
УСПЕШНИЯТ 
МАГАЗИН  
Как да изградим идеалния магазин, така че
да продаваме ПОВЕЧЕ и да бъдем успешни?

The Retail creator. Feel the innovation!



Кои сме ние ?

Ege Group предоставя цялостни решения за изграждане на 
магазини за хранителни стоки и други търговски обекти - от 
идеята, през проектирането, изграждането, оборудването и 
сервиза в зависимост нуждите и целите на клиентите.

EGE Group е компания на иновациите, на успешно приложените 
нови технологии и решения в сферата на търговското, POS и IT 
оборудване в ритейл бизнеса. Осъзнавайки нуждата от 
индивидуалността на всеки един проект, предоставя уникални 
решения за всеки клиент.

Един от най-ценните и ресурси е екипът от доказани 
професионалисти,отворени към новостите и 
предизвикателствата. Развитието на информационните 
технологии и иновации, управлението на проекти и бързо 
сменящите се стилове и модните тенденции налага постоянно 
развитие на компанията.



е нещо уникално, което EGE Group разработва не само за България, 
но и за международния пазар.

С тази иновация ние създаваме решения:

·      Как най-успешно се оптимизира полезния обем в един търговски 
обект.
·      Какви продукти да се лансират, които да направят локалния бизнес 
специален и да му предадат уникална стойност.
·      Коя е най-подходящата и модерна визия, отговаряща на цялостната 
концепция на обекта.
·      Как да бъде осветен обектът, така че продуктите да имат 
съвършената видимост, да са контрастни, свежи, цветни и примамливи.
·      Кои са подходящите  POS устройства, които са ергономични, 
постигат бързо обслужване на касова зона, ефективен прием на стока и 
лесно осъществяване на ревизии.

Концепцията за успешен магазин на EGE group e цялостно решение, 
което се разработва съобразно нуждите на  Вашия бизнес. С него доказано 
увеличавате финансовата ефективност на търговския обект.

Концепция за успешен магазин



КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?  

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 
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Да е  
приветлив, уютен, осветен

Да е лесно достъпен 

и като достижимост до всички 
стоки в самия магазин

като място / локация 
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КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?  

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 

Да е просторен, удобен 
и практичен 

предлага се пазаруване с удобни 
и подходящи кошници и колички
има поставени удобни 
шкафчета за личен багаж

П
РО

ДУ
КТ

И
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да има оптимално пространство между стелажите 
спрямо площа на магазина

КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

6 EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 
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Да е подреден

Да има правилно 
етикетиране на стоките

добра презентация на стоките

с правилна и хронологична последователност 
на продуктовите категории и подреждане на стоките  
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И
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КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 

Да е използвано оптимално пространството

Да предлага голямо разнообразие от 
стоки

на малко площ да се позиционира много стока 
като портфолио от лица (чрез иновативни 
стелажни системи и хладилни витрини)

чрез максимално разпределение на стоката 
върху площта и обема на магазина
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КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

П
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И

Да предлага допълнителна стойност 
чрез допълнителни и атрактивни точки на продажба в зависимост от големината на обекта и 
местоположението му – допълнителни и уникални зони с добавена стойност (хот дог, пица, сандвичи, 
грил, фреш зона/бар, coffee station, витрина за торти, пасти и сладкарски изделия, био щанд

8 EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН?  



КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

П
РО

ДУ
КТ

И

Обектът да е правилно осветен 
с директно насочено осветление 
към стоките 

така, че да се акцентира на видимостта на 
продуктите – различни типове

специализирано осветление за зони за 
зеленчук, алкохол, хляб, щандова витрина – 
месо, сирене, риба, топла точка

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 9



КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 
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Обектът да е енергоефективен
чрез правилно проектирана и изпълнена 
инсталация
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КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 

П
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Продуктите да са правилно 
подредени и презентирани  

чрез съдове за презентация на продукти на щандова витрина, 
делители, пушери и стопери за вертикалните витрини и стелажи

