
62 63

Знаете ли, че...

• Първият магазин Lidl 

отваря врати през 70-те години 

на миналия век в гр. Лудвигсхафен 

(Германия). До края на 80-те магазини-

те Lidl са вече из цяла Германия.

• Lidl започва експанзията си в Европа 

през 90-те години на миналия век, а 

днес е фирмата с най-го-

ляма мрежа от мага-

зини във формат 

дискаунтър.

Пазар
Lidl е част от германската Schwarz Gruppe, 
оперираща в областта на търговията с хра-
нителни и нехранителни продукти. Основана е 
през 30-те години на ХХ век в Германия (седали-
ще Некарсулм) и се отличава с бърз и постоя-
нен растеж. Компанията е търговец на дребно 
номер 1 в Европа и е сред топ 10 търговци на 
бързооборотни стоки в света. 
Lidl присъства на българския пазар от ноем-
ври 2010 г. с едновременното отваряне на 14 
магазина в 11 града на страната. Възходът 
на веригата е бърз и в края на 2014 г. ICAP 
нарежда „Лидл България“ на второ място в кла-
сацията на ритейлърите в страната в сектора 
на бързооборотните стоки, като се изключват 
магазините „МЕТРО Кеш енд Кери“, които са 
от друг формат. 

Разширяването на мрежата магазини в страна-
та нареди „Лидл България“ сред 50-те най-дина-
мично растящи компании за 2014 г.

Постижения на марката 
„Лидл България“ е носител на множество наг-
ради. През 2010 г. компанията спечели отли-
чието „Сграда на годината“ за логистичната 
си база, а през 2011 г. веригата е отличена 
с наградата Мистър Икономика за „принос в 
развитието на земеделието и храните“.
През 2012 г. „Лидл България“ заема второ 
място в класацията на най-голямата компа-
ния за консултиране в областта на човешки-
те ресурси Aon Hewitt в шестото ежегодно 
проучване за „Най-добри работодатели в 
България“ в категорията за големи компании 
с над 1000 служители. Крайното класиране 
на работодателите се формира на базата 
на оценките, дадени от самите служители. В 
същото време „Лидл България“ се нарежда на 
четвърто място в международната класация 
на Aon Hewitt, проведена в България, Чехия, 
Унгария, Литва, Полша, Русия, Словакия и 
Турция, отново в групата на големи-
те работодатели. 
През същата година „Лидл  
България“ се класира на първо 
място като Най-голям дарител 
сред търговските вериги за 
2011 г. в инициатива, органи-
зирана от Българския дарител-
ски форум. А в надпреварата 
сред всички компании, опериращи 
на българския пазар, компания-
та зае второ място в категорията    
„Нефинансови дарения“.
През петата година от стъпването си на 
българския пазар (2015 г.) компанията бе 
класирана на първо място в конкурса „Най-
зелените компании в България“ 2014 на b2b 
Media. Призът е в категория „Хранителна 
индустрия“, сектор „Услуги, търговия и селско 
стопанство“.

Продуктът
Зад успеха на Lidl стои подбраният асорти-
мент. Концепцията на веригата е да предлага 
продукти под собствени марки с гарантирано 
високо качество и на най-добрите цени, редом 
до утвърдени национални и чуждестранни бран-
дове. Това осигурява успешно и бързо развитие 
на компанията, което доказват магазините на 
Lidl в Австрия, Белгия, Великобритания, Герма-
ния, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Кипър, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, 
Северна Ирландия, Словакия, Словения, Унгария, 
Финландия, Франция, Хърватия, Холандия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, а вече и в България.
Във всеки магазин могат да се намерят повече 
от 1500 артикула, сред които винаги свежи 
плодове и зеленчуци, прясно месо, както и раз-
нообразие от прясно изпечени хлебни изделия – 
качествени и на най-добра цена. Дружеството 
предлага и регулярни промоции на широка гама 
от нехранителни продукти. 
Системата и организацията на работа във 

