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Данни за аудиторията на външната реклама за 
първи път в България:

Национално представително изследване на
населението във възрастова група 15-69 г.,
проведено в периода юли-октомври 2018 г.



Аудитория на външната реклама:
Mетодологическа рамка 

лицата от извадката на национално
представителния пийпълметричен
панел, попадащи във възрастова

група 15-69 г.  (2000 инд.)
95 персонални интервюта на ден в
рамките на един месец; общ обем

8000 интервюта

Панелно изследване

стратифицирана гнездова извадка от
1200 респондента на възраст 15-69 г. 

всеки месец/всяка вълна
40 персонални интервюта на ден
(rolling sample) в рамките на една
вълна; общ обем 4800 интервюта

Социологическо изследване

персонални (face-to-face)
интервюта с използването

на анкетни карти /
въпросник, съгласуван с и
одобрен от представители

на индустрията

посредством CAPI с
използването на анкетни

карти /въпросник,
съгласуван с и одобрен от

представители на
индустрията

100%

12 800 ЕФЕКТИВНИ ИНТЕРВЮТА



Аудитория на външната реклама: Трафикът

                98% от населението на възраст 15-69 г. знаят какво е
външна реклама и разпознават съоръженията й

 
          Една трета от тях имат контакт с носителите на външна 

реклама предимно когато се движат пеша и им обръщат внимание
основно докато изчакват в трафика

 
В градска среда придвижването покрай носителите на външна

реклама най-често е с автомобил или друго МПС
 

89% от целевата група изминават до 10 км на ден по улиците на
града, а 99% от пътуващите (шофьори и/или пасажери) се заглеждат

в рекламите докато изчакват в трафика
 



21.2% 11.3%

над 5 часа

64.6% 2.9%

не мога да преценя2-5 часа под 2 часа

Аудитория на външната реклама: Време, прекарвано навън

в движение



Забелязват външните реклами (рекламни билбордове;
фасади; светещи реклами; обемни букви; брандирани
автомобили, трамваи и автобуси; др.) и знаят какво са

98%

най-често обръщат внимание на мега- и
билбордовете

Аудитория на външната реклама: Трафикът в цифри

27.6
34.2

13.7
7.1

17.1

Кой вид външна реклама привлича вниманието Ви
най-много

Билбордове Мегабордове Citylights/Рекл
ама на спирки

Мобилна –
Градски
транспорт,
Автобусна
реклама,
Реклама в
метрото

Фасадна –
Калкани,

Опаковане на
сгради в
рекламни
мрежи

0
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40

60%

28.7%

32.4%

24.8%

14.1%

Съдържанието на кой вид външна реклама заглеждате
най-често

Билбордове 28.7% Мегабордове 32.4%

Citylights/Реклама на спирки 24.8% Реклама по калкани,
покриви и фасади на
сгради

14.1%



Аудитория на външната реклама: Трафикът в цифри

12.2%

16.8%

38.2%

2.5%

30.3%

Най-често покрай носители на външна
реклама сте:

Пеша

С колело

Докато шофирам

Като пасажер

При пътуване извън града



Аудитория на външната реклама: 
пешеходен трафик

17.2% 12.2%

26.4%
13.2%

30.1%

35.6%

26.3%

39.0%

Ходят пеша целия път или част от пътя

до работа да пазаруват
0%
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Никога Рядко Често Винаги



Аудитория на външната реклама: 
пешеходен трафик

1000
79%

Kога забелязвате рекламите по
билбордовете докато се движите пеша

Докато
изчаквам

да
пресека

Когато са
насреща
ми докато
вървя

83% 83% Ходят пеша всеки ден

99%
99%

Ходят пеша за повече от 15
минути поне веднъж

месечно

21%



Аудитория на външната реклама:
моторизиран трафик

До 10 км 10 - 50 км

над 50 км В ГРАДА

88.9% 10.1%

1%

До 10 км

10 - 50 км над 50 км

10.3%56.4%

ИЗВЪН ГРАДА

33.3%

Какво разстояние
изминавате дневно с

кола/автобус/друго МПС

База: Всички 15-69 г. База: 15-69 г., пътуващи извън града поне 3-4 пъти седмично (27%)



Аудитория на външната реклама:
моторизиран трафик

55.4%

29.1% Обръщат внимание на билбордовете от
насрещното пътно платно

Докато чакат в задръстване/на светофар

15.2%

в посока на
движението

и двете

тези от
насрещното
пътно платно

Докато чакат в задръстване/на светофар

Обръщат внимание на билбордовете в
посока на движението им

Докато чакат в задръстване/на светофар

Обръщат внимание на билбордовете и
от двете страни на движението



Аудитория на външната реклама: Потребителски нагласи

Външната реклама е лидерът по не-натрапчивост,
към нея отношението е най-позитивно

