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им калоричност, високото съдържание на 
влакнини и наличието на биологично ак-
тивни вещества. Клинични изследвания са 
направени и в няколко реномирани български 
болници, в Центъра за изследване на диабет 
и диагностично-консултативни кабинети за 
помощ на диабетици. Изследванията се про-
веждат на база включване в менюто на па-
циентите на различни видове хляб от цели 
пшеничени или ръжени зърна и сравнение 
с използвалите традиционни видове хляб. 
Всички резултати са в полза на качест-
вата на хляба от цели зърна. Докладите 
посочват понижаване на кръвната захар и 
холестеролa, стимулиране на кръвотворна-
та функция и моторните функции на чрев-
ния тракт, подобряване на въглехидратната 
обмяна, неутрализиране на действието на 
токсичните вещества.
Благодарение на употребата на „Бонус“ без 
брашно спада общата калорична стойност 
на приеманата храна. Включен в менюто за 
30 дни, хлябът спомага за намаляване на 
телесното тегло. В същото време „Бонус“ 
е широко препоръчван като част от диета-
та на спортисти и хора с активен начин на 
живот.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
Най-новият вид хляб с високи продажби 
в България е с добавка на L-Carnitine и се 
предлага под марката „Бонус Енерджи“. Той 
е предназначен за активно спортуващи 
хора със специални хранителни режими. 
След „Бонус Енерджи“ фирмата продължава 
да разширява дейността си с пускането 
в търговската мрежа на серията хлябове 
„Бонус Баланс“, „Бонус Актив“ и др.
Компанията планира да лансира и други нови 

масови про-
дукти, както 
и да засили 
присъствието 
си в павилиони-
те за закуски 
и сандвичи в 
училищата, 
по спирките 
на градския 
транспорт, в 
хотели, ресто-
ранти и фит-
нес центрове. 
Амбициите на 
„Бонус“ са да 
утвърди мар-
ката като лидер в производството на хляб 
и хлебни изделия у нас, както и да разшири 
пазарния дял на предлаганите продукти из-
вън територията на страната, в рамките 
на Европейския съюз.

ПРОМОЦИЯ
Поради спецификата на продуктите 
DOWNTOWN FOODS AND DRINKS, те често 
се предлагат чрез директна промоция в 
хипермаркетите и супермаркетите, орга-
низират се периодични дегустации и рек-
ламни щандове по време на различни изяви. 
При пускането на нов продукт на пазара 
компанията реализира тематични рекламни 
кампании, основно в електронните медии. 
Акцент в представянето на продуктите 
DOWNTOWN FOODS AND DRINKS са санд-
вичите „Бонус“, хлябът „Бонус Енерджи“ и 
напитките.
При промотирането се залага също така на 
материали в специализираните вестници, 

списания и тематичните телевизионни 
предавания, както и на рекламни брошури 
и пана във фитнес и спа центровете. Дос-
товерността на материалите се базира на 
цитираните мнения на изтъкнати здравни 
специалисти. Те дават възможност ауди-
торията да се запознае детайлно с качест-
вата и предимствата на предлаганите 
продукти.
С оглед желанието на компанията да уве-
личи пазарния си дял в сегмента на продук-
тите с масово потребление, DOWNTOWN 
FOODS AND DRINKS планира инвестиции в 
мащабна национална медийна кампания и 
разработване на нови дистрибуционни стра-
тегии за супермаркетите и хипермаркети-
те, които от своя страна реализират все 
по-голям дял от продажбите в страната.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Марката стартира с девиза „Бонус“ – по-
лезният хляб“. С годините мотото се до-
пълва с изречението „Бонус“ се грижи за 
теб и твоето семейство“. Продуктите се 
отличават с много добри вкусови качества, 
висока трайност и подчертан здравословен 
ефект.

www.bonus-bg.com

При „Бонус“ често използваната в хлебо-
производството фраза „да омесим хляб“ 
не важи. Суровата натурална пшеница се 
превръща във вкусен и здравословен хляб 
посредством специална технология за на-
кисване. Така се запазват всички полезни 
съставки на пшеницата.

Рекламни лица на хляб „Бонус“ са „Мисис 
България 2004“ Яна Маринова и вока-
листката на група „Мастило“ Виктория 
Терзийска.

Статистиката сочи, че „Бонус“ е най-
често препоръчваната марка диетичен 
хляб от диетолози, интернет страници и 
тематични вестници и списания.

Една филия хляб „Бонус“ съдържа по-малко 
калории от един шоколадов бонбон и точ-
но толкова, колкото половин банан.

