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Пазар
Клиентите на МЕТРО Кеш енд Кери България 
са: ХоРеКа – хотели, ресторанти и кетъринг 
фирми, които пазаруват основно хранителни 
стоки и други необходими продукти за своя 
бизнес. Търговци – малки търговски обекти, 
магазини, павилиони както и частни предпри-
емачи, които купуват стоки за препродажба. 
Други бизнес клиенти – офиси, обслужващи 
фирми, правителствени агенции и други органи-
зации, които купуват всичко – от почистващи 
препарати до офисоборудване за професионална 
употреба.

Постижения на марката
Високото качество, ясният произход на предла-
ганите продукти и безопасността са основни-
те предимства, които се асоциират с МЕТРО, 
превърнали неговата марка в уникална, разпоз-
наваема и предпочитана сред професионални-
те клиенти на компанията. МЕТРО Кеш енд 
Кери е търговска компания с традиции, чиято 
основна цел е да предлага на своите клиенти 
хранителни продукти с високо и постоянно 
качество. МЕТРО е първата търговска верига 

в България, която е сертифицира-
на по Международния стандарт 
за храни IFS. Вече шеста година 
МЕТРО поддържа сертификат на 
т.нар. високо ниво. Акцентът е 
върху безопасността, качество-
то и спазването на законовите 
изисквания. Важно условие към 
производителите на храни, които 
произвеждат под марката на 
МЕТРО, е да бъдат сертифици-
рани по стандарта IFS или друг 
аналогичен международно признат 
стандарт (BRC, FSSC 22000 и 
др.). Тези продукти се произвеж-
дат по зададени от МЕТРО кри-
терии за качество и безопасност, 
които често са по-високи от 
минималните законови изисквания. 
Покриването на тези критерии 
се проверява от компанията чрез 
тестване на продуктите във 
външни акредитирани лаборатории 
няколко пъти годишно. 

Продуктът 
В магазините на МЕТРО профе-
сионалните клиенти на компания-
та могат да открият „под един 
покрив“ повече от 15 000 вида 
хранителни и 10 000 нехранителни 
стоки. МЕТРО предлага целого-
дишен асортимент със стабилни 
цени на шест основни собствени 
марки – ARO, Horeca Select, Fine 
Life, Rioba, Sigma и H-Line, с които 
отговаря на потребностите на 
своите основни клиентски групи. 
За да направи пазаруването по-
лесно, модерно и приятно, компа-
нията осигурява различни банкови 
услуги и различни възможности за 
плащане. Благодарение на МЕТРО 
Доставка поръчките на клиенти-
те достигат директно до тях-
ната врата, като им спестяват 
време и усилия. МЕТРО оперира с 
един от най-големите търговски 
екипи в страната, който наброява 
над 150 души. Неговите търговци 
обслужват повече от 10 000 кли-
енти и правят над 1000 клиент-
ски посещения на ден.
Портфолиото от собствени мар-
ки на МЕТРО България се състои 
от 4 хранителни и 10 нехрани-
телни марки. То следва ло-
гиката на клиентската 
аудитория, към която 
компанията насочва 
своя фокус в Бълга-
рия: от all inclusive 
хотели през малки и 
средноголеми магазини 
до офиси и независими 
предприемачи. Общият 
брой артикули с тези марки 

МЕТРО Кеш енд Кери България 
е верига магазини за търго-
вия на едро, с уникален b2b 
формат, ориентирана изклю-
чително към професионални 
клиенти от малкия и среден 
бизнес (от all inclusive хоте-
ли през малки и средноголе-
ми хранителни магазини до 
независими предприемачи), 
отличаваща се с богатия си 
асортимент и професионал-
ната насоченост на продук-
тите и услугите си. МЕТРО 
има значима позиция на бъл-
гарския пазар като компания,  
стъпила първа на него преди 
повече от 15 години и поло-
жила основите на модерната 
търговия в страната. МЕТРО 
е компания иноватор, развива-
ща онлайн търговия, доставки 
към своите професионални 
клиенти, налагането на нови 
търговски формати. Със 
своите над 750 обекта в 27 
държави, METRO Cash & Carry 
International е световeн лидер 
в търговията на едро и най-
голяма компания в структура-
та на METRO GROUP.

www.metro.bg  

Знаете ли, че...

• 15% от продажбите на МЕТРО се 

генерират от бизнеса с доставки, при 

който професионалните клиенти могат 

да направят заявки сред 30 000 проду-

кта в онлайн системата за поръчки, 

както и да получат заявеното 

„до врата“ в рамките 

на 24 часа.

Знаете ли, че...

• Oт три години функционира кули-

нарна МЕТРО Академия, чиято мобилна 

версия „МЕТРО Академия на колела“
 

гостува на професионалните клиенти в 

началото на активния летен или зимен 

сезон, за да ги подпомогне 

в подготовката на 

менюто им.

по-таргетирания и съобразен с кон-
кретните потребности на отделния 
бизнес клиент one-to-one подход. 

