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Пазар
Обектите на ОМV са мултифункционални цен-
трове за услуги – бензиностанция за хората и 
автомобилите. Клиентите на OMV могат да 
закупят горива, масла и да използват услугите 
на автомивките. В допълнение – 87 магазина 
VIVA предлагат прясно приготвени закуски, 
освежителни напитки и богата гама допълни-
телни услуги. Във веригата работят над 2000 
души.
„OMV България“ се нарежда сред най-големите 
инвеститори в страната и понастоящем има 
пазарен дял от 17%. 

Постижения на марката 
За „OMV България“ най-голямата награда е 
оценката на клиентите. Според ежегодните 
проучвания сред клиентите на компанията, 
обратната връзка, която идва от тях, е повече 
от положителна както по отношение на ка-
чеството на предлаганите продукти и услуги, 
така и по отношение на обслужването. 
През последните 10 години разпознаваемостта 
на марката в България е много добра, което е 
резултат от непрекъснатите усилия на кор-
порацията да създава иновации и да предлага 
винаги най-доброто на пазара. 
OMV е един от топ брандовете в България за 
2014–2015 г. в класацията на Superbrands. OMV 
заема четвърто място сред топ брандовете 
в страната и е лидер в категория „Горива“. 
В предходната класация на Superbrands за 
2013–2014 г. OMV отново е лидер в категория 
„Горива“ и e на седмо място сред топ 20 бран-
дове в България. 
През годините фирмата печели редица на-
гради в различни сфери, сред които: Награда 
за отговорен бизнес на Българския форум на 
бизнес лидерите в подкрепа на инициативата         

„Да изчистим България за един ден!“; специално 
отличие от Министерството на околната сре-
да за „зелен“ бизнес във връзка с проект и ини-
циативи за повишаване на информираността и 
ангажираността по екологични теми; награда 
за рекламно събитие на рекламния фестивал 
„Ара-България“ по повод втория OMV маратон, 
организиран в София, на който за всеки пробя-
ган километър от участник в маратона OMV 
дари един лев. 

Продуктът 
Брандът ОМV означава постоянно предлагане 
на висококачествени продукти и услуги и държи 
първенството при въвеждането на иновации на 
пазара, които определят тенденцията в създа-
ването на удобства за потребителя. 
Мрежата от бензиностанции на ОМV първа 
стартира собствена марка ресторанти и 
магазини – VIVA. 87 магазина VIVA в страната 
предлагат на своите клиенти богат асорти-
мент от продукти за всекидневието, както и 
пресни храни и напитки. 
Клиентите на OMV могат да закупят горива и 
да използват услугите на автомивките. Бензи-
ностанциите ОМV в България въведоха първи 
допълнителни удобства за потребителя като: 

• детски площадки на бензиностанциите;

• денонощна продажба на пътни винетки;

• Wi-Fi интернет;

• оборудване на цялата мрежа с банкомати;

• OMV Радио с полезна информация за шофьор-
ите;

• OMV Services за плащане на сметки, 
сключване на застраховки, заку-
пуване на билети за събития и 
възможност за участие в игрите 
на Българския спортен тотали-
затор.
При предлагането на високока-
чествени горива ОМV налага 
нови тенденции чрез въвежда-
нето на бензин и дизел със стан-

OMV е най-успешната индус-
триална компания в Австрия 
и лидер на пазара в Централ-
на и Източна Европа. Компа-
нията навлиза на българския 
пазар през 1998 г. Днес „OMV 
България“ разполага с вери-
га от 89 бензиностанции в 
страната.

www.omv.bg  

дарти Euro 4 и Euro 5 много преди те да бъдат 
законово изисквани на пазарите в региона. 
През 2004 г. OMV е първата компания, която 
въвежда на местния пазар 100-октанов бензин 
по стандарт Euro 5 – OMV Super 100, а след 
това и летния премиум дизел Euro 5 – OMV 
Premium Diesel. 
През 2008 г. започва предлагането на високия си 
клас горива ОМV Carrera 95 и ОМV Carrera 100, 
които са с нова подобрена рецептура и високока-
чествени добавки, като в същото време предпаз-
ват околната среда, защото отделят по-малко 
емисии въглероден диоксид. През 2011 г. OMV 
въвежда горивата MaxxMotion, които гаранти-
рат не само по-добро представяне на пътя, 
но и по-добра защита на двигателя, по-малко 
емисии и повече изминати километри с едно 
зареждане.
В началото на 2006 г. „ОМV България“ получава 
официално своя сертификат по международ-
ния стандарт за система за управление на 
качеството ISO 9001:2000, както и сертификат 
за наличие на внедрена и поддържана система 
HACCP, гарантираща предлагането на храни-
телни продукти с ясен произход, проверено 
качество и висок стандарт на хигиенното 
състояние на обектите.

Съвременно развитие 
Бензиностанциите ОМV първи въвеждат кон-
цепцията за бензиностанцията като мулти-
функционален център за услуги на българския 
пазар – Service Station. Навиците и поведението 

на потребителите се променят, съвре-
менните клиенти са много по-взиска-

телни и повече индивидуалисти. В 
днешно време хората не просто 
купуват продукт или услуга – 
те очакват по-специално отно-
шение, както и това техните 
желания да бъдат третирани с 
уважение и сериозност. Бензи-

ностанциите вече не се фокуси-

Знаете ли, че...

