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ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Философията на „Верея“ е да се грижи за 
потребителите и тяхното здраве. И в бъ-
деще Обединена млечна компания ще про-
дължи да развива българския пазар в посока 
на съвременните здравословни млечни про-
дукти, които полагат интензивна грижа за 
съвременния човек.
Развивайки се заедно с потребителите, 
„Верея“ разбира техните нужди и желания и 
им предлага разнообразие и нововъведения, 
запазвайки своите основни характеристики 
– високо качество, натуралност на продук-
тите и здравословност. По този начин „Ве-
рея“ подчертава имиджа си на съвременна 
марка, която мисли и се грижи за потреби-
телите.

www.umc.bg

През септември 2004 г. на пазара е въведе-
но новото кисело мляко „Верея“, по-модерно 
и по-здравословно – с 0,1% масленост (без 
мазнини), обогатено с калций.
През ноември същата година линията пряс-
но мляко в кутия от един литър се разно-
образява с въвеждането на прясно мляко с 
ниска масленост – 1,5%.
В края на 2005 г. на млечния пазар в Бълга-
рия е представена линията „Верея Калций“ 
– нискомаслено кисело и прясно мляко с 30% 
повече калций от обикновеното мляко.

ПРОДУКТЪТ
Натуралните млечни продукти „Верея“ са 
създадени с изключителна грижа и разбира-
не за здравето на потребителите. Всеки 
ден специалистите на ОМК се грижат само 
продукти с най-високо качество да дости-
гат до клиентите на компанията. Кисело-
то мляко е натурално и без консерванти, 
с жива българска закваска. Всяка кофичка 
съдържа и безценния опит на българската 
традиция. Кисело мляко „Верея“ се предлага 
в три здравословни линии. За тези, които 
предпочитат неустоимо гъсто и вкусно 
мляко, както и за повече енергия, е „Верея 
4,5%“. За любителите на традиционното 
кисело мляко е „Верея 2,9%“, а за почитате-
лите на продукти без мазнини е нискомас-
леното, нежно и здравословно кисело мляко 
„Верея 0,1%“ – за поддържане на перфектна 
линия.
Прясно мляко „Верея“ е с превъзходен вкус 
и постоянно качество, богато на протеини, 
калций, витамини и други минерали, осигу-
ряващо здравословна храна за всеки от се-
мейството. Суровото мляко е с контроли-
рано качество от фермата до потребителя 

потребителите. Грижата за тях бе поста-
вена в центъра на ценностната система, 
защото тя отразява и същинската мисия 
на „Верея“ – да помага на потребителите 
за изграждане на здравословен начин на жи-
вот и хранене.
Една от първите стъпки на „С грижа за 
вас“ беше свързана с представянето на 
линията „Верея Калций“. Лице на марката 
стана Лили Игнатова – българка, която съ-
четава в себе си националния дух и образа 
на успялата съвременна жена. „Верея“ е 
спонсор и на Националния ансамбъл по ху-

дожествена гимнас-
тика, като се грижи 
за възстановяването 
на момичетата след 
тренировки и състе-
зания. 
През 2006 г. кисело 
мляко „Верея“ се  
представи на паза-
ра в нови опаковки, 
които по-добре от-
разяват същност-
та на марката. С 
това започна и нова 
рекламна кампания 
с по-силен акцент 
върху семейството,  
семейните ценнос-
ти и важността на 
здравословния начин 
на живот.
„Верея“ развива ак-
тивно своята соци-

ално ангажирана платформа, насочена към 
популяризиране и информиране на потреби-
телите за начините и ползите от здравос-
ловното хранене. През 2005 г. под мотото 
„Избягай от остеопорозата“ компанията 
организира съвместно с редица организации 
и под патронажа на г-жа Зорка Първанова 
Национална седмица за борба с остеопоро-
зата. Над милион и половина българи бяха 
информирани за начините на превенция на 
болестта чрез прием на храни, богати на 
калций, и чрез редовно движение.
През 2006 г. „Верея“ продължи тази своя 
инициатива. В периода април–май чрез кам-
панията „Купи и помогни!“ ОМК отдели по 
5% от прихода на всеки продукт „Верея Кал-
ций“ за закупуването на апарат за измерва-
не на костната плътност. През май 2006 г. 
апаратът, на стойност над 35 000 лв., беше 
дарен на Община Варна за безвъзмездно 
ползване при достъпни условия.

