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• През 2013 комуникационната кампания на марката 
Kamenitza стъпваше върху иновативния формат за 
рекламен сериал. Четирима приятели изживяха 
заедно и в ефир десетки комични ситуации, а един от 
най-важните епизоди трябваше да бъде с 
мегазвездата на родния футбол Христо Стоичков,а 
ключова в сценария бе една знаменита негова 
реплика.  
!

• Задачата ни бе да провокираме интерес у медиите и 
зрителите точно към този знаменит Епизод номер 8

Началото



Проблемът

• Как точно може да стане това? Да провокираш очакване към 
рекламен телевизионен клип е трудна и понякога дори 
непосилна задача 
!

• Като един от пазарните лидери сред бирените марки в 
България, Kamenitza обикновено има място в рекламните 
блокове и рекламните карета 
!

• Нека си го кажем честно, защо един рекламен клип на когото 
и да е, участниците в него и сценарият изобщо да са новина? 
!

• За да избягаш от тях и да се появиш в новинарското 
съдържание, трябва добра идея и малко усилия



Стратегията

• Ако проведем социологическо проучване в България с 
единствения въпрос „разбирате ли от футбол“, 99% от 
всички анкетирани ще отговорят положително, а 1% 
няма да са попълнили вярно анкетата 

• Точно затова решихме, че да дадем глас на феновете 
ще бъде правилният подход



Фазите

• За началото потърсихме компетентно мнение на изтъкнати 
журналисти, които ни подадоха „шортлист“ на най-
известните и знакови фрази 
!

Още при формирането на Топ10 фрази от журналистите 
вече се досещахме кои ще са на призовите три места, но 
оставихме последното решение на публиката и пряката 
демокрация... 
!

• Стартирахме гласуването на феновете и обявихме голямата 
новина – „гласувайте по съвест и една от трите най-
харесвани и подкрепяни фрази ще заживее нов живот“



Етап 1
• Реализирахме кампанията в три 

кратки стъпки: Началото беше 
предварителната селекция – 
проведохме едноседмична анкета 
с водещите спортни медии у нас 
и поискахме тяхното мнение за 
репликите, останали в 
съзнанието им на журналисти и 
фенове на играта. В отговор на 
идеята, че „най-футболната бира 
на България търси най-
футболната фраза на България” 
получихме над 30 различни фрази 
– важни, колоритни и ключови за 
футболната ни история. 



Етап 2
• За втория етап избрахме десетте 

от тях с най-много медийни 
гласове, които включихме в 
публична анкета на специално 
изготвен микросайт. 
Популяризирахме сайта и 
анонсирахме гласуването с 
прессъобщения, онлайн 
кампания и билборди и само за 
две седмици повече от 10 000 
футболни фенове се включиха в 
селекцията. Постовете за 
кампанията във facebook 
растяха лавинообразно, 
докато... 



Етап 3
• Седмица преди първото излъчване на 

клипа обявихме резултатите: 
!

– на първо място се класира „Господ е 
българин“ (знаменита реплика на 
Мичмана, с която той коментира в 
ефир победата ни над Франция и 
класирането на Световното в САЩ), 

– на второ – „Айн, цу цвайн, цу дрън“ – 
мнението на легендарния Христо 
Стоичков за победата ни срещу 
Германия на четвъртфиналите в САЩ 
’94 

– на третото призово място остана 
„Който играе – печели, който не играе 
– не печели“, отново заслуга на 
Каматa 



Етап 3

• Благодарихме на всички фенове за 
участието с предварителна онлайн-
премиера на клипа, а в него 
превърнахме „сребърния медалист“ 
в универсална рецепта за отваряне 
на студена Kamenitza 

• 100 щастливци сред гласувалите се 
поздравиха със студена бира за 
награда, а рекламният клип и 
фразата се превърнаха в новина за 
спортните журналисти



Резултатите

• Освен десетките хиляди гласували фенове и повече от 20-те 
спортни редакции, които се включиха в селекцията на фразите, 
получихме мащабно отразяване на рекламна стойност повече от 
десет пъти над вложения за кампанията бюджет или повече от 
50 000 лева 
!

• „Прескочихме“ границите на рекламните блокове, превръщайки 
темата за футболната реплика в newsworthy topic в национален 
ефир на водещите електронни медии Дарик радио и bTV, както и 
на „консервативни“ печатни издания, като Стандарт и 7 дни спорт 
!

• Благодарение на аудиторията на медиите и скромната подкрепяща 
рекламна кампания с банери и билборди, направихме впечатление 
на стотици хиляди души, и броени часове след премиерата 
видеото вече бе гледано онлайн от хиляди фенове



Финал 

• И така точно 19 години след незабравимото 
„американско лято” и най-големия успех в историята 
на националния ни отбор по футбол култовата 
реплика  „Айн, цу цвайн, цу дрън” отново се появи в 
ежедневието на феновете на футбола и бирата, а ние 
дадохме поредното доказателство, че лятото, 
футболът и бирата могат да вървят ръка за ръка не 
само в отпускарското ежедневие, но и в новините.
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