
Wi-Fi маркетинг:

хората първо виждат това, което Вие 
искате, после всичко останало.

+ примери от практиката



Безплатните Wi-Fi мрежи предлагат достъп до интернет на хората с мобилни 

устройства, без те да плащат на мобилните оператори за трафик. 

България е страната с най-много безплатни точки за достъп до Интернет в Европа, 

затова Wi-Fi мрежите са благоприятна възможност да се достигне директно до 

качествена аудитория.

Предлагаме Ви начин на комуникация чрез локални Wi-Fi мрежи, с отворен и 

безплатен за всички потребители достъп. 



Как работи Wi-Fi рекламата?

Потребителят намира и се свързва с 

безплатната Wi-Fi мрежа. Избира 

тази с най-силен сигнал.

Свързва се и вижда вашата 

реклама.

Вижда вашето послание и 

извършва действието към 

което го подканва.

Продължава към Интернет

Освен, че, благодарение на Вас, ползват безплатен интернет, първото нещо, което ще видят е вашето послание.



Мрежите са навсякъде

Големи градове, малки градове, плажове, 

спирки на градския транспорт, автобуси, 

тролеи, трамваи, метро, градинки, 

площади, кафенета, ресторанти, болници, 

молове и търговски центрове, паркове и 

централни обществени зони, ски курорти, 

писти или там където си поискате.

Колко са?

10 хиляди в цялата страна.

Можем да рекламираме върху 2000

съществуващи или да създадем нова. Само 

кажете къде да бъде.



Подходяща медия за всякакви послания

Каква може да бъде вашата реклама? Страница, която информира за вашия продукт или услуга; част от 

промоция, подканване към действие - сваляне на приложение, игра, преглеждане на видео, анкета, 

информация за проява, спечелване на подарък и т.н.

Как може да изглежда? Всякак. Дизайнът и функциите могат да бъдат променяни по всяко време на кампанията.



Всички, които имат смартфони и таблети
ползват безплатните Wi-Fi мрежи

България е на 11 място в света по скорост на публичните Wi-Fi зони (9.69 mbps)

У нас има над 3.1 милиона потребители на смартфони и 1.5 милиона на таблети (ноември 2014)

Над 80% от потребителите на мобилни устройства ги използват за сърфиране в Интернет

85% са със средно-специално, полу-висше и висше образование

55% са с личен доход над 600 лева

57% са мъже, 43% жени

56% живеят в градове над 50 хиляди души

63% са между 25 и 49 години

Източник: Gemius Bulgaria, фев. 2015



За какви кампании са подходящи WI-Fi
мрежите?

За национални, регионални и местни, според броя наети точки за достъп.

Може да бъдат таргетирани по място, по време, според устройство на което да се показват.

Начини на продажба
Wi-Fi мрежи продавани за месец.

Wi-Fi мрежи продавани според брой потребители, които ги използват - цена на посещение.

Специални предложения за специални клиенти.



Примери за успешни кампании



Coca Cola Christmas Wi-Fi Nation

За коледната си кампания Кока Кола брандира над 1 300 
същестуващи Wi-Fi зони в София, Пловдив, Бургас и Варна.
Брандирани бяха и мрежите в станциите на софийското метро.

За 1 месец кампания:

124 000 уникални потребители на мрежата

455 000 импресии 

6% CTR в лендинг страницата

37 секунди среден престой на лендинг страницата



Coca Cola Wi-Fi Buses

Изграждане на брандирана Wi-Fi мрежа в 4

автобуса от софийския градски транспорт - линии

94, 280, 120, 604.

Кореспондиращо външно и вътрешно брандиране

на самите автобуси.

Част от националната кампания на Coca Cola

Кажи го с песен, https://www.spesen.bg/home.



Fashion Days Cacao Beach Takeover

Брандиране на Wi-Fi мрежата на Cacao Beach, Слънчев 
Бряг, включваща всички заведения в района (The One, 
Brilliantin, Cacao), както и прилежащите им плажове и 
басейни. В района няма друг безплатен бежичен интернет.

Кореспондиращи външни банери в района на Cacao Beach.

12 237 уникални потребители на мрежата

31 378 импресии 

20% общ click-through rate (CTR) за трите бутона на 
лендинг страницата на кампанията.

CTR е броят кликове съпоставен с броя импресии. В България средния CTR за 
мобилна реклама е 0.48%.



Nestea Wi-Fi Южно Черноморие

Изграждане на брандирана Wi-Fi мрежа на плажовете на Несебър, 

Поморие, Сарафово, Черноморец, Созопол, Лозенец, Приморско и Китен.

За един месец, кампанията е ангажирала 11 000 уникални потребители.

Сайтът на кампанията реализира четири пъти повече регистрации спрямо 

миналата година.



Baumit Wi-Fi

През ноември 2014 Баумит се възползва от богатите възможности, които 

предлага дигитална реклама в България, за да представи палитрата Life

по интересен и ефективен начин.

Бяха брандирани Wi-Fi мрежите на всички метростанции и в ресторантите 

“Виктория” в София (6 заведения).

Мрежите бяха безплатни за потребителите, като за да бъдат използвани, 

преди да бъде получен достъп до Интернет, на мобилното устройство на 

потребителите се появяваше лендинг страница на Баумит.

47 495 уникални потребители посетили лендинг страницата на 

кампанията

166 721 импресии на лендинг страницата на кампанията. 

34 секунди е средният престой на лендинг страницата на кампанията.

Общо 6 945 клика на бутоните от лендинг страницата



…и други марки 



За повече информация:

Петър Симеонов

Digital Marketing Manager
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+359 2 807 68 00 

mailto:anton@piero97.com