Клиентът неусетно да се застоява повече 
в магазина и увеличава времето си 
на активно пазаруване  

чрез увеличаване на асортимента в обекта, чрез уникални 
продукти – такива, които не могат да се намерят във всеки 
магазин
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КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 
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Клиентът да е бързо обслужен 
в касова зона   

добре и ергономично подредена каса с постоянен 
контакт лице в лице (служител и клиент)

оптимално използване на работещите (отворените 
към момента) каси, позволяващи бързо обслужване 
на клиентопотока

високоскоростни скенери, надеждна техника с 
висока пропускателна способност и бързо действие
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КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 
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Когато има ефективност 
на работата на служителите

чрез оптимално оборудване, което да намали 
броя на служителите и в същото време да 
направи работата им по-ефективна

добър хардуер и софтуер, мобилни терминали, 
електронни етикети, мониторингова система, 
банкното-монето броячна система, бързо измерване 
на стоки на касата, машина за опаковане,
професионални колбасорезачки, етикетни 
принтери, лампи за фалшиви пари, бърза система 
за комуникация между служителите
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КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 
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Добре обучен персонал 
и персонален подход 
към клиентите
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КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МАГАЗИН 
УСПЕШЕН?

EGE GROUP  КАКВО ПРАВИ ЕДИН МАГАЗИН УСПЕШЕН? 
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Да са поставени 
подходящи знаци в магазина   

така че да ориентират клиента 
(входно-изходни системи, надписи 
по зони)

Добре подреден и оптимизиран 
склад   

стелажи, хладилна камера, лесен достъп на 
служителите до стоката
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Трудно достъпни стоки: 
поставени различни видове едни зад 
други

Зоната за зеленчуци и плодове: 
невзрачни и разхвърляни, поставена 
стока в какъвто съд са имали под ръка - 
кашон, касетка, панер...

Зона за хляб: 
поставени директно в касетки 
на земята в обекта

Стелажи: 
нямат достатъчно полици и 
много голямо пространство 
между самите полици

КАКВО ПРЕЧИ НА ЕДИН МАГАЗИН 
ДА Е ОПТИМИЗИРАН 
ПРАВИЛНО?   

16 EGE GROUP  КАКВО ПРЕЧИ НА ЕДИН МАГАЗИН ДА Е ОПТИМИЗИРАН ПРАВИЛНО? 

Незониран магазин: 
няма логична подредба и 
последователност



КАКВО ПРЕЧИ НА ЕДИН МАГАЗИН 
ДА Е ОПТИМИЗИРАН 
ПРАВИЛНО?   

EGE GROUP  КАКВО ПРЕЧИ НА ЕДИН МАГАЗИН ДА Е ОПТИМИЗИРАН ПРАВИЛНО? 

Хладилни витрини с остаряла 
технология и висока консумация 
на електроенергия

Неефективно използване на 
пространството чрез фирмени 
витрини (заемат място и са 
енергоемки), фирмени стелажи 
(блокират човекопотока и 
затрудняват пазаруването)

Липса на основни 
продуктови категории 
(ако не липсват, потребителят 
не би ходил в голям хипермаркет)

Неправилно използване на 
оборудване: в щандова витрина 
се поставят опаковани стоки
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Лоша презентация и липса 
на акцент върху ключови 
продукти / зони

Осветеност: неподходящо 
използвано осветление или 
липса на такова

Неправилно презентиране 
на куки (върху които се 
поставят продукти като 
чорапи, сапуни, ядки, 
аксесоари за тоалетната...)

Липса на специализирани 
стелажи и витрини за подходящи 
продуктови категории: липса на 
стелаж за вестници и списания, 
щандова витрина, пълна с 
вакуумирани продукти, които 
трябва да се предлагат във витрина 
за самообслужване...

КАКВО ПРЕЧИ НА ЕДИН МАГАЗИН 
ДА Е ОПТИМИЗИРАН 
ПРАВИЛНО?     