 
 
 

 
 

       Съдържанието на външната реклама провокира най-
малко реакции на недоверие в сравнение с електронните и

печатните рекламни материали
За 15-69 г. външната реклама е най-информативна при

промотиране на нови събития и търговски обекти

   96% от представителите на целевата група са се повлияли в
избора си поне веднъж от видяна външна реклама 

75% от хората могат да дадат пример, в който са си променяли
положително мнението/отношението към марка/продукт, след като

са го видели рекламиран чрез външна реклама

Половината от респондентите посочват, че поне веднъж месечно
потребяват стока или услуга, рекламирана чрез външна реклама



Аудитория на външната реклама:
Потребителски нагласи в цифри

30.3%

01.
Външна
реклама

23.7%

 

ТВ
реклама

20.8%

 

Интернет
реклама

15.1%

 

Радио
реклама

10.1%

 

Печатни
рекламни
материали

Кой вид реклама ви дразни най-малко



Аудитория на външната реклама:
Потребителите

23.5%

22.8%

22.6%

19.1%

12.0%

Най-ясно представяне на рекламното послание от:

Външна реклама 23.5% Печатни рекламни
материали

22.8%

ТВ 22.6% Радио 19.1%

Интернет 12.0%

14.1

52.3

24.1

28.4

21.6

10.3

18.5

19.1

22.4

12.1

25.8

22.7

12.4

8.1

12.4

6.2

От кой вид реклама най-често научавате за
нови:

събития

стоки

търговски обекти

услуги

0 20 40 60 80

ТВ Радио Външна Печатна



ТВ рекламаВъншна реклама

Аудитория на външната реклама:
Потребителите

Радио реклама Печатни материали Интернет реклама

На кой вид реклама се доверявате

най-малко
недоверие

най-голямо
недоверие



Аудитория на външната реклама:
Потребителите

Потребителският ви
избор влияе ли се от
рекламите, които сте
видели по: ТВ реклама

Радио реклама Интернет реклама

72.4%

13.2%

8.6%
5.8%

Печатни рекламни материали

49.6%

27.3%

19.2%
3.9%

Често
Понякога
Рядко
Никога

Външна реклама

35.6%

20.1%

18.1%

26.2%

58.1%
31.4%

6.2%4.3%

66.2%
8.3%

15.3%

10.2%
Често
Понякога
Рядко
Никога

Често
Понякога
Рядко
Никога



Аудитория на външната реклама:
Потребителите

47.7% 9.1%

43.2%

През изтеклия
месец купихте ли
стока или услуга,
рекламирана
чрез външна
реклама

Не знам

Да
Не

Често

Понякога

Рядко

Никога

23.3%

20.2%

31.2%

25.3%

Подобрява ли се мнението/
отношението ви към някоя
марка/продукт, след като
сте видели рекламата му
на билборд или друга
външна реклама



Аудитория на външната реклама:
потребители

21.1% 20.3% 4.3% 1.5%

Търговски
обекти и
продукти

За кино прожекции,
концерти, културни

събития

Сферата на
услугите

Политическа
реклама

Социална
реклама

52.8%

Какъв тип информация най-много ви впечатлява/ви е най-полезна при външната реклама



Аудитория на външната реклама: 
Потребителите

Времето, през което пътувам, е най-
подходящото време за гледане на
билбордове и външни реклами

По-скоро ДА

64.3%
По-скоро НЕ

35.7%
Докато пътувам, научавам от билбордовете

и за нови продукти, които излизат на
пазара

По-скоро ДА

49.1%
По-скоро НЕ

50.9%
Ако на билборд видя информация за

промоция, съм склонен да се възползвам

По-скоро ДА

62.1%
По-скоро НЕ

37.9%

Рекламите, които виждам докато
пътувам, дразнят погледа

По-скоро ДА

37.2%
По-скоро НЕ

62.8%
Рекламите, които виждам докато пътувам, ми се

струват твърде много и ме претрупват с информация

По-скоро ДА

20.2%
По-скоро НЕ

79.8%

Доколко сте съгласни/не-съгласни с твърденията:



Аудитория на външната реклама: 
Потребителите

Как бихте оценили количеството (броя на
съоръженията) на външната реклама по

улиците на града си

64.6%
Достатъчно

92.4%
Не е ангажираща/не
изисква нещо, което
да правя
 

Какво най-много ви
допада във външната

реклама?