всички звена гарантират свежестта и 
качеството на хранителните и не-

хранителните продукти, които Lidl 
предлага. Отличният висок клас 
на марките на Lidl се гарантира 
не само от вътрешен контрол, 
но и от контрол за качество от 
независими потребителски ор-
ганизации като Stiftung Warentest 

и DLG от Германия, австрийската 
АМА и британския Good Housekeeping 

Research Institute и Hohenstein Institute.
Lidl залага на разпознаваемост и единен 

стандарт за клиента, независимо в кой мага-
зин на веригата пазарува той.

Съвременно развитие 
Удобни локации на магазините, отлично качест-
во на продуктите, атрактивни цени, изобилие 
от доказани собствени марки редом с утвърде-
ни български и чуждестранни брандове – с тези 

Lidl е една от най-големите 
вериги магазини за храни-
телни стоки в Европа. Пове-
че от 150 000 служители в 
почти 10 000 магазина в над 
20 страни се грижат всекид-
невно за това до клиентите 
да достигат пресни проду-
кти с най-високо качество 
на най-добра цена. 
За петте години от стъпва-
нето си в България веригата 
е създала търговска мрежа 
от 77 магазина в 41 града и 
осигурява близо 1800 работни 
места.

www.lidl.bg  

Знаете ли, че...

• Месото в Lidl се продава опакова-

но със сертификат на SGS, което е 

гаранция за национално и международно 

признати проверки на доставчиците, 

контрол върху остатъци от ветеринар-

ни препарати и други замърсители, 

контрол на свежестта 

на продукта.

Знаете ли, че...

• Опаковката на месото, паке-

тирано за Lidl, е специална заради 

защитната среда, която поддържа 

продуктите пресни по-дълго време, не 

променя вкуса и цвета им. Всъщност, 

компонентите, които съставят 

защитната среда, представляват въз-

духа, който дишаме, но 

във вариант, изчис-

тен от вредни 

примеси.
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„Лидл България“ достига мрежа от 75 магазина в 
40 града на страната и заема второ място сред 
15-те вериги за бързооборотни стоки в България.

„Лидл България“ заема трето място сред 15-те вериги 
за бързооборотни стоки в България.

През ноември Lidl стартира своята оперативна дейност 
в България с едновременното откриване на 14 магазина 
в 11 града в страната.

„стълбове“ на своята дейност Lidl променя 
трайно българския ритейл сектор и се стреми 
да заеме стабилно и водещо място в предпочи-
танията на клиентите. 
Развитието на компанията в България следва 
два пътя: екстензивен – чрез увеличение броя 
на търговските обекти и на търговската площ 
на съществуващите магазини, и интензивен 
(качествен) – чрез нови продажни концепции и 
повишено качество на услугите (нови стандар-
ти за опаковки и съхраняване на свежестта на 
продукцията, нови стокови групи и артикули).
През есента на 2010 г. стартира работа пър-
вият логистичен център на „Лидл България“ в 
село Равно поле, община Елин Пелин, в 
който са инвестирани 56 милиона 
лева. Логистичният комплекс е с 
площ от 38 000 кв. м и е разпо-
ложен на терен от около 
138 000 кв. м. Общият му капа-
цитет е за 25 000 палетомес-
та, а товарно-разтоварител-
ните рампи са 116. 
Логистичният център на верига-
та е съобразен с всички изисква-
ния за екологично строителство и е 
с нисък разход на енергия за отопление. 
Системата е разработена на няколко нива, 
така че използваната енергия, дори за охлади-
телните помещения, може да се преобразува в 
енергия за отопление, която да е ефективна и 
едновременно с това икономична. 
Магазините на веригата също са разположени 
в изключително функционални сгради, съобразе-
ни със съвременните екологични стандарти.
През 2014 г. компанията откри шест магазина 
в страната, а за 2015 г. предвижда отваряне 
на още три нови обекта, както и изграждане 
на втора логистична база на територията на 
община Тунджа.
Над 20 български фирми продават чрез „Лидл 
България“ в магазини на веригата от други 
държави в Европейския съюз, като непрекъс-
нато увеличават броя и обема на артикулите. 
Дружеството извършва активно промотиране 
в други европейски държави на висококачестве-
ни български млечни продукти под вече наложи-
лата се марка на Lidl Deluxe.