18 EGE GROUP  КАКВО ПРЕЧИ НА ЕДИН МАГАЗИН ДА Е ОПТИМИЗИРАН ПРАВИЛНО? 

Неправилно етикетиране



Витрини с големи габаритни 
размери, дълбоки, но с много 
малка изложбена площ

Касова зона: 
забавя обслужването отколкото 
да помага за по-бързото 

липса на контакт очи в очи 
(служите – клиент)

КАКВО ПРЕЧИ НА ЕДИН МАГАЗИН 
ДА Е ОПТИМИЗИРАН 
ПРАВИЛНО?     

19EGE GROUP  КАКВО ПРЕЧИ НА ЕДИН МАГАЗИН ДА Е ОПТИМИЗИРАН ПРАВИЛНО? 

неудобна касова зона / липса 
на оптимизация на работното 
място в касова зона

липса или грешно 
представяне на импулсни 
продукти до касова зона

бавни скенери



КАК ПАРТНЬОРСТВОТО ВИ С EGE GROUP 
ЩЕ ПОМОГНЕ МАГАЗИНЪТ ВИ ДА Е УСПЕШЕН?

20 EGE GROUP  ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТЕН ОБЕКТ ОТ А ДО Я

Кафе машини
и аксесоари

Специализирано
Осветление

Хладилни
инсталации
и компоненти

Оборудване за
пицарии, пекарни
ресторанти и заведения

ПОС Системи
и ИТ Оборудване

Търговско
Оборудване



КАК ПАРТНЬОРСТВОТО ВИ С EGE GROUP 
ЩЕ ПОМОГНЕ МАГАЗИНЪТ ВИ ДА Е УСПЕШЕН?

21EGE GROUP  ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТЕН ОБЕКТ ОТ А ДО Я

Мърчъндайзинг
продукти, аксесоари

Опаковачни
Машини

Подопочистваща
Техника

Балиращи
Преси

Индустриални
Врати

Свържете се с нас, за да Ви предоставим 
най-правилното решение

0899 12 10 10 sales@egegroup.eu



ДА ПОГОВОРИМ ЗА: СРЕДНА ЦЕНА 
НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА   

22 EGE GROUP  КАКВО БИ ПОМОГНАЛО ЗА ЕДНО УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ? 

увеличена с

50%

Какво е потребителска 
кошница?

сборът от артикули, които даден потребител 
пазарува в даден обект

Какво е средна цена на 
потребителска кошница?

осреднена стойност на общия брой 
потребителски кошници на потребители в даден 
обект към съответен времеви период

Как можем да увеличим 
потребителската кошница?

като насърчим потребителя да закупи повече 
артикули в обекта

Как можем да го насърчим да закупи 
повече артикули?

като му се предостави богато разнообразие от
продукти (без да лисват основни продуктови
категории и с наличие на уникални продукти, които
не може да закупи във всеки хранителен магазин)
и с добро клиентско обслужване



ИНВЕСТИЦИЯ И
НЕЙНАТА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ  [ПРИМЕР]

23ИНВЕСТИЦИЯ И НЕЙНАТА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ [ПРИМЕР]

БЕЗ ИНВЕСТИЦИЯ

Оборот за ден:       2 750 лв.

Оборот за месец: 82 500 лв.

Чиста печалба на месец:
1 750.00 лв.

Печалба за месец: 13 750 лв.

При средна надценка: 20%

Постоянни разходи: 12 000 лв.

5.00 лв.
СРЕДНА ЦЕНА НА 
ПОТРЕБИТЕЛСКА 
КОШНИЦА ЗА ДЕН

С ИНВЕСТИЦИЯ

Оборот за ден:         4 125 лв.

Оборот за месец: 123 750 лв.

Чиста печалба на месец:
6 750.00 лв.

Печалба за месец:   20 625 лв.

При средна надценка: 20%

Постоянни разходи: 12 000 лв.

