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Доверието към 

марките 
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Съдържание 

 Културни влияния върху изграждането на доверие към 

марките  

 Ниво на доверие в марките от четири бързооборотни 

категории 

 Изграждане на доверие: определящи аспекти и 

поколенчески специфики 
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Методология 

 Данните са от количествено проучване “Измерване на доверието в 

марките” 

-Включени са четири FMCG категории: млечни продукти, бутилирана 

вода, перилни препарати, пасти за зъби  

-Метод на събиране на информацията: интервю лице-в-лице, с 

таблет 

-Извадка: градско население, 18-64, N=2038 

-Период на провеждане: 2019 

 Качествено проучване 

-2 фокус групи, 18-64, София, октомври 2019 
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Културни влияния върху усещането за доверие 
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Културни влияния: Uncertainty Avoidance 

 
 Висока нетолерантност към несигурността  

-Източник на стрес, който трябва да се избягва 

-Не очакваш нищо добро от непознатото 

 

Води до: 

-Недоверие към непознати марки  

-Очакване за разочарование 

-И придържането към максимата  

„Познатото зло е по-малко зло“ 

 

 

 

Доверието в марката 

носи спокойствие и те 

спасява от изпълнения с 

несигурност процес на 

избор 
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Културни влияния: Indulgence vs. Restrained 

 

 Резервираност, силна склонност към контрол на желанията и импулсите 

-Негативните преживявания се помнят дълго 

-Склонност към песимизъм, скептичност 

 

Води до недоверчивост: 

-„Много хубаво не е на хубаво“ 

- Склонност да се генерализира  

негативния опит  

с една марка  

-Ниско доверие към 

непознати марки 

 

 

Мими Иванова е изправена пред 

рафта за млечни продукти. 

Забелязва нова марка, на чиято 

опаковката е написано всичко, 

което тя иска да види. Мими взима 

в ръка сиренето, чете опаковката, 

мисли малко и я връща обратно на 

рафта. „Много хубаво не е на 

хубаво“ си казва тя.  
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Културни влияния: Individualism vs. Collectivism 

 По-скоро колективистично общество 

-Вслушване в мнението на другите при разлика в доверието към една 

марка 

 

 

 

В колективистичното 

общество членовете на 

групата разчитат един на 

друг, имат си доверие и 

взимат пред вид мнението на 

близките 
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Културни влияния: Femininity vs. Masculinity 

 

 Лек превес на женското начало в ценностните нагласи 

-Надделява грижата към другите и търсенето на баланс между 

работата и семейството (женското начало) над пробивността (мъжкото 

начало) 

 

Води до: 

-Симпатия към слабия и склонност  

да се даде шанс на малки марки  

-По-голямо влияние на усещането на   

добронамереност от страна на марката 

за изграждане на доверие към нея 

 

 

„И малките трябва да 

имат шанс за успех“  
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Културни влияния 

Short Term vs. Long Term:  

Ние сме прагматично общество, в 

което истината е релативна и 

зависи от контекста, а 

адаптивността е ключът към 

оцеляването 

• В изграждане на доверие, 

преживяването тук и сега е 

основното 
 

Power Distance: Йерархията и 

неравенството в обществото се 

приемат за даденост 

• Склонност към даване на 

кредит на доверие на 

популярните и водещи  марки 
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Доверието към отделните марки варира в широки граници 

Перилни препарати 

(18 марки) 

Доверие към марките (Индекс от 0 до 100) 

Средно за 

категорията 

Най-ниско за 

категорията 

Най-високо за 

категорията 

45 83 58 

41 73 55 

45 80 60 

52 67 58 

Бутилирана вода 

(14 марки) 

Млечни продукти 

(11 национално представени марки)  

Пасти за зъби 

(20 марки) 
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Включени марки в измерване на доверието 

Перилни препарати 

• Ariel 

• Bingo 

• Bonux 

• Frosch 

• Lex 

• Medix Alvina 

• Omo 

• Persil 

• Perwoll 

• Rex 

• Sano Maxima 

• Savex 

• Sensimo 

• Teo bebe 

• Tide 

• Бочко 

• Изи 

• Тема 

Пасти за зъби 

• Aquafresh 

• Astera 

• bevola  

• Bilka 

• Blend-a-med  

• Colgate  

• Dent-a-Dent  

• Dental  

• Donto Dent  

• Elgydium  

• Elmex  

• Himalaya  

• L'angelica 

• Lacalut  

• Oral - B  

• Parodontax  

• Pomorin  

• Sensodyne  

• Signal  

• Vademecum 

 

Млечни продукти 

• Activia 

• Боженци 

• Бор Чвор 

• Верея 

• Домлян 

• LB 

• Елена 

• Маджаров 

• Olympus 

• Пършевица 

• Harmonica 

 

