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кухненски смесители и месингов обков за 
врати и прозорци. Всички продукти се про-
извеждат от висококачествени материали 
и отговарят на европейските изисквания 
и стандарти. Изделието с марка Vidima е 
гаранция за дълги години безупречна работа 
и комфорт, осигурени от съвременните про-
изводствени технологии, непрекъснатото 
усъвършенстване на процесите и иноваци-
онния дизайн.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
Като компании с  традиции в производ-
ството и продажбата на продукти за 
баня „Идеал Стандарт – Видима“ и „Идеал 
Стандарт България“ имат претенцията 
да познават тенденциите и да предвиж-
дат потребностите на своите клиенти. 
Ето защо непрекъснато усъвършенстват 
продуктите си, за да отговорят на висо-
ките очаквания. За първи път през 2006 
г. на пазара излезе интегрирана колекция 
за цялостно обзавеждане на баня SevaMix, 
състояща се от пълна гама смесители, ке-
рамични продукти, акрилни вани и душ ка-
бини, обединени от общата си дизайнерска 
линия. Доверявайки се 
на Vidima и избирайки 
SevaMix, независимо 
от размера на банята 
и нейното предназна-
чение, потребителят 
спестява време и 
ресурс, за да създаде 
пространството, кое-
то му е необходимо.
Vidima си е поставила за 
цел да предлага на своите 
клиенти интелигентни ре-
шения, които пестят вода и 
енергия, улесняват живота и 
осигуряват максимален комфорт. 
Такива решения се откриват в новия CLICK 
затварящ механизъм при смесителите и в 
двустепенното промивно казанче при WC 
комплектите.
Сред новите продукти е и специалният 
кухненски смесител Vidima Storm във ва-
риант с изтеглящ се душ, който улеснява 
домакинската работа, или с „падащ чучур“, 
който без проблеми може да се монтира 
пред прозорец, без да затруднява неговото 
отваряне.
Наскоро Vidima пусна на пазара и шест 
нови серии смесители, включващи свежи 
дизайнерски решения за всяка баня. С финия 
си и завладяващ стил Seva Duo например 
опровергава категоричното схващане, че 
двуръкохватковите смесители са демоде и 
мястото им е по-скоро в музея.
Един от най-новите продукти на Vidima 
е все още без аналог на пазара – това е 
мивката за монтаж над пералня, подходяща 
както за домашно приложение, така и за 
оборудване на санитарни помещения за ин-
валиди.

с „Американ Стандарт“, наречено „Видима 
Идеал“. През 1997 г. „Видима Идеал“ се пре-
регистрира във „Видима“ АД.
В резултат на мащабни инвестиции за не-
вероятно кратък период фирмата е основно 
реконструирана и оборудвана с най-съвре-
менни съоръжения, технологии и системи 
и се превръща в модерен производител на 
санитарна арматура с капацитет три ми-
лиона изделия.
През 1997 г. „Американ Стандарт“ пост-
роява и завод за производство на изделия 
от санитарен порцелан „Идеал Стандарт 
България“. Заводът непрекъснато се мо-

дернизира и разширява 
капацитета си в резул-
тат на повишеното 
търсене на неговите 
продукти.
През 2000 г. се осъще-
ствява мащабно разши-

ряване на производ-
ството на 
смесители с 

изграждане-
то на нов 
завод, като 

по този начин 
капацитетът се увеличава до пет милиона 
броя изделия годишно. Една година по-късно 
е построен завод за месингов обков.
От началото на 2005 г. „Видима“ АД се 
преименува на „Идеал Стандарт – Видима“ 
АД. Днес двете предприятия на „Американ 
Стандарт“ в Севлиево – за санитарна арма-
тура и за керамика, са на крачка от своята 
консолидация.
Търговската марка Vidima Ideal, под която 
се продават смесителните батерии на 
предприятието в страната, е регистрирана 
през 1993 г. През 1999 г., след преименува-
нето на фирмата във „Видима“ АД, е регис-
трирана марката Vidima, синоним на отлич-
но конструирана арматура в българското 
предприятие.
През 2003–2004 г. се извършва ребрандинг 
на керамичните изделия, произведени от 
„Идеал Стандарт България“ АД, предназ-
начени за българския пазар и страните от 
Източна Европа под марката Vidima. Пос-
тепенно към портфолиото на марката се 
добавят акрилни продукти и душ кабини.

ПРОДУКТЪТ
Като лидер в обзавеждането на бани в Бъл-
гария Vidima предлага разнообразни изделия 
от санитарен порцелан, смесители и аксе-
соари за баня, акрилни вани и душ кабини, 

регион. Днес под тази марка се продават 
смесителни батерии и душове, мивки, WC 
комплекти и бидета от санитарен порцелан, 
акрилни вани и душ кабини с керамични под-
душови корита – цялостно обзавеждане за 
баня, позиционирано в икономичния и основния 
сегмент. През 2005 г. смесителите Vidima 
доминират на българския пазар с дял от 88%, 
а санитарната керамика Vidima е номер едно 
с пазарен дял над 49% (по данни на JBC).

