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Знаете ли, че...

• FLIRT е първата българска 

водка, произвеждана от много-

кратно дестилиран висококачествен 

пшеничен спирт.

• Проучване за най-добрите марки на 

Института за маркетингови проучва-

ния „GfK България“, направено през 

2015 г., поставя FLIRT 

на първо място в 

категорията 

„Водка“.

Пазар
Водката е втората по популярност категория 
алкохолни напитки в България след ракията. 
Пазарът на водка в страната се характери-
зира с изключителен динамизъм, многообразие 
и силна конкуренция. Ето защо лоялността 
към определена марка е трудно постижима. 
Жизненият цикъл на брандовете в тази кате-
гория е кратък – интересът на потребите-
лите бързо се пренасочва към новитe марки, 
които придобиват популярност и достигат 
своя пик, след което продажбите им рязко 
падат с появата на следващия претендент. 
Това е резултат от поведението на мла-
дата таргет група консуматори – основно 
18–30-годишни, несемейни, динамични хора, 
които следват модните тенденции и често 
променят вкуса си.
FLIRT обаче успява бързо да се отличи от 
конкурентите си благодарение на специфична-
та лицензна бутилка, която я прави разпоз-
наваема и създава усещане за висок клас на 

продукта. Брандът се 
позиционира в масовия 
ценови сегмент, съобра-
зявайки се с характера и 
възможностите на целе-
вата група консуматори. 
Широката национална 
дистрибуция стимулира 
интереса към продукта, 
като специално внимание 
се обръща на заведения-
та – основното място за 
консумация на FLIRT. 

Постижения на 

марката 
Проучване за най-добри-
те марки на Института 
за маркетингови про-
учвания „GfK България“, 
направено през 2015 г., 
поставя FLIRT на първо 
място в категорията 
„Водка“. Брандът е лидер 
при водките според 

индикаторите „познатост“ и Top of mind на 
марките. Всеки пети запитан се сеща първо 
за FLIRT, а над две трети от респондентите 
посочват марката на етап „подпомогнато 
ниво“, отчита проучването. 
Водка FLIRT е отличена с множество награди 
на международни изложения за спиртни 
напитки. През 2012 г. продуктът 
получава два сертификата Master 
от The Vodka Masters Spirits 
Business, London, и The Travel 
Retail Masters. През 2013 г. 
брандът печели два злат-
ни медала от Los Angeles 
International Wine & Spirits 
Competition 2013 в катего-
рии Best Buy и Best Distilled 
Vodka, един сребърен медал 
от International Spirits Challenge, 
Chicago, и един бронзов от International 
Wine & Spirit Competition, London. 

Продуктът
FLIRT разполага с портфолио от няколко 
продукта – FLIRT класическа версия, няколко 
вида flavoured FLIRT и най-новата лимитирана 
серия FLIRT IBIZA, която успешно се налага 
като „парти водката“ на пазара.
Основната съставка на водка FLIRT е зърнен 
спирт, който се извлича от селектирана  
пшеница и преминава през няколко фази на 
пречистване и ферментация. FLIRT е първата 
българска водка, произвеждана от многократ-
но дестилиран висококачествен пшеничен 
спирт.
Другата важна съставка при производството 
е кристално чиста изворна вода, на която се 
отделя изключително внимание при спазване 
на всички стандарти за контрол на качест-
вото, защото според експертите технолози 
„Колкото по-чиста е водата, толкова по-до-
бър е крайният продукт“.
FLIRT е първата и единствена българска 
водка, произведена по нова технология –  
високотехнологичен производствен процес 
със сребърна филтрация. Тя е въведена през 
2013 г. и е нововъведение и сред световните 
брандове. Среброто е известно като акти-
вен катализатор – сребърните йони катали-
зират процесите при преработката, с което 
многократно се повишават качеството и 
органолептичните свойства (свойство на 
определени вещества да възбуждат обоняние-
то, вкуса, възприятието за текстура). 

FLIRT се произвежда чрез седемколонна 
дестилация, в резултат на която 

се получава балансирана, чиста 
и мека водка с неутрален вкус 
и аромат. Напитката е с ал-
кохолно съдържание 37,5% и се 
предлага в разфасовки от 1 л, 
0,7 л, 0,5 л, 0,375 л и 0,2 л. 