7.50лв.
СРЕДНА ЦЕНА НА 
ПОТРЕБИТЕЛСКА 
КОШНИЦА ЗА ДЕН

50%
ръст на 

кошницата

постига се
с концепция

от EGE Group

и инвестиция

37%
която отделяте
от три пъти по 

високата
месечна печалба



ИНВЕСТИЦИЯ И
НЕЙНАТА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ  [ПРИМЕР]

ЛИЗИНГОВ КАЛКУЛАТОР

Оборудване / ново /

60 месеца BGN

130 000        BGN 20 %Първоначална 
вноска:

Стойност:

Лизингов срок:

130 000 BGN 1 880 BGN
Главница: Разсрочено плащане:

24  [ПРИМЕР]

Ако като собственик на търговски 
обект инвестирате в оптимизация 
на оборудване и правилни цялостни 
решения, Вие ще получите:

С 50 % дневно увеличаване
средната цена на 
потребителската кошница.

Оптимизиране на пространството 
и увеличаване на асортимента с 
минимум 50 %.

Три пъти увеличаване на 
чистата месечна печалба



ЗАЩО Е ВАЖНА 
ПРОМЯНАТА
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ЗАЩО Е ВАЖНА 
ПРОМЯНАТА

26  [ПРИМЕР]

Подсигурете бизнеса си с правилни решения, за да бъдете винаги пред 
конкуренцията, актуални на пазара и успешни. 
В противен случай някой друг ще ви измести!
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Стойки за касово 
работно място
Осветление за магазини
Кошници и колички
Кошници за пазаруване
Колички за пазаруване

Мърчъндайзинг продукти
и аксесоари
Тави и купи за хладилни витрини
Касетки за плодове и зеленчуци
Система за самозареждане на рафт

Стелажни системи за бусове,
ванове и куфари за инструменти
Sortimo

Подопочистваща техника
Подопочистващи машини
Санитаризиращи машини
Професионални почистващи инструменти
Професионални почистващи препарати

Балиращи преси
Ръчни балиращи преси
Автоматични балиращи преси

Контрол на достъпа и 
работно време

Пожароизвестителна система

СКС, Сървър, Мрежово оборудване

IT Оборудване, IT Периферия

Принтери и скенери

Консумативи

Хладилни витрини
Минусови витрини
Топли витрини
Специализирани витрини
Хладилни шкафове
Хладилни камери
Стелажи
Овлажнителни системи
Касови модули
Турникети и бариери
Шкафове за личен багаж

Търговско Оборудване

Електронни и етикиращи везни
Баркод скенери
Мобилни пос терминали
Етикетни принтери
Картови принтери
Пос клавиатури
Четци на документи
Машини за броене на пари
Касови чекмеджета и сейфове
Електронни етикети
Пос монитори и пос принтери
Фискални устройства
Маркиращи клещи и аксесоари
Софтуер за магазини
Софтуер за ресторанти
Публични дисплеи
Система за връзка в търговски обект
Озвучаване на магазини, супермаркети,
търговски обекти
Видеонаблюдение
Системи за сигурност

ПОС Системи и 
ИТ Оборудване

Н
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Хладилни агрегати
Компоненти за хладилни инсталации
Мониторингова система за
хладилни инсталации

Хладилни инсталации 
и компоненти

Автоматични кафе машини
със сензорен екран
Кафе станции

Кафе машини 
и аксесоари

Фреш машини

Машини за тесто
Фурни за хляб
Конвектомати
Грил за пилета
Колбасорезачки
Фритюрник с горещ въздух
Опаковачни машини
Машини за рязане на хляб

Оборудване за пицарии,
пекарни и ресторанти

Индустриални врати
Скоростни врати

Летящи Врати

Автоматични плъзгащи врати

0899 12 10 10
sales@egegroup.eu

Свържете се с нас



The Retail creator. Feel the innovation!

+359 54 89 20 70
+359 24 14 69 10

www.egegroup.eu
sales@egegroup.eu

Офис Шумен
бул. Ришки Проход 20

Офис София - Showroom
жк. Младост 4 бл.460А