Бутилирана вода 

• Балдаран 

• Банкя 

• Бачково 

• Велинград 

• Горна Баня 

• Девин 

• Ком 

• Михалково 

• Пирин 

• Роса 

• Савина 

• Сердика 

• Хисар 

• Хисаря 
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Доверието е конструкт, изграждан от опита, даващ гаранция за 

бъдещето  

Личен опит,  

изпитване на марката 

Опит на 

близки хора 

Опознаване на 

марката 
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 Ниво на доверие към марките перилни препарати: Недостатъчното опит с 

категорията на поколение Z*  

60 60 59 60 

69 

55 

50 

61 

51 

67 

86 

92 
88 86 

100 

Total Baby Boomers X Y Z

Ползвали съответната марка 

Средно Най-ниско Най-високо 

N=507, 18 марки перилни препарати , *1/3 от поколение Z оценяват опита си с категория и увереността си в избора положително (T3B по скала 1-7) 

44 45 45 44 

33 
42 

37 37 
40 

7 

69 

80 

68 
63 

74 

Total Baby Boomers X Y Z

Неползвали съответната марка 

Средно Най-ниско Най-високо 
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 Ниво на доверие към марките пасти за зъби: Сред поколение Z с най-високо доверие се ползват по-малко 

разпространени марки. При BB водещите марки са със средно ниво на доверие, някои PL марки са с високо 

доверие, при поколения X и Y с най-високо доверие са двете водещи марки  

70 71 71 
68 

73 

57 

40 

57 

49 50 

80 

86 85 

77 

92 

Total Baby Boomers X Y Z

Ползвали съответната марка 

Средно Най-ниско Най-високо 

N=604, 20 марки  

52 52 52 51 
56 

39 38 
34 35 

38 

64 64 66 64 
67 

Total Baby Boomers X Y Z

Неползвали съответната марка 

Средно Най-ниско Най-високо 
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 Ниво на доверие към марките млечни продукти: диаметрално противоположни мнения към отделни марки 

сред ползвали и неползвали и по поколения, при високо ниво* на усещане за опит с категорията сред 

всички поколения  

60 

55 57 
59 

68 
66 

62 64 
67 

76 

72 71 
68 

75 

86 

Total Baby Boomers X Y Z

Ползвали съответната марка 

Средно Най-ниско Най-високо 

N=401, 11 марки национално представени млечни продукти, *себеоценката за опит с категорията варира по поколение от 73 до 80% T3B, по скала 1-7 

44 
40 

44 43 

56 

39 
35 33 33 

44 

55 
51 

59 

53 

62 

Total Baby Boomers X Y Z

Неползвали съответната марка 

Средно Най-ниско Най-високо 
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 Ниво на доверие към марките бутилирана вода: близки нива по поколения 

65 
61 

66 65 66 

50 

44 

54 

43 
47 

82 
78 

81 
84 84 

Total Baby Boomers X Y Z

Ползвали съответната марка 

Средно Най-ниско Най-високо 

N=526, 14 марки минерална, изворна и трапезна вода  

54 56 54 53 55 

41 
43 

38 
42 42 

70 71 
75 

66 
70 

Total Baby Boomers X Y Z

Неползвали съответната марка 

Средно Най-ниско Най-високо 
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Теоретична рамка: Елементи на доверието към марката 
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Доверието по всички елементи е най-високо сред поколение Z 

Доброволна 

Приятелска, емоционална 

Потребители, които са 

ползвали марката 

Потребители, които 

не са ползвали марката 

Елементи на доверието към марките, база 6801 оценки на марки перилни 

препарати, пасти за зъби, булилирана вода и млечни продукти 
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Функционалните аспекти имат определяща роля в изграждането на доверие към една 

марка. Постоянството е важно за BB, изпълнението на обещанията има значение за 

поколенията X и Y, ценностите, които отстоява марката имат най-голяма роля за 

изграждане на доверие сред поколение Z 

BB X Y Z

Аспекти, формиращи доверие в марката 
... се придържа към ценности, 

които са важни за мен. 

... е постоянна, мога да 

разчитам на ... във всеки един 

момент 
...  е способна да изпълни 

обещанията си 

... предлага качество 

... е способна да върши 

работата, за която се взима 

База 6801 оценки на марки перилни препарати, пасти за зъби, булилирана вода и 

млечни продукти 
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Основни фактори за загуба на доверието: Перилни препарати (%) 
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Основни фактори за загуба на доверието: Млечни продукти (%) 
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 Показаните данни са от изследване, осъществено по проект 

„Овластяване на потребителя“, № BG05M9OP001-2.010-0116, 

изпълняван от Арбитраж ЕООД по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с финансиране от 

Европейския Социален Фонд и Национално съфинансиране. 

 

 