Съвременно развитие
Водка FLIRT е произведена по тех-

нология за многократно дестилиране 
на зърнен спирт. Дестилационната  

техника, която е една от най-модерните в 

Водка FLIRT е създадена през 
2001 г. и само четири ме-
сеца след пускането й на 
пазара догонва водещите 
чуждестранни марки водка. 
Така напитката си спечелва 
славата на най-бързо разви-
лия се продукт в алкохолна-
та индустрия на страната. 
FLIRT заема лидерски позиции 
на българския пазар благода-
рение на последователната 
маркетингова комуникация, 
залагаща на провокацията, 
на новаторския уникален ди-
зайн на бутилката и на дръз-
кото име. 
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бранда, неговото 
международно качест-
во и парти елемента. 
В края на кампанията 
група от 12 души имат 
възможността да 
заминат на парти тур 
в столицата на купона 
– Ибиса. 
Традиция за марката е 
да залага на предизви-
кателна, секси визия, 
която винаги стои на 
страната на провока-
цията. 

Ценности на 

марката 
Водка FLIRT е млада, 
смела, интересна, 
провокираща и качест-
вена. Още с появата 
си на пазара тя се превърна в питието на 
младите хора, освободени от задръжки, тър-
сещи приключения. Брандът успява да създаде 

силна емоционална връзка с целевата си 
аудитория и се променя съобразно 

динамиката в нейния начин на жи-
вот. Марката умело се вписва 
в характера на съвременния 
млад човек и му дава необ-
ходимия ентусиазъм и реши-
телност за една незабравима 
вечер навън. FLIRT продължава 

да добавя нови аспекти към 
имиджа си на актуален, дързък и 

забавен бранд, който разбира и от-
говаря на нуждите на потребителите. 
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Водка FLIRT излиза на българския пазар и само четири ме-
сеца след пускането си догонва водещите чуждестранни 
марки водка.

FLIRT претърпява частичен редизайн – новата бутилка е 
дело на една от най-известните агенции за продуктов ди-
зайн в Европа – JustBlue. FLIRT пуска на пазара своя лимитирана 

парти серия – FLIRT IBIZA  Party Edition.

Започва производство на FLIRT по нова 
технология –  високотехнологичен производ-
ствен процес със сребърна филтрация.

Марката получава два серти-
фиката Master от The Vodka 
Masters Spirits Business, London, 
и The Travel Retail Masters. 

FLIRT печели два златни медала от Los Angeles International Wine & 
Spirits Competition 2013 в категории Best Buy и Best Distilled vodka, 
един сребърен медал от International Spirits Challenge, Chicago, и 
един бронзов от International Wine & Spirit Competition, London. 

Европа, дава отлични резултати по време на 
технологичния процес. Скоростта на смесва-
не на съставките може образно да се опише 
като падане на вода от 17-метров водопад. 
Безкомпромисният контрол на качеството на 
съставките и многостепенната каскадна об-
работка гарантират отличен краен продукт. 
За да стане още по-отличителна и разпозна-
ваема на пазара, през 2013 г. FLIRT претърпя 
частичен редизайн, резултатът от който 
е елегантност, изчистени линии и усещане 
за кристална чистота. Новата бутилка е 
дело на една от най-известните агенции за 
продуктов дизайн в Европа – JustBlue. Дизай-
нерите са добавили акценти, които допъл-
ват усещането за класен продукт с високо 
качество. 
През лятото на 2015 г. FLIRT пусна на па-
зара своя лимитирана парти серия – FLIRT 
IBIZA Party Edition, която успешно се налага 
като най-новия trendy продукт на пазара. 
FLIRT IBIZA Party Edition подгрява най-горещи-
те парти моменти на лятото с нов дизайн 
и запомнящ се вкус. Напитката е създаде-
на по специална Ibiza custom рецептура, но 
запазва своята многократна сребърна 
филтрация, както и характерните 
за FLIRT неподправени мекота и 
чистота. Дизайнът на етике-
та на бутилката FLIRT IBIZA 
е нов и много купонджийски 
и трябва да бъде видян на 
луминесцентна светлина. 

Промоция
Водка FLIRT успява да утвърди 
лидерските си позиции, защото 
е заредена с младежки дух и се 
променя в крак с модата. През 2015 г. 
тече активна и динамична кампания около 
лимитираната серия FLIRT IBIZA – с телеви-
зионна, радио и билборд реклама, както и със 
силно интернет присъствие в социалните 
медии. Стартира и кампания FLIRT University, 
която цели да комуникира едновременно 
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