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Проблемът!

НИСКИ 
ЦЕНИ!

Lidl навлезе на българския пазар с гръм и трясък. 
ПРОМОЦИИ и НЕВЕРОЯТНИ ЦЕНИ.  
!
Това агресивното навлизане обаче позиционира бранда в 
съзнанието на потребителите като верига, предлагаща 
неизвестни стоки с неясно качество и ниски ниски. 
!
Ниските цени привлякоха необходимото внимание, но за 
съжаление профилът на привлечените потребители донесе по-
скоро негативен имидж в останалата част от обществото. 
!
Някои потребители си даваха сметка, че неизвестните марки в 
магазина са собствени, но натрупаното неудовлетворение от 
ниското качество на собствените марки на конкурентни вериги 
се оказа фактор, формиращ негативно отношение към такива 
стоки изобщо.  
!
Този факт в комбинация с имиджа, постигнат от постоянната 
комуникация на “ниските цени”, отказа голяма част от 
потребителите, които иначе биха били любопитни да опитат 
нещо ново и различно…



Задачата

Това породи нуждата от кампания, която да промени 
възприятията, препозиционира бранда в съзнанието на 
потребителите и да започне да се бори с предразсъдъка 
на клиентите, че ниските цени задължително водят до 
ниско качество на продуктите. 
!
Такава кампания бе част от маркетинговата политика на 
компанията и беше готова да влезе в ход, но преди това 
необходимо беше анонсиращо събитие, което да даде 
старта ѝ.  
!
Събитие за журналисти и общественици, на което да се 
представи новия облик на Лидл. 

!



Кой?

Да поканим ресорните журналисти беше най-естественото 
нещо, но решихме, че те не са достатъчни. 
!
За да променим възприятията на обществото, такава 
кампания би следвало да има и общо лайфстайл “звучене”, 
за което са необходими и лидери на обществено мнение. 
!
И тук списъкът започна да става дълъг… към 
журналистите (кулинарни и лайфстайл) добавихме 
кулинарни блогъри, общественици, политици, доктори, 
представители на бизнеса, артисти, музиканти и др. 
!
Общо над 300 имена. ?



Как?

Когато знаем кого да поканим и знаем какво искаме да 
кажем, възникнаха въпроси… 
!
Как да ги накараме да дойдат на събитие на Лидл?  
!
…Имайки предвид всички споменати предразсъдъци… 
Голяма част от тези личности едва ли ще искат да дойдат на 
събитие на “пенсионерския магазин”. 
!
Решихме, че ще провокираме любопитството им. За да се 
противопоставим на създадените възприятия на 
аудиторията, избрахме забулване на цялото събитие в 
непробиваема мистериозност, като същевременно 
създадем усещане за изключителен лукс - пряка аналогия 
на качество. 
!
Измислихме слух - “Предстои някакво странно събитие - 
обвито в мистериозност и лукс, с неизвестен домакин… 
Ти ще ходиш ли?”    
!
Необходима ни беше толкова привлекателна покана, 
елегантна и толкова мистериозно любопитна, че да не 
може да бъде пренебрегната…



Идеята?

Ясно, ще е вечеря, но каква?  
!
Знаехме от собствен опит, че Лидл имат невероятно 
портфолио от неизвестни продукти, но за съжаление 
хората рядко си позволяват да експериментират. Това 
естествено ни наведе на мисълта, че трябва да им покажем 
какво изпускат. 
!

5 степенно гурме меню, сготвено изцяло и единствено с 
продукти от магазина - истинско пиршество за сетивата! 
!
за да е още по-силен ефекта на изненадата, решихме да 
държим организатора в тайна до края. 

!Хммм….



Идеята?

Добре де, но само вечеря… не е ли малко тривиално? 
!
Как да направим вечерята интересна и абсолютно 
запомняща се? 
!
Музика! - естествено… нещо леко, ненатрапчиво… тих 
джаз…  
!
Вечеря в пълен, непрогледен мрак! - Неутрализирайки 
доминиращото сетиво - зрението постигнахме 
засилване на останалите - вкус и обоняние за храната и 
напитките и слух за музиката. 

