
С късметчето идва и вашата реклама! 



СКАФЕТО – РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ  

Доставяме вашите лични рекламни 

съобщения до всички пиещи кафе,  

а те са  93,3 %  от пълнолетното 

население на България.      

МАРКЕТИНГ  



Какво е СКАФЕТО 



Късметчето е по-голямо и двустранно, със 
забавно послание и картинка от едната 

страна, и реклама от другата. 

Патентован  български продукт, който 
комбинира в една нова опаковка захар и 

късметче. 

Нова, оригинална медия 

захар късмет 

лице гръб 



 Нова медия, съчетаваща рекламните послания с  

късметчетата към кафето 

 Достига до потребителите в момент, в който отдъхват с 

чаша ароматно кафе и не са разсеяни от други комерсиални 

съобщения  

 Медия, която предлага много възможности за най-различни 

творчески реклами – шеговити визии, линкове, участие в 

игри  или ваучери, водещи към магазин или сайт, и много 

други! 

Накратко за СКАФЕТО 



Късметчетата на СКАФЕТО допълват приятните 
мигове на отмора и разведряване с ароматното 
кафе. 
 
Нетрадиционни и забавни, късметчетата на 
скафето при всички случаи предизвикват 
емоции – карат ни да се засмеем или замислим. 
 
Както всички знаем, почти 100% от нас си четат 
късметите, като в много случаи се четат на глас, 
пред приятели, разглеждаме ги, коментираме, а 
често си ги и запазваме. 

Обичано допълнение към приятните мигове на отмора и 
разведряване 



КЪСМЕТЧЕТО 
ПОРАЖДА 
ЕМОЦИЯ 

В ПОДХОДЯЩИЯ 
МОМЕНТ 

КЪСМЕТЧЕТО Е 
НОСИТЕЛ И НА 

 ВАШАТА 
РЕКЛАМА 

КЪСМЕТЧЕТО ИМА 
ДОБАВЕНА 
СТОЙНОСТ 

с чаша ароматно 
кафе и миговете, в 

които всеки се 
отпуска с мотото :  

  “ и аз съм човек ..“  

то кара хората да се 
усмихнат, помечтаят 

и заредят с 
оптимизъм 

не пропускайте да  
отправите своето 

рекламно послание 
или предложение 

по подходящия 
начин 

сега е моментът да 
предложите игра, 

подарък, промоция 
или ваучер,  в 

заведението или в 
Интернет 



По-общите категории послания са: пожелания, хумор, хороскопи, любовни емоции, пари и 
бизнес, наука и технологии, спорт и здраве, култура и цитати, растения и животни. 

Изцяло ново съдържание 



С кафява захар С бяла захар 

2 Вида захар 



Къде и как се разпространява 



Кафета 
 

Барове 
 

Ресторанти 
 

Сладкарници 
  

Бистра 
 

Пицарии 
 

Клубове 



Разпространение: в над 360 подбрани заведения в цяла 

България. 

 

Градове на покритие: София, Варна, Пловдив, Русе, Стара 

Загора, Созопол, Несебър, Приморско, Слънчев Бряг, 

Добрич, Шумен, Ямбол, Хасково, Каварна, Плевен, Сливен, 

Велико Търново, Кюстендил, Tърговище, Перник, Горна 

Оряховица, Кубрат и др. (вкл и по избор). 

 

Минималната рекламна поръчка за Скафето е 15 000 
броя 

Чрез директна дистрибуция от СКАФЕТО 



 

 За информация и заявки за рекламен канал 
 

 “СКАФЕТО”, 
 

моля, обръщайте се към: 
 

Email: piero97@piero97.com 
  

Tel: 02 807 6800 
 

mailto:piero97@piero97.com

