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Пандемията е повлияла практически на всички
аспекти на нашияживот…..



Разлики в проявлението на потребителското
поведение



Ключови тенденции в поведенческите промени, 
произтичащи от въздействието на COVID-19

● Увеличено цифрово приемане

● Промени в моделите на мобилност

● Промени в поведението на покупките

● Повишена информираност за здравето

● Промени в междуличностното поведение



Промененото поведение на потребителите по
целия свят изисква от бизнеса бърза адаптация

• Компаниите, които очакваха всичко да премине бързо, останаха на задни позиции, а

някои дори напуснаха света на бизнеса

• Част от компаниите се адаптираха и се дигитализираха за първите два месеца, с което

отбелязаха ръст

• Големите корпорации започнаха да имат повече доверие в екипите си поради липса на

качествени кадри, които бързо да обучат и назначат

• Промените се отразиха най-вече в секторите: търговия на дребно, онлайн търговия, 

банково дело, застраховане, недвижими имоти, развлечения, туризъм, пътувания

• Някои сектори претърпяха невиждан прогрес, а други неподозиран спад, но тези, 

които оцеляха или се дигитализираха или промениха услугите спрямомоментните

нужди на потребителите. 



Интересни факти…. 

 Двама на всеки пет (43%) от потребителите се притесняват за финансовата си сигурност

през 2021 година

 Повече от една трета (36%) отдават приоритет на спестяванията пред разходите

 37% работят повече от вкъщи, а 60% планират да правят това повече в бъдеще

 Всеки пети (20%) иска да остане в къщи колкото е възможно повече

 Доверието в обществения транспорт е спаднало с 37% в сравнение с преди COVID-19

 Очаква се нетните разходи да бъдат с 21% по-малко през следващите 6-12 месеца, в

сравнение с преди COVID-19

 Близо до половината (45%) прогнозират, че цифровите канали ще бъдат основната им

връзка с марките

 „Съотношение цена-качество“ се класира с 63% като най-добрите критерии за покупка.



5 начина, по които Covid-19 променя потребителското
поведение

● Потребителите се стремят да си върнат загубеното

● Приспособяване към цифровите взаимодействия

● Позитивното преживяне на марките във всички канали ще играе ключова

роля при вземането на решения

● Интегриране на виртуални инструменти

● Съотношение цена-качество



Резултати за бизнеса от COVID-19 и успешни
примери за излизане на печалба по време на

криза

Около 200 хиляди фирми в САЩ са фалирали

конкретно заради пандемията

Това включва 100 хил. „допълнителни фалита“

сред фирмите, които предлагат услуги,

изискващи личен контакт, като например салони

за красота, фризьорски салони и други

козметични центрове



Ръст за Amazon

Според данни на USA Today, нетната

стойност на Безос през март 2020 г. 

е 113 милиарда щатски долара. Към

ноември 56-годишният

изпълнителен директор се оценява

на над 203 милиарда щатски

долара.

Според проучване на "Ню Йорк

Таймс" Amazon отчита почти 200%

ръст на печалбите.



Zoom



Tesla

Някои смятаха, че оценката на Tesla на стойност 75 млрд. долара в началото на 2020 г. 

изглежда балончиво. 

Но сега е отчела печалба за пет поредни тримесечия, преминаването на индустрията към

електрически превозни средства е безспорно и инвеститорите вярват, че технологията й

е с години напред от състезанието.



Сектор образование

През март, когато Covid-19 беше обявен за пандемия от Световната здравна

организация, изтеглянията на образователни приложения в световен мащаб

нараснаха с 90% в сравнение със средно на седмица през четвъртото

тримесечие на 2019 г.

От пазар от 107 млрд. долара през 2015 г. се очаква

индустрията да се утрои до 2025 г. и да струва 350 млрд.

долара, тъй като все повече хора търсят учебни ресурси

онлайн.



Български примери за развитие по време на
пандемия

• Доставки на храна

• Куриерски услуги

• Онлайн търговия на развлечения



Foodpanda

В ситуацията на обявеното извънредно положение, затворени ресторанти и обекти за
хранене, много хора се насочиха към доставка на храна до вкъщи, като лесен, удобен и
безопасен начин да разнообразятменюто си.



Ebag

Търсенето на хранителни продукти

онлайн се увеличава с всеки изминал

месец. Пандемията преобрази

поведението и нагласите на клиентите за

начина, по който пазаруват, и начина, по

който избират доставчика на качествена

храна, в условията на сигурност и

безопасност.



Изпреварващо се увеличава делът на

международните доставки спрямо тези

на вътрешни пазар, като пратките от и

за чужбина формират 44% от общите

приходи.

Speedy

Куриерски услуги
Браншът отчитаръст на пратките с 30%



Мярка, която предприеха от

компанията още с обявяването

на извънредното положение на

13-ти март бе да намалят цената

на всичките си услуги с 20% до

1-ви април. Econt

Куриерски услуги

Браншът отчитаръст на пратките с 30%



Онлайн търговия на развлечения

Store.bg

По последни данни на НСИ онлайн търговията в България бележи ръст от 72% на годишна

база през ноември 2020.

Ozone.bg

Нормалните очаквания за Ozone са да расте около 50% година към година. В

тримесечието на локдауна (март, април, май) постигнаха доста по-сериозни ръстове.



Десислава Авджиева/ Desislava Avdzhieva

Благодаря за
вниманието !
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Desislava Avdzhieva
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