• С консолидирани приходи от 36 ми-

лиарда евро и персонал от 25 500 души 

през 2014 г., OMV Aktiengesellschaft е една 

от най-големите индустриални компа-

нии на борсата в Австрия.

Знаете ли, че...

• В сектор „Рафиниране и маркетинг“ 

OMV има годишен рафиниращ капацитет 

от 17,8 милиона тона и към края на 2014 

г. приблизително 4100 бензиностанции 

в 11 държави. 

История

OMV навлиза на 
българския пазар.

Първите бензиностанции на 
ОМV в Румъния и България.

Придобиване на 25,1% от Rompetrol Group.
Първата бензиностанция на ОМV в Сър-
бия и Черна гора. 

Най-голямата инвестиция в историята 
на OMV с 2,65 милиарда щатски долара, 
инвестирани в сделка със Statoil за дялове в 
Норвегия и Великобритания.

Придобиване на 34% дял в турската 
петролна и газова група Petrol Ofisi.Продажба на дела в Rompetrol Group.

ОМV и IPIC придобиват 100% от Borealis.

Преструктуриране в управленски холдинг.
Придобиване на 51% дял в румънската 
петролна и газова група Petrom.

Придобиване на 45% от Bayernoil-Raffinerieverbund, както и 313 бензиностанции на BP в Германия, Унгария и Словакия.
Първите бензиностанции на ОМV в Босна и Херцеговина.
Придобиване на 139 бензиностанции на Avanti в Австрия, Република Чехия, Словакия и България.
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на клиентите си чрез спазване на 
своите обещания. OMV доказ-
ва отново и отново високото 
качество на продуктите и услу-
гите и изненадва с иновативни 
идеи, които правят живота 

по-лесен и по-добър. 
Философията на марката OMV е 

We care more. Брандът е адресиран 
директно към хората, той съществува в 

името на клиента и  се отнася с внимание 
към неговите нужди. Това означава уважение, 
полагане на усилие, сериозно отношение, грижа, 
търпение, разбиране, симпатия, устойчивост, 
приятелско отношение, компетентност. 
Компанията ежедневно поставя фокус върху 
нуждите на клиентите, обучението на слу-
жителите и възможността за допълнително 
развиване и усъвършенстване. 
Компанията мисли за бъдещето в перспектива, 
разбира своите клиенти все по-добре и търси 
обратна връзка. На оперативно ниво, начинът, 
по който клиентите възприемат OMV, показва 
отношението им към бранда във всички ключо-
ви етапи – от продукта, услугите и процесите 
до комуникацията. 

рат само и единствено върху автомобила, а и 
върху нуждите на хората, които го управляват. 
В този смисъл стратегията на OMV е да 
превърне всички обекти в модерни центрове за 
услуги, осигурявайки много повече от горива и 
масла за превозното средство.
OMV се стреми да бъде водещ модерен център 
за услуги в забързаното ежедневие, независи-
мо дали потребителят се нуждае от кратко 
спиране, за да зареди гориво, по-дълга пауза, за 
да си почине, или възможност да изпълни бързо 
и лесно някое от ежедневните си задължения. 
OMV се стреми да предлага качествено 
обслужване, като разбира нуждите на своите 
клиенти и предлага подходящи продукти, услуги 
и удобства. Приоритет на компанията е грижа-
та за клиентите, за да превърне обектите си 
в предпочитано място за среща на съвремен-
ното мобилно поколение. 

Промоция 
Като един от абсолютните лидери на 
пазара „OMV България“ се радва на 
положително отношение от стра-
на на своите клиенти. Основен 
приоритет, залегнал в кому-
никационната стратегия на 
компанията и инициативите, 
които тя реализира, е поддър-
жане на изградения имидж и 
репутация. Комуникационните 
инициативи целят уравновесено 
взаимодействие между корпоратив-
ните визия, мисия и цели, както и поддър-
жане на постоянна обратна връзка с клиента. 
Основни положения, залегнали в корпоративна-
та комуникация, са принципите на прозрачност, 
отговорност и устойчивост.
„OMV България“ използва комуникационните си 
канали ефективно и се стреми да държи всички 
свои дистрибутори, партньори и клиенти по-
стоянно информирани за инициативите, проду-
ктите и услугите си. Дружеството се стреми 
да поддържа и постоянна връзка с медиите с 
цел увеличаване познаваемостта на марката. 

Ценности на марката 
Нуждата на клиента от мобилност е движещ 
фактор за OMV и компанията се стреми да 

отговаря на тази необходимост 
по най-добрия начин. С изключи-
телно внимание към детайла, 
дружеството предлага мно-
гобройни допълнителни услуги 
в добре развита мрежа от 
бензиностанции. 
Клиентите могат да разчитат 
на най-висок клас продукти и доба-
вена стойност. Брандът MaxxMotion 
предлага максимално представяне на ав-
томобила. Магазинната и ресторантска част 
VIVA и допълнителните услуги на бензиностан-
циите са много важен елемент от грижата, 
която компанията полага за своите клиенти по 
време на престоя им в бензиностанцията. 
Предлага се отлично ниво на качество, на 
което клиентите винаги могат да разчитат. 
Постоянно се търсят по-добри решения и раз-
ширяване на набора от предлагани продукти и 

услуги. Налична е подходяща продуктова гама.
OMV държи на качество, надеждност 

и разбиране. За компанията всичко 
това означава надхвърляне на най-
високите очаквания. Ценностите 
на марката включват също така 
доверие, мислене в дългосрочен 
план и интелигентни решения. 
Корпорацията печели доверието 
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