търговска зала – изготвяне на планограми и

преговори за реализирането им.
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Как да съберете актуална информация за капацитета, възможностите и ограниченията на всяка от
веригите?

С какви техниките можете да противодействие на „извиването на ръце“?
Как да разберете, какво искат байерите?
Как да договаряте ефективни промоции?
Кои са обичайните уловките в договорите с веригите?
Как да избягвате ценова война?
Как да договаряте по-успешно включването на нови артикули и да избегнете изключването на същес-

твуващите?
Как да позиционирате продуктите си на по-добро място и по-голяма площ?
Как да извършвате ефективно „управление на категорията“?
Как да водите успешни годишни преговори със сегашните си партньори и преговори за започване на

работа с „новите“?



В консултантските услуги и обученията, които са на ваше разположение, ще можете да се възползвате от моя над
10 годишен опит в създаването и ръководенето на търговски екипи в мултинационални и български фирми, а също та-
ка и наученото от непрекъснати преговори с търговските вериги още от зората на тяхното навлизане в България до
днес.

В зависимост от вашите цели и нужди, можете да изберете удобен и изгоден начин на работа:
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За кого: (1) новосъздадени компании, (2) компании, които въвеждат на пазара изцяло нова гама продукти, за коя-

то трябва да се създаде различна система за дистрибуция, (3) компании в затруднение, които искат спешно да прес-
труктурират търговската си дейност.

Включва: Специално разработен проект в отговор на специфичните нужди и желания на клиента. 
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За кого: компании, които искат значително да подобрят текущото си търговско представяне или планират
преструктуриране на търговската си дейност.
Включва: До три срещи на място за идентифициране на конкретните нужди на компанията. 
До три срещи на място + дистанционна работа за разработване на необходимото решение. 
До девет срещи на място в рамките на три месеца + дистанционна работа за корекции и консултации относно

ефективното прилагане на разработеното решение.
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За кого: компании, които имат нужда от фина (до)настройка на търговската си дейност, или желаят да полу-
чат мнение на външен експерт относно планираните от тях оперативни и стратегически стъпки за развитие
на бизнеса.
Включва: месечен абонамент за фиксиран пакет от посещения на място и/или телефонни консултации.

�.�$>. %�.*)�&$:";
За кого: компании, които имат нужда от спешна консултация или са географски отдалечени и командировъчни-
те разходи биха надхвърлили многократно стойността на консултантската услуга.
Включва: телеконферентна връзка през Skype, FaceTime или Microsoft Messenger след предварителна уговорка за

времето на разговора (в т.ч. и извън обичайното работно време 9:00 - 18:00 ч.).
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За кого: както за новосформирани, така и за съществуващи екипи, в които трябва да се създаде обща база от
знания и умения.
Включва: двудневно наблюдение на работата на търговския екип в реални условия + двудневно интерактивно

обучение с реални казуси.
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За кого: за съществуващи екипи, които трябва да усъвършенстват конкретно умение (например: преодоляване на
възражения, оценка на потенциал на търговски обект, планиране на дистрибуцията и др.).
Включва: едно- или двудневно интерактивно обучение с реални казуси.
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За кого: производители и търговци на бързооборотни стоки.
Включва: двудневно наблюдение на работата на търговския екип в реални условия + двудневно интерактивно обу-

чение с реални казуси.
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За кого: търговски мениджъри и мениджъри ключови клиенти.
Включва: двудневно интерактивно обучение с подготовка на реални казуси.
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За контакти:oбадете се на тел.: +359 885 293 805 или пишете на 
e-mail: dany.todorov@gmail.com за повече информация относно услугите и техните цени.
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