„Верея“ стана иници-
атор и на създаване-
то на Фондация „С 
грижа за здравето“, 
която развива обще-
ственополезна дей-
ност в областта на 
здравословния начин 
на живот и хранене. 
Фондацията създаде 
уникалния сайт  
www.zdraveya.com  
за дългосрочно пла-
ниране на хранител-
ния режим и регули-
ране на начина на 
хранене.

и се подбира старателно, като се спазват 
най-високи хигиенни стандарти. Прясно мля-
ко „Верея“ се предлага в две линии – пълно-
маслено (3%) и нискомаслено (1,5%).

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
„Верея“ е марка, която е част от живота 
на всеки българин. Тя запазва респекта към 
„корените“, но се развива и с вкуса, же-
ланията и нуждите на потребителя. Така 
се ражда и последната рожба на марката 
– „Верея Калций“. Тази здравословна линия 
представлява нискомаслено кисело и прясно 
мляко с 30% повече 
калций от обикновено-
то мляко. Калцият има 
жизненоважно значение 
за развитието и пра-
вилното функциониране 
на костната система 
на човека и за профи-
лактиката на редица 
заболявания на опорно-
двигателната система. 
Благодарение на „Верея 
Калций“ всеки може да 
получи калция, от кой-
то се нуждае. Кисело 
мляко „Верея Калций“ 
е с масленост 0,1%, а 
прясното „Верея Кал-
ций“ – с 1,5% масле-
ност.
„Верея“ ще продължава 
да развива съвременни 
здравословни млечни 
продукти, които полагат грижа за съвре-
менния човек и му помагат за подобряване 
на храненето и начина на живот.

ПРОМОЦИЯ
Първата в историята на „Верея“ национал-
на кампания беше „Природата на киселото 
мляко“. Тя представи бранда като традици-
онна марка за млечни продукти – природно 
и качествено кисело мляко. Къщата на 
„Верея“ стана отличителна черта на мар-
ката. Чрез „Природата на киселото мляко“ 
компанията оформи определен имидж в съз-
нанието на българския потребител – тради-
ционно и натурално българско кисело мляко, 
гъсто и вкусно, което предлага разнообра-
зие на маслено съдържание.
През 2005 г. „Верея“ представи и ново-
то си послание „С грижа за вас“. С това 
позициониране се навлезе в нов етап от 
развитието на марката и комуникацията с 

Петко – момченцето от клипа на кисели 
млека „Верея“, всекидневно консумира 
три-четири кофички кисело мляко „Верея“.

Всеки ден над 50 000 кг прясно и кисело 
мляко „Верея“ стават част от храненето 
на българина.

Всяко трето пастьоризирано прясно 
мляко, което се консумира в българските 
семейства, е с марката „Верея“.

Младите хора в България получават чрез 
храната едва 50–60% от необходимия им 
калций. Ако човек консумира една чаша 
прясно мляко „Верея Калций“ и две кофич-
ки кисело мляко „Верея Калций“ всеки ден, 
ще получава препоръчителната дневна 
доза калций.

Апаратът за костна плътност, който 
бе дарен от „Верея“ за ползване при дос-
тъпни условия, е резултат от усилията 
и на потребителите – те са купили над 
500 000 опаковки „Верея Калций“.

Освен че е много богато на хранителни 
вещества, млякото има положителен 
ефект и върху духа. То съдържа жизне-
новажната аминокиселина триптофан, 
която предотвратява усещането за без-
покойство и има антидепресивен ефект.

