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ПРОДУКТЪТ
„Шуменско“ е една от най-популярните и 
предпочитани бири в България с традиции 
в качеството. Тя се произвежда по древна 
чешка рецепта, предадена на поколенията 
от майстора пивовар Франц Милде. Както 
всяка бира, „Шуменско“ се прави от вода, 
малц, хмел и мая, но се отличава от оста-
налите марки със завладяващ вкус, баланси-
рана горчивина и уникален аромат. Днес 
„Шуменско“ се предлага на нашия пазар  
в три разновидности: „Шуменско Светло“, 
„Шуменско Специално“ и „Шуменско  
Червено“.
„Шуменско Червено“ е най-новото попълне-
ние в продуктовото портфолио. То излиза 
на пазара през 2002 г. и се слави като пър-
вото червено пиво, произведено в България.

Много българи асоциират 
„Шуменско“ със запомнящата 
се бутилка, известна като 
„бомбичка“, която има съ-
ществен принос за отлича-
ването на бранда.
„Шуменско“ е първата бира 

на българския пазар, коя-
то се предлага с лесно 
отваряема капачка с 
халка (pull off cap).
Това нововъведение от 
края на 2003 г. е неос-
поримо предимство на 
продукта, улесняващо 
клиента.

СЪВРЕМЕННО 
РАЗВИТИЕ
От 2003 г. до-

сега продажбите 
на „Шуменско“ са скочили с над 300%. 
Тези темпове на повишаване на ин-
тереса са доказателство, че „Шу-
менско“ е сред най-предпочитаните и 
високоценени марки българска бира с 
национална дистрибуция.

ПРОМОЦИЯ
Комуникационната стратегия и про-
моциите на „Шуменско пиво“ винаги 
са в унисон с позиционирането на 
марката и целевата група. Всички 

телите, през 1903 г. дружеството купува 
и пивоварната фабрика „Хаберман“ в Русе, 
която продължава да функционира до 1924 
г. През 1940 г. пласментът също набира 
скорост. За да има съотношение с произ-
водството, взема се решение да бъде ку-
пена и софийската пивоварна фабрика „Ма-
кедония“. Чрез нея се снабдяват западните 
региони на страната. Периодът е изклю-
чително благоприятен и консумацията на 
бира достига рекордни нива.
Новата история на „Шуменско“ започва от 
август 2002 г., когато мажоритарен собст-
веник на „Шуменско пиво“ става датският 
концерн Carlsberg Breweries. Той предприема 
амбициозна инвестиционна политика – 
стартира построяването на цех за бутили-
ране, оборудван с бутилираща линия Krones 
с производителност 45 000 бутилки/час.
Неслучайно през 2003 г. Carlsberg получи 
приза за „Инвеститор на годината“ заради 
вложените 20 милиона лева в двете си 
пивоварни – „Шуменско пиво“ и „Пиринско 
пиво“ в Благоевград. От септември 2004 г. 
двата завода обединяват ресурси и активи 
под името „Карлсберг България“ и заемат 
трето място по пазарен дял върху бирена-
та карта на страната.
Пивоварната в град Шумен съчетава тра-
дициите на поколения пивовари с модерните 
технологии и световния опит на бирения 
гигант „Карлсберг“, за да предостави на 
българския консуматор висококачествено 
пиво с превъзходен вкус.

кампании са посветени 
на възможностите, които 
предоставя „Шуменско“ 
на своите любители, да 
се съберат, да споделят 
и да се забавляват. В 
посланието на марката 
винаги присъства добре 
премерена доза хумор, 
която кара хората да се 
усмихват и да гледат по-
зитивно на живота. 
Сред най-успешните 
кампании на „Шуменско“ 
е тази с Кръстьо Лафа-
занов, един от най-из-
вестните и харесвани 
комедийни актьори в 
България. Тя е представе-
на през 2004 г. под мото-
то „Коте, дай едно Шшш-
шуменско!“. Кампанията 
е масивно комуникирана 
чрез телевизия, радио, 
преса, външна реклама 
и промоция, от която 
клиентите могат да спе-
челят сафари в Африка 
и 330 000 малки награди. 
Показателно е, че поч-
ти три години по-късно 
31% от потребителите 
продължават да си спом-
нят за тази реклама с 
усмивка (Източник: GfK 
България).
През 2005 г. комуникацията на „Шуменско“ 
продължава да се гради върху концепцията 
„Хората сбира“ и Кръстьо Лафазанов отно-
во е избран за лице на марката.
„Шуменско Червено“ също се промотира с 
много отличителна и запомняща се печат-
на, радио- и външна рекламна кампания със 
слогана „Това е друга бира“. В този случай 
комуникацията е насочена и към дамите, 
тъй като червената бира се прави по спе-
циална рецепта, по-плътна е и има приятен 
карамелов аромат и вкус, харесван от  
жените.
Като социално отговорна корпоративна ор-
ганизация „Карлсберг България“ е активен 
участник в културния живот и подкрепя 
различни инициативи на регионално и на-
ционално ниво. В Шумен компанията спон-
сорира Футболен клуб „Шумен“, Детския 
ансамбъл за народни песни и танци „Весе-
ляче“, Камерна група „Арсмюзик“, Фондация 
„Панчо Владигеров“ при провеждане на кон-