БОНУС

ФАКТИ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ

ПАЗАР
Фирма „Джи Ви Ел Слатина“ ООД е най-
крупният български производител на се-
рия уникални видове хляб. Тя произвежда 
DOWNTOWN FOODS AND DRINKS, които 
включват над 30 артикула, групирани в 
следните категории: шест разновидности 
здравословен хляб „Бонус“, традиционен 
хляб, специален хляб, хляб за сандвичи, 
малки хлебчета (полуизпечени), сандвичи и 
други стоки и напитки. Водещи за позицио-
нирането на пазара остават продуктите 
от групата „Здравословен хляб“. В послед-
ните десет години серията „Бонус“ на 
DOWNTOWN FOODS AND DRINKS е лидер в 
производството и продажбите на диетични 
хлебни изделия.
Като предлага съвършено нова и непозна-
та в България производствена технология, 
само за няколко години брандът „Бонус“ 
става най-популярният на местния пазар 
за здравословни и диетични хлебни изделия. 
Продуктите с тази марка са насочени към 

специфична целева група, а не към масовото 
потребление. Те са с превъзходно качество 
и от по-висока ценова категория.
Пазарният дял на специалните видове хляб в 
България е все още под 5% от общата кон-
сумация. Интересът към здравословните и 
диетичните видове хляб обаче непрекъснато 
нараства. Изделията „Бонус“ владеят около 
30% от общия пазарен дял на специалните 
видове хляб. Въпреки битката с конкурен-
цията, лидерството на марката се запазва 
благодарение на високото качество и непре-
къснатото обновяване на асортимента.
Потенциални клиенти на марката „Бонус“ 
са около четири милиона души – градско на-
селение със средни и високи доходи. 80% от 
тях консумират традиционен, 15% – тосте-
рен, и 5% – специален диетичен и здравосло-
вен хляб.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
Продуктите с марката „Бонус“ са спечелили 
множество награди, които са признание за 
високото им качество. Сред тях са гра-

мота за най-богата експозиция от хляб 
и хлебни изделия на „Джи Ви Ел Слатина“ 
ООД – Хлебопекарни „Даунтаун“ на 
„Булпек 98“, първо място за здра-
вословни продукти и най-богата 
експозиция от хляб и хлебни из-
делия на „Булпек 99“, второ мяс-
то в конкурса „Хлябът от древ-
ността до днес“ на „Булпек 2000“. 
Компанията печели диплома и първо 
място на „Булпек 2002“ за най-бо-
гата гама продукти, отговарящи на 
съвременните тенденции в храненето, 
и за диетична серия. Хляб „Бонус“ и „Дие-
тична серия“ са носители на златен медал 
на Международния пловдивски панаир през 
2001 и 2003 г.

ИСТОРИЯ
„Джи Ви Ел Слатина“ е създадено като 
дружество с ограничена отговорност 
през 1995 г. в София. Основен предмет на 
дейността му е производство и търговия 

с хляб и хлебни изделия. 
Продуктите DOWNTOWN 
FOODS AND DRINKS веднага 
привличат вниманието на 
потребителите. Най-голям е 
интересът към хляб „Бонус“, 
произведен по технология, 
обработваща покълнала хлеб-
на пшеница. За кратко време 
компанията налага марката 
„Бонус“ – полезният хляб“.

През 1998 г. „Джи Ви Ел Слатина“ ООД 
купува автоматизирана линия за производ-
ство на хляб и хлебни изделия на френската 
фирма „БОНГАРД“. Оборудването е предпос-
тавка за високото качество на изделията. 
Линията е пусната в експлоатация през юли 
1999 г.
С годините асортиментът и пазарният дял 
на компанията нарастват. Фирмата вече 
разполага с три хлебопекарни. 
Продуктите DOWNTOWN FOODS 
AND DRINKS се разпространяват 
в цялата страна чрез изграде-
на собствена дистрибуторска 
мрежа.

ПРОДУКТЪТ
Хляб „Бонус“ се произвежда по 
нетрадиционна технология, поз-
воляваща заместване на браш-
ното с цели зърна от различни 
видове култури – пшеница, ръж, 
лен, ориз. Полученият продукт 
има характерна структура и вид, 

близки до тра-
диционните 
видове хляб, но в 
същото време значително се отличава от 
тях с много добри вкусови качества, висока 
трайност и подчертан здравословен ефект 
при постоянна консумация. Запазени са 
всички биологично активни вещества, съ-
държащи се в използваните натурални суро-
вини, в това число зародишът, витамините 
и минералните субстанции. Същевременно 
хлябът от цели зърна е с ниска енергийна 
стойност и балансиран аминокиселинен със-
тав. Особено ценно качество е съдържание-
то на неусвояеми влакнини (целулоза), които 
в обикновения хляб са до 1%, а в хляба от 
цели зърна надвишават 12%. Дневната нуж-
да на човешкия организъм от влакнини е 
27–30 грама и се удовлетворява при консу-
мация на 250 грама от продукта.
Начинът на производство и спецификите на 
„Бонус“ позволяват влагането на различни 
типове добавки, които променят вкусовите 
качества, както и крайните показатели по 
отношение на калоричност или здравосло-
вен ефект върху консуматорите.
В продължение на години са правени ла-
бораторни изследвания на качествата на 
продуктите с марката „Бонус“. Установе-
ните показатели потвърждават ниската 