Ценности на марката
МЕТРО Кеш енд Кери 

работи всеотдай-
но в подкрепа на 
предприемачите от 
независимия биз-
нес, осигурявайки 
им диференциран и 

специализиран асор-
тимент от хранителни 

стоки, услуги и решения, 
съобразно потребностите на 

техния бизнес. 
МЕТРО се стреми да предостави 
най-добрите цени, за да осигури на 
своите бизнес клиенти необходима-
та конкурентоспособност, обръщай-
ки специално внимание на техните 
основни бизнес нужди, но също така 
предлагайки им и целево селектиран 
асортимент за посрещане и на лич-
ните им потребности.
В своите бизнес взаимоотношения 
МЕТРО се стреми да бъде най-доб-
рият партньор и предпочитаният 
доставчик. МЕТРО неотменно се 
стреми към лидерска позиция на 
пазара, към устойчиво развитие и 
признанието да бъде предпочитан 
работодател.
Предложенията на МЕТРО са съоб-

разени с местните предпочи-
тания от гледна точка 

на продукти, услуги и 
канали за дистрибу-
ция, което доказано 
превръща клиентите 
на компанията в ло-
ялни и дългогодишни 
партньори.

към момента възлиза на близо 1800, 50% от 
които са от български доставчици. Едно общо 
послание свързва тези марки – независимо дали 
са местни български специалитети или дял 
от големи световни серии, те носят 
гаранция за качество и предлагат 
сполучливи бизнес решения. 
МЕТРО е първият избор на про-
фесионалните клиенти по от-
ношение на основни продукти 
като риба и месо. Рибният 
отдел предлага изключително 
разнообразие от прясна и жива 
риба, морски дарове и деликате-
си от различни точки на плане-
тата. Асортиментът на МЕТРО 
включва повече от 60 вида прясна риба и 
морски дарове и разнообразие от над 150 рибни 
артикула. 

Съвременно развитие
МЕТРО Кеш енд Кери е мястото за намиране 
на професионални решения и професионално 
организирани и предложени асортименти, както 
по отношение на качество, така и на опаковки 
и ценообразуване. Основните приоритети на 
МЕТРО Кеш енд Кери България са – страте-
гически фокус върху b2b клиентите, лидерска 
позиция в ХоРеКа сегмента и работа с тър-
говците, изразяваща се в подкрепа на тяхното 
дългосрочно развитие, постоянна иновация в 
предлаганите решения в ключови категории 
като свежи и ултрасвежи продукти, вина, се-
зонни асортименти.

Промоция
МЕТРО използва различни канали за по-
пуляризацията на своите продукти 
и услуги, отговарящи на характе-
ристиките на целевите групи 
– от директния контакт, чрез 
специализираните си търговски 
представители, през печатна и 
електронна реклама, включваща 
популярните „МЕТРО Поща“, 
„МЕТРО Каталози“, автори-
тетното в средите на шеф-гот-
вачи, ресторантьори и ценители 
на добрата храна собствено издание                  
МЕТРО Inspirations, целево таргетирани елек-
тронни бюлетини и гъвкаво използване на 
социалните медии. Компанията базира промо-
ционалната си активност на сериозни ежеме-
сечни изследвания на клиентските потребно-
сти и удовлетвореност, като и на отличното 
познаване на потребителското поведение, 
благодарение на информацията, отчитана чрез 
системата на МЕТРО карти. На базата на 
по-пълноценната работа с клиентските бази 
данни, МЕТРО уверено се приближава до модела, 
в който комуникацията one-to-all, чрез унифици-
рано послание до всички, ще бъде заменена от 
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Началото на една история на успеха: Първият 
МЕТРО Кеш енд Кери магазин на едро отваря 
врати в Мюлхайм през 1964 г.

Песента Wild се превръща в символ на 50-годишнината на 
МЕТРО Кеш енд Кери и се изпълнява от служителите и за 
служителите по целия свят. Нашето послание: Въпреки че 
сме на 50 години, не сме ни най-малко остарели.

Възможността за извършване на доставки, въведена от МЕТРО Кеш енд Кери през тази година, отбелязва 
ново начало в историята на компанията. Други иновации осигуряват още добавена стойност за клиентите, 
като франчайзинг концепциите за малки търговци или баровете МЕТРО Кеш енд Кери.

Още с откриването на първия си магазин в България 
МЕТРО Кеш енд Кери се превръща в основен партньор на 
професионалистите от ХоРеКа бизнеса, независимите 
търговци и предприемачите в страната.

МЕТРО Кеш енд Keри е един от първите международни търговци 
на едро, които навлизат на китайския пазар. Компанията разши-
рява присъствието си в Азия през новото хилядолетие, откривай-
ки магазини в Япония, Индия и Виетнам.

МЕТРО Кеш енд Keри започва експанзия в 
Източна Европа, като отваря магазини 
за пазаруване на едро в Полша и Унгария.

МЕТРО Кеш енд Кери се превръща в един от най-
големите доставчици на модерно техническо 
офисоборудване, а също така и на професионална 
консултация като част от услугата.

„МЕТРО Поща“ започва да излиза 
още в първите години след осно-
ваването и бързо се превръща в 
„задължително четиво“ за незави-
симите предприемачи, осигурявай-
ки им най-актуална информация 
за оферти и промоции.

МЕТРО Кеш енд Кери открива своите първи търговски обекти в 
Европа. МЕТРО отваря първоначално свои магазини в Холандия, а 
през следващите няколко години в Белгия, Дания, Великобритания, 
Франция, Италия и Испания.
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