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ПАЗАР
В началото на 80-те години на XX век про-
изводителите на Absolut Vodka вземат реше-
нието техният продукт да бъде представен 
на международния пазар. Избират за първа 
дестинация бързо развиващия се американ-
ски пазар и започват преговори с различни 
дистрибуторски компании. Повечето от тях 
им отказват съдействие, тъй като намират 
за нелепо шведска водка да се бори за дял 
на пазар, доминиран от руската водка.

Нюйоркският Carillon Importers Ltd. се дове-
рява на производителя, споделяйки мнението, 
че водката е алтернатива за всички, които 
не следват избора на тълпата. Моментът 
и специфичната политическа обстановка 
се оказват благоприятни за продажбите на 
Absolut – водката, която няма нищо общо 
с Русия. След успешни продажби в Бостън 
Absolut се появява и в Чикаго, Лос Анджелис, 
Сан Франциско. Само за пет години водката 
е на пазара в осемнадесет страни, а до 1985 
Absolut е вносна водка номер едно в Щатите.

До 2007 г. пазарът на спиртни напитки 
в света достига продажби до 1,2 милиарда 
деветлитрови каси, като 515 милиона от 
тях са само водка. За периода 2006–2007г. 

Absolut Vodka е четвъртият най-голям премиум бранд сред спиртните напитки в света 
и се разпространява на 126 пазара. Absolut Vodka достига продажби до 11,7 милиона 
деветлитрови каси през 2008 г. (99,7 милиона литра). На ден се произвеждат 600 000 
бутилки Absolut Vodka. Всяка една от тях е създадена в град Охюс, Южна Швеция.  
От юли 2008 година Absolut Vodka става част от Pernod Ricard, които притежават  
едно от най-престижните портфолиа с алкохолни напитки в света.

консумацията на водка нараства с 1,6%. 
80% от консуматорите са в Европа, вклю-
чително Русия и Украйна. През 2007 г. вод-
ка Absolut се нарежда на четвърто място 
в класацията за най-престижни спиртни 
напитки в света. От момента на своето 
представяне през 1979 година продажбите 
на Absolut Vodka нарастват от десет хиля-
ди деветлитрови каси (90 хил. литра)  
до 11,7 милиона деветлитрови каси през 
2008 г. (99,7 милиона литра). Само за пе-
риода 2007–2008 г. продажбите на водката 
нарастват с 13%.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
Големият брой награди и отличия, които 
Absolut получава, доказва, че тя е една от 
най-креативните и иновативни марки. През 
1999 г. дългогодишната кампания на швед-
ската водка – The Absolut Shape, е в класация-
та на Advertising Age за десетте най-добри 
рекламни кампании на ХХ век. През 2007 г. 
Absolut е с нова рекламна кампания, която 
също впечатлява със своята креативност 
и постига успехи. Само през 2008 г. Absolut 
получава единадесет отличия за нея. Четири 
от тях са спечелени на Международния рек-
ламен фестивал Cannes Lions в Англия. Вод-
ката е носител и на германските Silver Media 
Lion за In An Absolut World и Silver Design Lion 
за своята диско бутилка.

ПРОДУКТЪТ
Историята на Absolut започва през XIX век в 
Швеция. Още като тийнейджър Ларс Олсън 
Смит – човекът, чийто портрет е на всяка 
бутилка Absolut, контролира една трета от 
продажбите на водка в страната. Смит със 
старание и последователност развива бизне-
са си в градчето Охюс, в близост до Сток-
холм. Големият успех и публичното признание 
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През 2007 г. In An Absolut World сменя дълго-
годишната кампания The Absolut Shape. Подоб-
но на нея, и In An Absolut World може да бъде 
тълкувана в зависимост от личните възпри-
ятия по различен начин, което ще допринесе 
за дългия живот на платформата. И докато 
Absolut-ната форма е обърната към самата 
бутилка, то в Absolut-ния свят в центъра на 
вниманието са желанията и мечтите на хора-
та за по-съвършен и щастлив свят.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Absolut е комбинация между качество, опти-
мизъм, смелост, стил и индивидуализъм. Това 
я отличава сред конкуренцията, превръщайки 
я в модерна икона. Бутилката, която дълги 
години е вдъхновение за комуникационната 
стратегия, допълва имиджа и индивидуализма 
на марката.

Характерно за Absolut е да подкрепя креа-
тивността и да си партнира с различни арт 
събития. Това е и една от причините марка-
та да се превърне в част от съвременната 
поп култура. Затова и иновативността и 
дързостта на Absolut вдъхновяват и очаро-
ват почитателите на водката.

идват през 1879 г., когато представя своя 
шедьовър – Absolut rent Bränvin (Absolutely 
pure vodka). Напитката е създадена чрез 
революционен за времето си процес на „про-
дължителна дестилация“. Използван до днес, 
този метод премахва примесите във водка-
та, запазвайки качеството на съставките. 
Absolut се произвежда от зимна пшеница и 
пречистена вода от подземна езерна систе-
ма. За всеки литър водка е необходим около 

един килограм пшенични зърна. Всеки ден 
дестилерията в Охюс произвежда 600 хил. 
броя бутилки. Продуктите от семейството 
на Absolut Vodka се произвеждат от 100% 
натурални съставки без добавена захар. 
Това е и едно от най-силните предимства 
на Absolut пред останалите водки.

Първата Absolut Vodka е продадена през 
1979 г. в Бостън, САЩ. Преди това произво-
дителят прецизно избира бутилката, която 
да придаде лице на водката. Между 20 раз-
лични силуета на стъкленица вдъхновението 
за бутилката, превърнала се в икона, идва 
от традиционно шведско медицинско шише. 
Шведски дизайнери вземат решението нищо 
да не скрива прозрачността и чистотата 
на водката в бутилката. Затова и до днес 
Аbsolut няма етикет, а цялата информация е 
гравирана върху стъкленицата.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
През 1994 г. в Jukkasjärvi, Швеция, Absolut 
Vodka отваря първия в света постоянен ле-
ден бар. Всичко в него е изградено от лед, 
създаден с водa от шведската река Торне. 
Барът се оказва силен маркетингов инстру-
мент и се радва на голям интерес от стра-
на на посетителите. Няколко години по-къс-
но Absolut изгражда още такива барове в 
Стокхолм и в Лондон. Два пъти в годината 
международни дизайнери и творци преобра-
зяват леденото пространство със своите 

експериментални творби. До момента повече 
от милион души са посетили ледените баро-
ве на Absolut.

Absolut е сред първите брандове, които ра-
ботят върху въвеждането и утвърждаването 
на водка с различни вкусове. За първи път 
Absolut с вкус излиза през 1986 г. – пипер-
ливият Absolut Peppar. От общо десетте, в 
България могат да се намерят осем от вку-
совете на Absolut – класическата синя Absolut 
Vodka, Absolut Vanilia, Absolut Apeach, Absolut 
Kurant, Absolut Raspberri, Absolut Citron, Absolut 
Mandrin и Absolut Pears.

ПРОМОЦИЯ
Част от комуникационната платформа на 
Absolut е да представя всяка година по една 
тематична бутилка. За 2009 г. това е Rock 
Edition, облечена в кожа и украсена с метал-
ни пирамидки. С нея Absolut става част от 
тенденцията за завръщане към рока. През 
2008 година брандът представя Absolut 
Masquerade, облечена в червени пайети. 

Комуникацията на Absolut се характеризи-
ра с изобретателност и креативност. До-
сегашните рекламни платформи на марката 
са позволявали множество интерпретации. 
От 1980 г. до 2007 г. кампанията на Absolut е 
The Absolut Shape (Абсолютната форма). Вся-
ка от рекламите, разработени за нея, прави 
връзка с уникалната бутилка на водката. До 
края на кампанията са създадени повече от 
1000 рекламни визии. През всички години рек-
ламната и маркетинговата платформа пече-
лят повече от 350 награди. 

В рамките на кампанията The Absolut 
Shape за Absolut са работили много известни 
творци. През 1985 г. Анди Уорхол рисува кар-
тина на известната бутилка. Скоро и други 
творци, като Кийт Харинг и Кени Скарф, 
правят същото. До 1988 г. включването на 
Absolut-ната бутилка в творбите става тол-
кова популярно, че хора на изкуството от 
целия свят изразяват желание да се включат 
в кампанията.

Така Absolut започва да създава арт рекла-
ми и да ги използва заедно с традиционните. 
В момента в колекцията творби за марката 
са включени около 400 творци. Absolut Art 
продължава да пътува около света като гос-
туваща изложба.
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Absolut е вносна водка 
номер едно в Щатите.

Списание Forbes обявява 
Absolut Vodka за луксозен 
бранд номер едно  
в света.

Ларс Олсън Смит пред-
ставя своя шедьовър 
– Absolut rent Bränvin 
(Absolutely pure vodka), 
създадена чрез революци-
онен за времето си про-
цес на „продължителна 
дестилация“.

Първата бутилка Absolut 
Vodka извън Швеция е 
продадена в Бостън, САЩ. 
Това е годината, приета 
за рождена дата на швед-
ската водка. 
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За дезинфекциране на бутилките, преди 
да бъдат напълнени с водка, всяка една 
от тях се измива с Absolut Vodka.

През 2007 г. Absolut Vodka постига собст-
вен рекорд, произвеждайки десет милиона 
деветлитрови каси за дванадесет месеца. 

На 5 декември 2006 г. Absolut поставя 
рекорд, бутилирайки 100 милиона бутил-
ки за един ден.

Лени Кравиц пише песента Breathe специ-
ално за Absolut Vodka. 

Факти, които не знаете за

ABSOLUT