Е да де,
ама

само вечеря
ли?



Къде?

За цялата тази мистериозност и експерименталност си, 
необходима ни беше локация, която е “неконвенционална” и 
ако някой реши да я проверява, да не открие нищо 
открояващо се.  
!
Искахме мястото да е неутрално. Да няма натрупани 
асоциации към него. 
!
Избрахме сградата на бившия завод “Витоша”, където беше 
мръсно, разбито, студено и с тоалетни, в които никой не 
желаеше да влиза… Наложи се да я изградим из основи! 
!



Мистериозност!

Как да запазим и дори подсилим, мистериозността на събитието? 
!
Никой да не можеше да проследи изработката материал или услуга, свързани с 
организацията на събитие, още по-малко - за Лидл. 
!
Нито един наш партньор не знаеше кой е клиентът и какво ще е събитието.  
!
Налагаше да работим с доверени физически лица, като посредници между 
агенцията и различни подизпълнители, за да избегнем връзка с агенцията.  

!
Различните материали за събитието, включително отделните съставни части на 
бъдещата покана изработвахме на различни места с различни поръчители. 
!
2-3 дни преди изпращането на поканите, пуснахме различни слухове относно 
“Тайната вечеря” - тайни общества, религиозни секти, нова политическа партия, 
нова верига ресторанти и какво ли още не… 

!
Хората започнаха да разпитват кой е получил покана. Появиха се снимки на поканата 
онлайн с питане “кой какво знае? Кой ще ходи?” 
!
Любопитството надделя!



Изработихме ги ръчно.  
!
Ключ - символ на събитието, лазерно изрязан от 2 мм листова стомана, 
полиран до огледален блясък, инкрустиран в черен структурен картон също с 
дебелина 2мм. Върху картона гравирани само дата, час, персонален код и 
адрес. 
!
Черен плик, без брандинг, без имена, запечатан с истински червен восък, 
разпратен от доверените ни куриери, които в полето за изпращач на 
товарителниците попълниха “ДОМАКИНЪТ”. 
!
Когато поканеният влезнеше в специално разработения сайт 
www.secretdinner.bg единственото, което можеше да види бе поле за 
въвеждане на персоналния код от поканата. Сайтът дава възможност да се 
потвърди присъствие и да се избере меню (месно или вегетарианско).  
!
Тъй като знаехме точно кой от поканените стои зад всеки персонален код, 
можехме лесно да следим кой кога се е регистрирал, какво е избрал и колко 
пъти си е променил решението. Тази информация беше важна защото ни 
даваше идея кой колко се колебае и ни подсказваше кого от поканените 
трябва да “убеждаваме” повече. 

!
Четири дни преди събитието имахме повече от 200 потвърдили присъствие! 
Тогава започнахме да прозвъняваме всички получили поканите си, които са 
колебаещи се или непотвърдили до този момент. Обаждането към тях идваше 
от “Домакинът” и не бе разкрита никаква допълнителна информация, освен 
така или иначе известните дата, час и адрес.

Поканите…

http://www.secretdinner.bg


Мястото!

Трябваше да преобразим ледено студената индустриална площ, през която 
духаше студен зимен вятър до състояние, отговарящо на 5-звезден ресторант. 
!
Започнахме чистене, много чистене... Ремонт (или по-скоро изграждане) на 
чисто нови тоалетни, после “опаковане” на всяко място, от което може да 
влезе каквато и да е светлина с няколко пласта черен строителен найлон и 
още два слоя черно трико. Инсталирахме 21 бр. климатици, осигурихме 
газови отоплителни тела. Монтирахме приглушено контурно осветление.  
!
Аранжирахме 15 маси по 10 места за 5-степенно меню. Хостеси във вечерни 
рокли посрещаха гостите по червен килим и ги настаняваха според 
предварително изготвено разпределение по масите. 
!
За гостите с изразен страх от тъмнина бяхме приготвили изолиран от 
останалото помещение кът с маса със свещи. С удоволствие заявяваме, че 
за наша изненада не се наложи да я ползваме. 
!
След като всички гости бяха настанени, на сцената се появи водещият на 
събитието – Орлин Горанов. Избрахме именно него, тъй като търсехме 
добре позната личност, с мек и сатенен глас и изключително позитивен 
имидж, който да внася спокойствие в мистериозната обстановка на “Тайната 
вечеря”. 
!
Той ги приветства с добре дошли, подчерта, че все още не може да им каже 
кой е “Домакинът” на предстоящата вечеря и им разкри какво ги очаква – 
изключване на светлините в залата и сервиране на 5-степенно меню. 
Горанов представи Таньо Шишков – председател на Българското гурме 
общество и сомелиер на България за 2006.

