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OMV произвежда и маркетира петрол и газ, иновативни
енергийни и последно поколение нефтохимически решения по отговорен начин. С
консолидирани приходи от 19
милиарда евро и персонал от
близо 22 500 души през 2016 г.
OMV Aktiengesellschaft е една
от най-големите индустриални компании на борсата
в Австрия. OMV навлиза на
българския пазар през 1998 г.
Днес „OMV България“ разполага с верига от 90 бензиностанции в страната.

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 на седмо място сред топ 20 брандове
в България.
От 2016 г. собствената марка кафе на
компанията – VIVA Cafe, е със знака Fairtrade,
който, освен че гарантира качество, дава
сигурност на клиентите на напитката, че
фермерските кафе кооперации и малките
семейни земеделски ферми получават
справедливо възнаграждение за своя труд.
Fairtrade е гаранция, че използваните суровини
са от организации на производители, които
следват социални, икономически и екологични
стандарти. VIVA Cafe има знака на Fairtrade,
защото OMV подкрепя тези стандарти.
Продуктът

Пазар
Обектите на ОМV са мултифункционални
центрове за услуги – бензиностанции за хората
и автомобилите. Клиентите на OMV могат да
закупят висококачествени горива, масла, да
се възползват от услугите на автомивките,
както и от множество допълнителни услуги
посредством OMV Services. В допълнение – 88
магазина VIVA предлагат богата гама от прясно
приготвени закуски и сандвичи, специално топло
меню, освежителни напитки и собствена марка
кафе – VIVA Cafe, с уникален вкус и аромат.
За „OMV България“ работят над 2000 души и с
пазарен дял от 16,8% компанията се нарежда
сред най-големите инвеститори в страната.
Постижения на марката
Всичко, което „OMV България“ прави, е в името
на своите клиенти. Отличната оценка, която
идва от тях, е доказателство, че дейността на
„OMV България“ върви в правилна посока. Според
ежегодните проучвания сред клиентите на
компанията обратната връзка за качеството
на предлаганите продукти и услуги и за
обслужването е повече от положителна.
През последните години разпознаваемостта
на OMV в България става все по-висока, което
е резултат от непрекъснатите усилия на
корпорацията да създава иновации и да се стреми
да предлага винаги най-доброто на пазара.
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и напитки. Менюто във VIVA непрекъснато
се обновява спрямо тенденциите на пазара и
предпочитанията на потребителите.
В България OMV първи въвеждат допълнителни
удобства за потребителя, като:
• детски площадки на бензиностанциите;
• денонощна продажба на винетни стикери;
• Wi-Fi интернет;
• оборудване на цялата мрежа с банкомати;
• „OMV Радио“ с полезна информация за
шофьорите;
• OMV Services за плащане на сметки, сключване
на застраховки, закупуване на билети за
събития и възможност за участие в игрите на
Българския спортен тотализатор.
При предлагането на висококачествени горива
ОМV налага нови тенденции чрез въвеждането
на бензин и дизел със стандарти Euro 4 и Euro 5
много преди те да бъдат законово изисквани на
пазарите в региона.
През 2004 г. OMV отново изпреварва
тенденциите на местния пазар и първи пуска
100-октанов бензин по стандарт Евро 5.

ОМV предлага висококачествени продукти и
услуги. Марката държи първенството при
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OMV MaxxMotion Diesel не само осигурява
програми за почистване и поддръжка на
безопасен старт дори при тежки зимни
автомобила и гарантират перфектен резултат
условия, но също така увеличава мощността
на измиване, както и най-високо качество
на двигателя и удължава неговия живот. През
на съоръженията, използвани за измиване на
2017 г. компанията представи новия бензин
автомобила.
OMV MaxxMotion 100plus, който изпълнява
Бензиностанции ОМV са първите, които
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OMV се стреми да предлага качествено
обслужване, като разбира нуждите на
своите клиенти и предлага подходящи
продукти, услуги и удобства. Приоритет
на компанията е грижата за клиентите,
за да превърне бензиностанциите си
в предпочитано място за среща на
съвременното мобилно поколение.

Ценности на марката

Клиентите са в основата на
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клиента. Основни положения, залегнали
за персонала на всички OMV обекти в
в корпоративната комуникация, са принципите
страната, в който участниците се състезават
Съвременно развитие
на прозрачност, отговорност и устойчивост.
в умения за приготвянето на кафе специалитети
Новото бранд обещание на OMV – We Care
по професионален начин. В годините Бариста
„OMV България“ използва комуникационните си
More, поставя клиента в основата на всички
шампионатът често е подкрепян от популярни
канали ефективно и се стреми да държи всички
дейности, свързани с търговията на дребно на
личности, медии и различни активности, в които
свои дистрибутори, партньори и клиенти
компанията. Това е начинът на OMV да покаже,
вземат участие и клиентите на компанията.
постоянно информирани за инициативите,
че не само се стреми да предлага повече, но
продуктите и услугите си. Дружеството
OMV държи на качество, надеждност и
и да полага повече грижи – повече от вчера и
се стреми да подържа и постоянна връзка с
разбиране. За компанията всичко това означава
по-важното, повече отколкото самите клиенти
медиите с цел увеличаване познаваемостта
надхвърляне на най-високите очаквания.
очакват. Нуждата на клиента от мобилност е
на марката. В отговор на съвременните
Ценностите на марката включват също
движещ фактор за OMV и компанията се стреми
комуникационни тенденции компанията
така доверие, мислене в дългосрочен план и
да отговаря на тази необходимост по най-добрия
поддържа активно връзка със своите
интелигентни решения. Корпорацията печели
начин. Фокусът вече не е само и единствено
потребители и в социалните мрежи, като им
доверието на клиентите си чрез спазване на
върху автомобила, а и върху нуждите на
предоставя възможност да участват в игри
своите обещания. OMV доказва отново и отново
хората, които го управляват. В този смисъл
с награди и различни инициативи. Като част
високото качество на продуктите и услугите
стратегията на OMV е да превърне всички
от многобройните активности, свързани с
и изненадва с иновативни идеи, които правят
бензиностанции в модерни центрове за услуги,
новото бранд послание We Care More, в една
живота по-лесен и по-добър.
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за безплатно гориво. Заснетото видео
потребителят се
търси по-добри решения и разширяване на
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История
OMV навлиза на българския пазар.
Първите бензиностанции на ОМV в
Румъния и България.

1998

1999

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.

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

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

2002

Продажба на дела в
Rompetrol Group.
ОМV и IPIC придобиват
100% от Borealis.

2003

2004

2005

На 3 юли повече от 24 000 служители от 60 нации
в 30 държави празнуват 60-годишнината на OMV.

Придобиване на 34% дял
в турската петролна и
газова група Petrol Ofisi.

2006

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

2013

2016