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
Vidima е водещата търговска марка в  
България за оборудване на баня, призната и 
на световния пазар. Марката е мно-
гократен носител на отличия от 
панаири и търговски изложения. 
Златните є медали от Междуна-
родния панаир в Пловдив са пет: 
от 1971 г., 1993 г., 1998 г.,  
1999 г. и 2000 г.
През 1995 г. Vidima получи и 
наградата златен лъв от Съюз 
„Произведено в България“ за успешно пред-
ставяне на първото национално изложение 
на български стоки.

ИСТОРИЯ
Началото на компанията е поставено през 
1934 г., но ключова в историята на фирма-
та е 1952 г., когато стартира производ-
ството на санитарна арматура. Новата 
история на „Видима“ започва от 1992 г., 
когато е учредено съвместно предприятие 

ПАЗАР
„Идеал Стандарт – Видима“ АД и „Идеал 
Стандарт България“ АД са български дру-
жества, притежавани от корпорацията 
„Американ Стандарт“, специализирани в 
производството на оборудване за баня. 
„Идеал Стандарт – Видима“ е световен про-
изводител на смесителни батерии за бани и 

кухни с годишен капацитет от пет милиона 
броя изделия. „Идеал Стандарт България“ е 
производител на санитарна керамика от ев-
ропейска величина с капацитет от 2,7 ми-
лиона броя изделия. Двете предприятия са 
основен източник на продукти за бизнеса 
на „Американ Стандарт“ в целия свят под 
марките Ideal Standard, Jado, Vidima, Porcher, 
Dolomite, Armitage Shanks и много други.
Търговската марка Vidima е традиционна за 
българския пазар и се развива като локален 
бранд на компанията за източноевропейския 

Видима е името на река, която се влива в 
р. Росица в околностите на град Севлиево.

„Американ Стандарт“ – корпорацията, коя-
то притежава Vidima, е най-големият про-
изводител на оборудване за баня в света.

Над четири милиона смесителни батерии 
и над два милиона керамични изделия са 
тръгнали от Севлиево към всички точки 
на света през 2005 г. Това означава, че 
на всеки пет секунди е купуван по един 
продукт.

Смесителите Vidima издържат на  
1 500 000 пускания и спирания. При нор-
мална ежедневна употреба в едно семей-
ство това се равнява на 40 години.

ВИДИМА

ФАКТИ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ

ПРОМОЦИЯ
Първата ATL кампания на Vidima преминава 
под слогана „В банята съм!“. С нея банята 
беше представена като цялостен продукт, 
а не като съвкупност от отделни изделия. 
Тя вече не е място, в което влизаме само 
по принуда, а такова, в което се изпитва 
изключително удоволствие. Основното вну-
шение на кампанията е, че банята е нещо 
много повече от място за поддържане на 
хигиената и удовлетворяване на физиоло-
гичните нужди. Банята прераства в една 
пълноценна стая, а Vidima се превръща в 
марката, която трябва да бъде предпочете-
на за нейното обзавеждане – символ на бъл-
гарски производител на качествени продук-
ти по световни стандарти. Не на последно 
място, „В банята съм!“ стана популярен и 
използван в ежедневието израз.
Втората и най-нова ATL кампания на Vidima 
със слоган „Правим нещата като хората“ 
затвърждава водещите позиции на марката 
в съзнанието на потребителя и на пазара, 
като заедно с това є създава силен и разг-
раничаващ се образ, който отговаря на ней-
ния характер, позиции и история. За българ-
ския пазар е много важно потребителят да 
разбере кой, а в конкретния случай – Vidima, 
предлага най-доброто съотношение цена/ка-
чество, така че да се противодейства на 
по-евтините конкурентни марки. Послания 
като „Първата баня на всеки българин“, 
„Банята за 7,5 милиона българи“, „Всеки 
българин има право да седне като хората“, 
„Всеки българин заслужава да се къпе колко-
то дълго иска“ поставят ясно и категорично 
потребителя и неговите нужди в центъра 
на комуникацията. С Vidima това вече е пос-
тижимо, защото хубавата баня не е далечна 
и толкова скъпа, колкото е била досега. 
Банята, от която не се срамуваш и от 

която не бързаш да излезеш, е „вече 
и в магазина до вас“. По този начин 
посланието от първата кампания: че 
банята на Vidima е мястото, където 

човек се чувства уютно, комфортно и е 
сам със себе си, се запазва и доразвива.
Компанията се промоцира успешно и чрез 
ясно осъзнатата си обществена мисия, 
като с готовност подпомага различни 

дейности – здравеопазване, чуждоезиково 
обучение, изобразително изкуство, образова-
ние, спорт.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Vidima е добре позната като марка на от-
лично конструирани и надеждни изделия за 
оборудване на баня, с елегантен дизайн и 
високо качество. Продуктите с тази марка 
носят повече стойност, отколкото запла-
щат клиентите. Потребителите се дове-
ряват заради качествените изделия, добре 
развитата дистрибуторска мрежа и органи-
зирания следпродажбен сервиз в рамките на 
24 часа.
Хората, работещи за Vidima, притежават 
потенциала да удовлетворят и най-пре-
тенциозните желания и дори да надминат 
очакванията на потребителите. Те търсят 
съвършенството във всичко, което правят, 
отворени са за нови идеи и рационализации, 
което гарантира запазване на стабилните 
позиции на Vidima на пазара като надежден и 
реномиран доставчик на оборудване за баня.

www.vidima.bg


