
ПРОФИ Мърчандайзинг 

Партньор в точката на продажба!

WWW.MERCHANDISING.BG



Представяне на компанията

 „ПРОФИ Мърчандайзинг”  е българска компания, предлагаща 

професионални мърчандайзинг услуги в националните и локални 

търговски вериги и традиционен пазар

 Мърчандайзинг партньор на водещи български производители и на 

международни компании от различни сектори: захарни изделия,козметика, 

безалкохолни и алкохолни напитки, храни, свежи продукти.

 ПРОФИ е лидер в сектора аутсорснат мърчандайзинг - реализира 

постоянни ръстове и разширява мрежата си

 Ключът за успеха е високата резултатност, която получават клиентите на 

ПРОФИ, измерена в продажби



 Фирмата е създадена през 2009 год. от експерти и доказани професионалисти в 

областта на  търговията с бързооборотни потребителски стоки

 Основателят на компанията Христо Станев публикува редица статии по темата в 

списание "Форбс", вестник "Капитал" , специализирани списания "Regal" и "Progressive 

Magazine" и т.н.

 Участва като лектор и модератор в най-престижните годишни

конференции “Retain in Detail" и "Retail Network", организирани за българския бизнес

 Обучава мениджъри на теми Мърчандайзинг, Преговорите с търговските вериги, 

Доставка на стоки и т.н.

 Участва в редица консултантски проекти, включително проекта "My Store" на

 Metro Cash & Carry и веригата за франчайзинг "Био Магазини"

История



.

Покритие

 Кауфланд - 60 обекта

 Метро -11 обекта

 Билла -133 обекта

 Фантастико - 43 обекта

 Лили Дрогерия -79 обекта

 Дм България  - 78 обекта

 Т-Маркет - 88 обекта

 Хит- 2 обекта

 Лидл – 106 обекта

 Локални търговски вериги : 151 обекта 

( ЦБА, Болеро, Лекси, Елитис, Рекорд, ВМВ и др.)

Имаме 100% покритие в обектите на търговските вериги



Екип

 Основен фокус за ПРОФИ са хората ,техния подбор, обучение, контрол и мотивация.

 През годините сме поставили основните на структура, която отговаря

най-добре на нуждите на нашите клиенти.

 Тя се състои от:

 мениджмънт,който познава спецификата на търговските обекти и разполага с практическо 

ноу-хау, разработено специално за българския пазар и ситуация.

 търговски и административен отдел, който отговаря за информационната организация 

на процесите

 среден мениджмънт от регионални супервайзори и старши мърчандайзери

 професионални мърчандайзери в цялата страна 



Екип

 Екипът на ПРОФИ се състои от над 280 служители 

 Ежедневно се следи капацитета на натоварване на всеки член от екипа,  

като основната цел на процеса е максимални резултати на всички звена

 Всеки член на екипа преминава теоритично и практическо обучение   и

резултатите му се контролират чрез система за оценка   “рейтингограма”

 Приоритет на компанията е правилното разпределение на   отговорностите

в екипите, като средния мениджмънт работи в следния   формат:

Регионален лидер:    Мениджър Бизнес Развитие

Екипен лидер: Супервайзор

Дивизионен лидер: Старши Мърчандайзер 1

Старши Мърчандайзер 2

Мърчандайзер: Екип 1 – 10 човека

Екип 2 – 10 човека



Генерален
Мениджър 

Административен 
Мениджър 

Мениджър 
Бизнес развитие

Старши 

Мърчан

дайзер

Мърчан

дайзери

Фирмена структура

Мениджър 
Бизнес развитие

Мениджър 
Бизнес развитие

Търговски 
Мениджър 

Супервайзор

Благоевград
Супервайзор

Монтана

Супервайзори

София

Старши 

Мърчан

дайзер

Старши 

Мърчан

дайзер

Мърчан

дайзери

Мърчан

дайзери

Старши 

Мърчан

дайзер

Мърчан

дайзери

Супервайзор

Стара Загора
Супервайзор

Бургас

Супервайзор

Пловдив

Старши 

Мърчан

дайзер

Старши 

Мърчан

дайзер

Мърчан

дайзери

Мърчан

дайзери

Старши 

Мърчан

дайзер

Мърчан

дайзери

Супервайзор

Русе
Супервайзор

В.Търново

Супервайзори

Варна

Старши 

Мърчан

дайзер

Старши 

Мърчан

дайзер

Мърчан

дайзери

Мърчан

дайзери



Екипът в действие



Екипът в действие



Супервайзинг и териториално 

разпределение

Супвервайзори

София

Супервайзор

Велико 

Търново

Супервайзор

Варна

Супервайзор

РусеСупервайзор

Монтана

Супервайзор

Благоевград

Супервайзор

Пловдив

Супервайзор

Стара

Загора

Супервайзор

Бургас



Репортинг

 ПРОФИ работи със  специален софтуер за събиране и 

обработка на данните за репортинг, разработен специално за 

компанията. 

 Екипът подава ежедневно информация с цел изготвяне на 

репортинг система, създадена да служи на продажбите на 

клиентите

 Търговски Мениджър Отговаря за цялостно и ефективно 

обслужване на клиентите. Грижи за своевременно оформяне 

и изпращане на репортинга към клиентите

 Административен Мениджър има ангажимент да 

координира екипа относно подадена от клиентите 

информация за асортимент,промоционални активности и др.



Какво правим

Контролираме и повишаваме наличностите в магазините:

 Чрез познаване в дълбочина на системите за поръчки на всяка търговска верига и обект.

 Чрез постоянство в контрола и ежедневен фокус върху поръчките и доставките на артикулите, 
благодарение на добрите ни отношения с управителите на обектите.

 Чрез системно следене на наличностите в складовете на обектите и пълна ангажираност в 

процеса на инвентаризацията им.

 Чрез навременно и ежедневно зареждане на продуктите, коректно етикетиране, грижа за 

визията на продуктите и контрол на сроковете на годност.

Подобряваме позициите на продуктите:

 Чрез фокус върху оползотворяване на възможностите за разширяване на лицата на рафта.

 Чрез активно участие при подреждането на планограмите за всички обслужвани категории

 Чрез професионално изграждане и изпълнение на стратегии за позициониране на продуктите 

както вътрешно блоково, така и спрямо конкурентните продукти.

 Чрез зареждане на продуктите със свръхналичности на втори точки на излагане, използвайки 

специфичните възможности на всеки търговски обект.



Какво правим

Постигаме максимални резултати при изпълнението на промо активностите:

 Чрез фокус върху наличностите и поръчките на промоартикулите. 

 Чрез договаряне от екипа ни, подреждане и постоянна поддръжка на допълнителни точки на 

излагане по време на целия промо период.

 Чрез прецизна организация на големият ресурс от мърчандайзери, с който разполагаме, с цел 

присъствие във всеки обект при старта на промо периода.

 Чрез съдействие при поставянето и на допълнителни рекламни материали, стилажи и дисплеи.

Комуникираме по най-добрият начин с нашите партньори:

 Чрез актуален и коректен репорт, събиран ежедневно с разработено за нашата компания 

приложение.

 Чрез постоянна обратна връзка от пазара.

 Чрез своевременна реакция при решаването на казуси в обектите.

 Чрез  превантивни сигнали при регистриране на възможности за подобряване на всички процеси 

на работа с търговските вериги – асортиментен мениджмънт, промоционална и ценова стратегия, 

логистично обслужване, използвайки дългогодишния ни опит и достъпът до вътрешна информация.



Клиенти



Клиенти



Добри практики



Добри практики



Добри практики



Добри практики



Добри практики



Препоръки от клиенти



Препоръки от клиенти



Препоръки от клиенти



Консултинг

 Съпортен мениджмънт включващ:

1. Асортиментен мениджмънт

2. Промоционален мениджмънт

3. Годишни търговски преговори

4. Нов играч

 Сканиране на пазара

1. Сканиране на цени

2. Сканиране на дял от рафт

3. Сканиране на конкурентни активности



КОНТАКТИ 

СОФИЯ , БУЛ. БЪЛГАРИЯ 49А ЕТ.4 ОФИС 39

ТЕЛ.: 0886 271 011

МОБ.: 0885 756 397

office@merchandising.bg

www.merchandising.bg

mailto:office@merchandising.bg