Промоция 
„Лидл България“ надгражда постоянно своята 
рекламна и маркетингова стратегия. През 
изминалите години клиентите имаха възмож-
ност да се уверят, че рекламните послания на 
дружеството за „безкомпромисно качество и 
свежест на оптимални цени“ са изпълнени с 
истинско съдържание. Компанията залага на 
рекламни формати и различни комуникационни 

Ценности на марката 
„Лидл България“ следва проверени 
принципи – практичност, прозрачни 
правила за работа, ясни структури в 
управлението, колегиалност и справед-
ливост в отношението към служите-
лите.
Корпоративната култура на опросте-
ни процеси, бързина на решенията 
и устойчивост дава отражение във 
високите критерии за качество и 
свежест на продаваните стоки и 
най-вече в отношението към клиента, 
който е център и фокус на усилията 
на цялата компания. 

„Лидл България“ е работодател, който поддържа 
корпоративни отношения, базирани на взаимно 
уважение и коректност, и предоставя множес-
тво възможности за професионално развитие в 
една модерна и успешна международна компания: 
квалифицирано обучение и подготовка за изпъл-
няваната дейност; обмяна на опит, работейки 
в друга държава според позицията и ресора; 
регулярни посещения на семинари и външни обу-
чения; езикови курсове; регулярни междуфирмени 
обучения; различни форми на социални придо-
бивки, достъпни за всички сътрудници: ваучери 
за храна; коректно и достойно заплащане над 
средното за отрасъла, допълнително здравно 
осигуряване и много други.
Компанията непрестанно инвестира във внедря-

ването на нови технологии в оперативна-
та работа и в екологичните решения. 

Lidl залага на пълна откровеност в 
общуването с партньорите, диа-
логичност с медиите и тотална 
прозрачност за клиентите, на 
които предлага продукти с дока-
зано качество на изгодна цена. 

канали – успешна Facebook 
страница, работа с блогъ-
ри, кампании като „Дай 
шанс на Балканката“, 
Stikeez, „Мениджър све-
жест“ и др.
За да е полезна на клиен-

тите си и в съзвучие с 
тенденциите в потреби-

телското поведение, веригата 
организира иновативни промо-

ции като „Само в събота“, „Ново в 
„Лидл“, продуктови дегустации, дни за 
разпродажба на нехранителни стоки, 
седмици на международната кухня (Гер-
мания, Франция, Мексико, САЩ и др.). 
„Лидл България“ осъзнава своята отговорност 
сред обществото и участва в множество 
социални проекти. За петте години от стар-
тирането на оперативна дейност през 2010 г. 
компанията е инвестирала близо седем милиона 
лева в изграждането на множество инфра-
структурни проекти (детски площадки, паркове 
и озеленяване) в различни общини. Ежегодни са 
и дарителските ангажименти на фирмата за 
Българската Коледа и други популярни бла-
готворителни инициативи, включително и при 
извънредни ситуации като наводненията във 
Варна и Добрич. 
„Лидл България“ работи регулярно с БЧК, 
прави дарения към домове и социално слаби 
(включително ваучери за храна), спонсорира 
множество социално значими каузи. 
През 2015 г. за пета поредна година 
компанията организира Зелена 
линия „Витоша“ и Зелена линия 
„ВелоВитоша“ – безплатни 
автобуси до Витоша за граж-
даните и гостите на София в 
периода юли – септември.
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