Мислите ли, че
външната реклама
може да се подобри и

как

67.2%   Не знам/нямам мнение 

14.4%   Няма какво

18.4%  Да се подобри съдържанието         

                 (грозно, неприлично, неподходящо е)



 

 

 

THE OUT-OF-HOME MEASUREMENT IN-HOUSE GARB: Проектът

Изграждане на панел от постоянни респонденти
на възраст 18-69 г., сегментирани по пол и
възраст
Представителност за гр. София
 

Панелна извадка

Индивидуални маршрути

Данни за моторизирания трафик 

Метод на регистрация за измерване на
аудиторията

Проследяване на индивидуалния маршрут на
всеки панелист посредством мобилно
приложение, регистриращо локацията чрез GPS
координати
 
 Официална статистика - данни от Столична община,
дирекция "Управление и анализ на трафика"
Абсолютен брой превозни средства на база
регистрирания от камерите, разположени на
възлови кръстовища, трафик в столицата
 
 



 

 

 

THE OUT-OF-HOME MEASUREMENT IN-HOUSE GARB: Проектът

Индивидуални маршрути

Технологичен подход

Регистрираните индивидуални маршрути на ежедневна база служат за
изследване на моделите на придвижване в градска среда сред
различни таргет групи по социо-демографски критерии

Единната високо технологична платформа за обработка на информацията произвежда
детайлни анализи къде, кога, колко често и до коя аудитория е достигнала външната
реклама и калкулира стойности за медийна ефективност

Анонимизирани данни за София-град,
население 18-69 г.

Резултати за общия брой хора,
разпределени по локации  и по времева
скала за календарен месец ден по ден

(калкулиране на повторяемостта)
Резултати за общия брой уникални
хора, разпределени по локации и по
времева скала за календарен месец

ден по ден - изключване на
повторямостта по местоположение

Демографски профил на аудиторията

Обединяването на данните от мобилните приложения с данните за
моторизирания трафик и нанасянето им върху интерактивна карта с
координати на измерваните съоръжения на външната реклама
представя детайлна картина на "пресечните точки" между аудиторията и
медията по локации

Панелната извадка от постоянни респонденти произвежда
консистентни, хронологично проследими и съпоставими по времева
скала представителни данни за медийното потребление като дава
възможност за очертаване и проследяване на тенденциите



 

 

 

THE OUT-OF-HOME MEASUREMENT IN-HOUSE GARB: Данните

Основни медийни показатели:

OTS (Средна
честота на
контакт)

Покритие
(Reach)

Frequency
(Честота) GRP (Брутни

Рейтинг Точки)

GRP (Брутни Рейтинг Точки) - повтаряемост на

циркулацията за определен период от време (ден) и

по времева скала. Една Рейтинг Точка представя

циркулацията, равна на 1% от универсума

(пазарната популация).
 

Висока степен на повторяемост
означава и висока степен на
въздействие при ниска цена за

контакт

 

Покритие (Reach)  - Неповтаряема аудитория на локации (рекламни съоръжения) 

 

Frequency (Честота) - Натрупване на уникална аудитория за период от време -

калкулиране на коефициент на лоялност 

 

OTS (Средна честота на контакт) - средният брой пъти, в който представител на таргет

групата е имал възможност да види рекламното съоръжение.



   Мониторинг на кампании по локации - 

генериране на различни справки с информация: 

до какъв процент от цялата аудитория или

дефинирана част от нея (таргет група) е

достигнала дадена рекламна кампания 

колко е струвало това (брутни инвестиции - по

официална тарифа) 

колко рейтинг точки са достигнати (GRP) 

как конкурентни марки се  представят на пазара 

класации на рекламодателите, направени по

бюджет, по продукт, по брой локации, по

продължителност (брой дни на кампания) или

рекламна площ 

историческа съпоставимост/анализи на

хронологични периоди от време

 

 

 

THE OUT-OF-HOME MEASUREMENT IN-HOUSE GARB: Данните

Рекламен мониторинг:

Измерване, класификация и
остойностяване на свободностоящи

рекламни елементи (ситилайтове,
билборди и мегаборди) и калкани с
абонамент за услугата (клиенти на

ГАРБ)



 

 

 

THE OUT-OF-HOME MEASUREMENT IN-HOUSE GARB

Външната реклама: за първи път (съ)измерим участник в медийния микс

Панелно изследване

Интерактивно картографиране

Реално измерване в реално време

Рекламен мониторинг

   Уеб - базирана софтуерна

платформа за визуализация

и анализ на резултатите 



GARB AUDIENCE MEASUREMENT BULGARIA
 
1202 Sofia, Bulgaria
11 Industrialna str., 9th floor
+359 2 986 26 38
e-mail: office@garb.bg

THANK YOU!


