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POS
РЪКОВОДСТВО ЗА 

КОРПОРАТИВНО 
БРАНДИРАНЕ

НА
ТОЧКИТЕ ЗА ПРОДАЖБА
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Марката Knauf играе важна роля в представянето на компанията. Тя се гради с доверие, 
сигурност и иновации. Корпоративният дизайн е част от визуалното представяне, затова е 
важно да му се обърне специално внимание.

Непрестанният стремеж за доказване, без лекомислено загърбване на традициите, е 
важен фактор по пътя към успеха.  В новия корпоративен дизайн представяме Knauf 
като модерна индустриална компания. Той е базиран  на основните дизайнерски 
принципи и подобрението им. Позволява повече гъвкавост, срещайки разнообраните 
предизвикателства и се е доказал, че е лесно разпознаваем от потребителите.

 

Пожелаваме на всички служители успех в популяризирането на новия корпоративен 
дизайн на Knauf.

Тодор Деловски
Генерален Мениджър, 
Knauf Източна Европа - Юг

Роберт Смиленски          
Директор Маркетинг, Маркетинг
Иновации Източна Европа
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ОЦЕНКА НА POS КАТЕГОРИИ
Тази таблица е спомагателен инструмент за оценяване на POS категорията.

Тип обект ““ “““направи си сам”””””””””” Магазин и склад Магазин Склад Оценка

1 2 3 4 3

Размер (м2) 500+ 300-500 100-300 0-100

1 2 3 4 1

Местоположение Tоп Много добро Средно Неатрактивно

1 2 3 4 4

Посетители 2000+ 500-2000 100-500 0-100

1 2 3 4 4

Дистрибутори A B

1 2 1

Система за 
продажба

Да Не

1 2 1

Тотален резултат                                             2,33

Резултат < 2,5 A POS
Категория

-> бюджет за POS X

Резултат >= 2,5 B -> бюджет за POS Y
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POS ОЦЕНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ
  POS СЕ ОЦЕНЯВА ПО СЛЕДНИТЕ КРИТЕТИИ:

I  Вид обект (“направи си сам”, магазин и склад, магазин, склад) 

I  Големина на обекта (повече от 500 m2, 300-500 m2,100-300 m2,       

 0-100 m2) 

I  Локация (топ, много добра, средна, неатрактивна) 

I  Брой посетители на ден, които могат да видят рекламата(над 2000,   

 500 - 2000,100 - 500, 0 -100) 

I  Вид дистрибутор (A или B) 

I  Има ли стратегия в продажбите (да, не)

В колоната за оценка трябва да бъде попълнена стойност за всеки един критерий (1 – 4 и 1 – 2, в 
зависимост от критерия), и да бъде пресметната средната стойност на всички оценки.
POS се категоризира като тип А, ако оценката е по-малка от 2,5.
POS се категоризира като тип B, ако оценката е по-висока или равна на 2,5.
Тип A получава по-голям бюджет за реклама.
Тип B получава по-малък бюджет за реклама.
Оценяването трябва да бъде координирано с регионалния мениджър.
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ПАКЕТИ С РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Тази таблица е спомагателен инструмент за определяне на сета от препоръчани промо 
материали. Регионалният мениджър решава кои материали да използва в случая с POS. 

ТИП ОБЕКТ

“ “““НАПРАВИ СИ САМ” СКЛАД С МАГАЗИН МАГАЗИН
СКЛАД /
ШОУРУМ

Принтиран винил Принтиран винил Принтиран винил Принтиран винил

Рафтови обозначения Знаме на пилон
Самозалепващ се
перфориран винил

Знаме на пилон

Окачен знак Промо дисплей Диспенсър Брандиран телевизор

Продуктов инфо дисплей Завеса за склад
Кафе машина на
поставка + Knauf маса 
+ брандирани чаши

Специален знак на 
дистрибутор на Knauf

Промо табло
Специален знак на     
дистрибутор на Knauf   
системи

Монетник Завеса за склад

Поставка за брошури
за маса

Щанд за брошури
Поставка за брошури
за маса

 Поставка за брошури и  

 щандове
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Монетник Поставка за брошури и 
щандове

Knauf маса Светещ знак 

Продуктов инфо дисплей Завеса за склад Кафе машина + Knauf 
маса + брандирани чаши

Специален знак на дистри-
бутор на Knauf системи

Окачен знак Промо табло Диспенсър за вода Брандиран телевизор

Принтиран винил Рафтови обозначения Знаме на пилон Самозалепящ се винил 
перфориран на прозореца
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ВЪНШНИ БОРДОВЕ

Материалите и технологиите за изработка на борд за външна употреба за POS зависи от мястото 
на изложение и размера на борда. Ключови фактори са големите температурни разлики, 
директното слънце и вятър.

ВЪНШЕН БОРД, POS ОГРАЖДЕНИЕ, 
БЛИЗО ДО ГОЛЯМА УЛИЦА

ВЪНШЕН БОРД,
НА ВХОДА НА POS

ВЪНШЕН БОРД,
НА СТЕНА НА POS

ВЪНШЕН БОРД,
НА ПОКРОВА НА POS

ТИПОВА ВИЗИЯ - САМОЗАЛЕПВАЩ 
СЕ ПЕРФОВИНИЛ
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ВЪТРЕШНИ БОРДОВЕ

За вътрешни условия бордовете не са изложени на вятър и големи температурни амплитуди и 
обикновено са по-малки. Инструкциите за вътрешните бордове трябва да бъдат съобразени с 
конкретните условия и място на излагане.
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Концепцията предлага много
възможни вариации:
I на формата и пропорциите;
I на рекламните материали;
I на смисловото послание;
I в една и съща стилистика.
Това позволява брандиране
според конкретното място и
възможности за всяка точка
на продажба.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
CLEANEO 
AKUSTIK
I Вариации и
адаптации
Хоризонтален 
формат, 
пропорция 2:1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СИСТЕМИ 
KNAUF В 
ЖИЛИЩАТА
I Вариации и 
адаптации
Хоризонтален 
формат, 
пропорция 2:1

Концепцията предлага много
възможни вариации:
I на формата и пропорциите;
I на рекламните материали;
I на смисловото послание;
I в една и съща стилистика.
Това позволява брандиране
според конкретното място и
възможности за всяка точка
на продажба.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
СЛЕДВАЙ
ПРИРОДАТА
I Вариации и 
адаптации
Хоризонтален 
формат,
пропорция 2:1

Концепцията предлага много
възможни вариации:
I на формата и пропорциите;
I на рекламните материали;
I на смисловото послание;
I в една и съща стилистика.
Това позволява брандиране
според конкретното място и
възможности за всяка точка
на продажба.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
KNAUF SYSTEMS 
СПЕЦИАЛНИЯ 
ЗНАК НА 
ДИСТРИБУТОРА
ПЛАСТИЧЕН 
ТРАНСФЕР

Бележка: Регионалните 
мениджъри решават 
кои партньори могат да 
получат специалния знак 
на дистрибутор на Кnauf 
системи.
Важно условие: за да 
получите правото да 
използвате специалния 
знак, POS трябва да 
бъде наличен с всички 
компоненти и аксесоари 
за конструкция на Knauf 
системи.

Специалния знак на дистрибутор на Knauf системи може да бъде изработен от пластмаса. В този 
случай, знакът е направен от черен плексиглас, метални рингове и метални букви, залепени за 
плексигласа към принтирания обект.
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