Вижте кратко 
(1 мин.) видео 
за събитието.



Вечерята!

Тъй като визуалното представяне на храната е важно, а гостите щяха 
да я консумират в пълен мрак, Г-н Шишков направи предварителна 
презентация на менюто, което щеше да следва, като самите снимки 
бяха заснети с минимална светлина, така че да се вижда само 
очертание на ястията.  
!
Той щеше да бъде и своеобразен гид по време на вечерята, така че в 
непрогледния мрак гостите да имат глас, който да анонсира кое 
ястие следва, а и да им действа успокоително. Шишков представяше 
и изборът на различните френски вина от селекцията на Лидл, 
съпътстващ всяко от блюдата. 
!
За реализацията на безпроблемно сервиране в мрака, бяхме 
ангажирали 19 сервитьора, оборудвани с военни очила за нощно 
виждане, като разбира се им дадохме известно време преди 
събитието възможност да направят “сухи” тренировки.  
!
Когато в края на вечерта, след сервиране на десерта, светлините 
бяха пуснати постепенно, а Орлин Горанов представи любезният 
домакин и фактът, че всичко, което гостите бяха консумирали е от 
постоянния асортимент на ЛИДЛ - “Ах”-ването на изненадата 
изпълни залата. 

!
Стереотипът беше счупен… 



The End!

Вечерта завърши с няколко 
кратки думи от страна на 
ръководството на компанията, 
относно политиката им за 
контрол на качеството, начина 
на подбор на производителите, 
с които работят, както и 
посоката, в която компанията 
ще се развива занапред. 
!
След което всички се насладиха 
на компанията, прекрасната 
музика и остатъка от 
трюфелите… 



Множество реализирани публикации във вестници и списания, онлайн  и електронни медии, 
постове в блогове, фейсбук и туитър. Над 120 гости, 312 500 достигнати читатели, около 150 
000 достигнати чрез социални мрежи. 
!
Част от отзивите: 
!
В. Преса: „Екзотично преживяване за сетивата” 
!
В. Стандарт: „Едни смятаха, че ще бъде представена нова политическа партия, други 
залагаха, че партито е за откриване на нов ресторант, трети дори решиха, че са поканени на 
среща на тайно религиозно общество.” 
!
Сп. Elle: „Представете си да получите покана за вечеря без подател? Бихте ли отишли? ELLE 
пое риска и отиде на Secret Dinner и сега нямаме търпение да ви разкажем… С това 
екстравагантно събитие компанията представи новата си рекламна стратегия.” 
!
Виолета Шейтанова, блогър (merudia.bg): “ Тайната вечеря на Лидъл е безспорно едно от 
най-добрите кулинарни събития, на които съм присъствала някога.” 
!
Ана Динкова, блогър, Twitt: “@AssiaAngelova беше тайна гурме вечеря, която в един момент 
прерасна във вечеря в пълен мрак!!! а домакин беше Lidl. много добро попадение.” 
!
Facebook Fan Page Sofia: “Храненето се оказа невероятно изживяване...аз събарях прибори, 
бутах чаши...музикантите свиреха на тъмно, никога не бях присъствал на такова 
събитие...естетско... стилно...” 
!
Василена Вълчанова, блогър: „Secretdinner: Да счупиш асоциацията… След като прочетох за 
това събитие, определено гледам с други очи на веригата. Негативните асоциации се борят 
именно по този начин – с показване, а не с думи; с изненада, а не с реклама.” 

Резултатите!



communication

Благодарим Ви