ВЕРЕЯ

ФАКТИ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ

ПАЗАР
„Верея“ е една от най-популярните българ-
ски марки кисело и прясно мляко. Тя е безспо-
рен лидер в сегмента на прясното мляко с 
пазарен дял от над 36%. При киселите мле-
ка марката е сред трите водещи бранда, 
като в сегмента на млеката без мазнини (с 
масленост от 0–1%) заема над 70% от па-
зара с продуктите си „Верея 0,1%“ и „Верея 
Калций“.
Общият обем на пазара на кисели и пресни 
млека за 2005 г. се оценява на около 150 хи-
ляди тона.
Пазарът на кисело мляко нараства с около 
2–3% годишно. Над 90% от него е частта на 
натуралното бяло мляко, което е феномен в 
сравнение с други страни. Пазарът на пряс-
но мляко се развива с доста по-бързи тем-
пове в порядъка на 15–18% от 2004 г. насам. 
Основният ръст се обуславя от това, че 
все повече потребители предпочитат ин-
дустриално произведено-
то прясно мляко вместо 
домашното.
Пазарът на млечни про-
дукти има своите особе-
ности, които поставят 
предизвикателства пред 
търговските марки с 
истинско национално зна-
чение: множество про-
изводители и продукти 
с ограничено регионално 
значение, силна конкурен-
ция на ценово равнище, 
компромисно отношение 
към качеството в част 
от продуктите, местен 
„шовинизъм“ у потреби-
телите, все още не доб-
ре установени взаимоот-
ношения, канали и практики в дистрибуци-
ята и продажбата до търговската мрежа. 
Млечната индустрия е изправена пред ре-
дица трудности, свързани с осигуряването 
на достатъчно и качествено сурово мляко, 
което има определяща роля за крайния 
продукт. Предстои да се въведат млечни 
квоти и европейски стандарти за суровото 
мляко, което също ще бъде труден процес.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
През 2005 г. продажбите на кисело мляко 
„Верея“ се увеличават над два пъти спрямо 
2004 г., като тази тенденция продължава и 
през 2006 г. Прясно мляко „Верея“ също пос-
тигна почти двоен растеж на продажбите 
за една година.

В последните национални изследвания „Ве-
рея“ се разпознава от българското общест-
во като марка, която се грижи за здравето 
на потребителите, за децата и семейното 
благополучие.
Производителят на „Верея“ – Обединена 
млечна компания (ОМК), е сертифициран 
като предприятие първа категория – пред-
приятие, чиято продукция и производст-
вена практика са в пълно съответствие 
с изискванията на Европейския съюз. Ком-
панията има над 50-годишен опит в пре-
работката на мляко и производството на 
млечни продукти. 
В ОМК са въведени и се прилагат сис-
темите за контрол на качеството по 
стандартите GMP и НАССР, гарантиращи 
стриктен контрол на суровото мляко в 
процеса на събиране, преработка и дист-
рибуция до търговската мрежа. Всеки ден 
се правят над 170 анализа на процесите и 

технологията, продук-
тите и сигурността на 
взимане на решения.

ИСТОРИЯ
Името Верея е тракийско 
местно наименование, 
идващо от думата „бе-
рое“, което означава ми-
нерален извор, минерална 
баня. От същия корен е 
и думата „вари“ – извор. 
С времето „берое“ става 
„верея“. Верея е и няко-
гашното име на Стара 
Загора.
Историята на млечни 
продукти „Верея“ започва 
през 1997 г., когато е 
регистрирана марката. 

На млечния пазар са пуснати традиционно 
кисело мляко „Верея 3,6%“, както и прясно 
мляко „Верея“ с масленост 2% и 3%.
През 1998 г. прясно мляко „Верея“ започва 
да се произвежда в модерна и удобна асеп-
тична кутия, която гарантира високо качес-
тво и дълготрайност на продукта.
През 2003 г. то става пазарен лидер, пред-
лагайки натурално прясно мляко с традици-
онна масленост 3%.
През април 2004 г. кисели млека „Верея“ са 
представени на пазара с 4,5% и 2,9% масле-
но съдържание, с жива българска закваска и 
с традиционен български вкус. Къщата на 
„Верея“ от рекламния клип добива популяр-
ност и скоро става един от най-помнещите 
се символи за млечни продукти.