ПАЗАР
Българският бирен пазар като годишен 
обем се равнява на около 4,8 милиона хекто-
литра към момента по данни на Съюза на 
пивоварите в България, или това означава, 
че българинът изпива около 60 л бира годиш-
но. Всяка година биреният пазар у нас на-
раства с 3–5%.
„Шуменско пиво“ е една от най-старите 
и известни марки бира в България с дълга 
и интересна история и добре съхранени 
традиции в качеството. От 2002 г. „Шумен-
ско“ е част от световноизвестния датски 
концерн Carlsberg Breweries A/S, който е на 
пето място в света по производство и 
продажби на бира. Само за три години „Карл-
сберг България“ завоюва трето място на 
бирения пазар в страната.
Пазарът на бира в България се дели на ня-
колко сегмента: „Стандартен“, „Локално 
премиален“, „Лицензионен“ и „Вносен“. „Шу-
менско“ е стратегически позиционирано в 
два от изброените сегменти: „Шуменско 
Светло“ е в „Стандартен“, а „Шуменско 
Специално“ – в „Локално премиален“ сег-
мент. „Шуменско“ е сред лидерите на нашия 
пазар и може да се похвали с 97,2% позна-
тост на марката (Източник: Институт за 
маркетингови проучвания GfK България).

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
Славният път и успехите на „Шуменско 
пиво“ започват още през 1901 г., когато пи-
воварната е избрана за придворен достав-
чик лично от княз Фердинанд след негово 
гостуване в Шумен. По същото време „Шу-
менско пиво“ прави своя дебют на Пловдив-
ския панаир, където е удостоено с почетен 
диплом и златен медал. Следва неговото 
триумфално появяване 
на европейската сце-
на, където в периода 
1901–1907 г. печели 
златни медали на 
изложенията в Па-
риж, Сен-Луис, Лиеж, 
Милано и Лондон.
През 1964 г. фабри-
ката в Шумен за-
почва да произвежда 
светло специално 
пиво с високо  ка-
чество. В България 
за първи път е внед-
рена технология за 
стабилизиране на спе-
циалното пиво, която 
осигурява трайността 

му до минимум 90 дни. Още същата годи-
на „Шуменско Специално“ получава златен 
медал за високо качество на Пловдивския 
панаир. Пивото много бързо печели попу-
лярност на пазара и се прочува с това, че 
започва да се сервира в самолетите на БГА 
„Балкан“ при международни полети. В пет 
поредни години, от 1982 г. до 1986 г. вклю-
чително, „Шуменско Специално“ печели пет 
златни медала и палма от Световната ор-
ганизация по качеството „Монд Селекцион“.
Третият продукт с марката „Шуменско“ – 
„Шуменско Червено“, също получава приз-
нание. През 2005 г. червеното пиво е наг-
радено със златен медал и сертификат за 
високо качество на Международния потре-
бителски панаир в Пловдив.
Освен чисто продуктовите отличия, „Шу-
менско“ се радва и на добри постижения в 
рекламната комуникация. През 2005 г. сло-
ганът „Хората сбира“ получава номинация 
на рекламния фестивал, организиран от 
Асоциацията на рекламните агенции.

ИСТОРИЯ
Преди повече от 150 години Шумен се 
превръща в люлка на бирената цивилизация 
в България. Първата бирена фабрика е по-
строена през 1882 г. от седем предприем-
чиви шуменски търговци и чешкия майстор 
пивовар Франц Милде. Той пристига в Шу-
мен през септември 1882 г. и само месец 
по-късно – на 26 октомври 1882 г., основава 
акционерното дружество „Българско пиво-
варно дружество“. 
През целия период на зараждане на българ-
ската пивоварна промишленост „Шумен-
ско пиво“ играе лидерска роля и определя 
тендeнциите в развитието на този бранш. 

Доброто съчетание на природни даде-
ности – вода, въздух и студено вре-
ме, значително помага на първите 
пивовари да произведат качествена 
бира, следвайки най-добрите чешки 
традиции.
Фабриката успешно налага своето 
пиво първо в Шумен, после открива 
клон и във Варна, а след това и 
в по-далечни градове, като броят 
на складовете за продажба скоро 
достига 70. През 1909 г. е отво-
рено представителство в Цари-
град, също така в Серес, Драма и 
Кавала, като доставките стигат 
до Испания, Египет и Палестина.
Постепенно търсенето на „Шумен-

ско пиво“ се засилва и за да бъде 
задоволен интересът на потреби-

курса за млади пианисти, Деня на Шумен и 
Международния карнавал на плодородието. 
„Карлсберг България“ организира и традици-
онен бирен фестивал в града, който включ-
ва концерти на звездите на българската 
естрада и рок.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
„Шуменско“ е олицетворение на традицията 
в пивопроизводството и на постоянното 
спазване на най-високите стандарти за ка-
чество. То отдавна се е превърнало в бира, 
с чиито вкус и качество българите се гор-
деят. Сред основните ценности на марката 
е и хуморът, който не само разсмива, но и 
сплотява хората.

От няколко десетилетия насам „Шумен-
ско Специално“ се изнася за Чикаго, 
САЩ, и Португалия, където има големи 
български емигрантски общности.

До 2005 г. във фабриката в Шумен се е 
помещавал музеят на „Шуменско пиво“. 
В него са съхранявани предмети, прос-
ледяващи историята и развитието на 
марката през годините: първите бу-
тилки, чаши, етикети, златните медали 
на „Шуменско“ от различни световни и 
местни изложения и панаири, както и 
първата телефонна централа в Шумен. 
В момента всички тези експонати могат 
да се видят в Историческия музей на 
град Шумен.

ШУМЕНСКО

ФАКТИ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ


