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Пазар

Пазарът на домакинска техника в България 
е силно сегментиран и се характеризира 
с присъствието на множество брандове, 
с различно позициониране и произход. Това 
налага едно динамично развитие, активна 
пласментна политика и стремеж за 
убедително представяне на всички компании. 
От друга страна, българските потребители 
се интересуват и търсят съвременни 
технологични решения за дома, което обяснява 
любопитството към „умни“ уреди. 

Основно изискване при избора на домакински 
електроуреди остават качеството и устой-
чивостта. Все по-важни аспекти в процеса на 
покупка са цялостна и коректна информация за 
характеристиките и атрактивни предложения. 
Присъствието на домакинските уреди с марка 
Bosch в България е стабилно, дългосрочно и с 
положителни резултати. През изминалите го-
дини локалната търговска организация постига 
двуцифрени ръстове на приходите над общия 
пазарен ръст. „БСХ Домакински уреди България“ 
възнамерява през следващите години да утвър-
ди лидерската си позиция на местния пазар чрез 
своите марки и иновативни продукти.

През изминалата година например компанията 
се фокусира и въведе пълна гама от свързани 
домакински уреди и изцяло адаптирано на 
български език мобилно приложение Home Connect. 
С Home Connect Bosch създаде мултибрандово 
решение за интелигентен контрол на свързани 
уреди, което позволява на потребителите да 
направят ежедневието си интелигентно и 
интуитивно в една напълно свързана кухня. С него 
те са подготвени не само за интелигентната си 
кухня днес, но и за умния дом в утрешния ден.

Всеки голям бранд има голяма 
история. Историята на Bosch 
е сбъдване на мечтата на 
основателя на компанията, че 
единствено качеството на 
живот оправдава технологич-
ния напредък.
Компанията следва и неговия 
принцип: „По-добре е да изгу-
бим пари, отколкото вашето 
доверие“. Днес Bosch произ-
вежда устойчиви домакински 
уреди, които са безопасни и 
правят живота по-лесен. За 
да заслужи доверие, марката 
инвестира в бъдещите поко-
ления, изобретява ефективни 
технологични и производстве-
ни концепции, влага в опазва-
не на околната среда.

Постижения на марката

Като водещ производител на домакински 
уреди за Bosch иновативността е приоритет. 
През 2018 г. BSH HomeAppliancesGroup 
отново увеличи значително разходите си за 
изследвания и разработки, като акцентът e 
върху дигитални технологии. През изминалата 
година са инвестирани освен 5 процента от 
общите приходи за научноизследователска и 
развойна дейност допълнителни 619 милиона 
евро за инвестиции в съществуващи и нови 
локации – общо 10 технологични центъра и 
42 фабрики по целия свят. В Северна Америка, 
Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион 
BSH финансира както разширяване, така и 
изграждане на нови технологични центрове и 
производствени площи: 3 в САЩ, 1 в Индия,  
2 в Полша и технологичния център за развитие 
на електроника в германския град Траунройт.

Заедно с глобална мрежа от търговски 
организации и дъщерни дружества за 
обслужване на клиенти BSH днес е съставена 
от около 80 компании в 50 страни с общо  
около 61 000 заети.

Продуктът

Bosch е уникална търговска марка на пазара 
на домакински уреди, защото продуктовото 
портфолио включва целия спектър на 
съвременни домакински уреди: от готварски 
печки, фурни и аспиратори, през съдомиялни, 
перални, сушилни, хладилници и фризери до 
малки уреди като прахосмукачки, кафе машини, 
кухненски роботи и кани за вода. Всички 
вложени технологии са най-добрите в бранша и 
се базират на германски патенти. 

Съвременно развитие

Устойчивият успех изисква марката Bosch 
постоянно да впечатлява потребителите си 
по целия свят с отлични, иновативни уреди. 
Стремежът в последните години обаче е да 
ги убеди с цифрови и индивидуално пригодени 
допълнителни услуги.

Пример за това е мобилното приложение и 
екосистемата Home Connect, която отваря 
вратите към един съвсем нов начин на живот.

С приложението Home Connect потребителят 
разбира всичко, което трябва да знае за 
правилния начин на съхранение на храната и 
да регулира настройките на хладилника дори 
когато е навън. Благодарение на вградените 
камери той може да види с един поглед какво 
липсва, докато пазарува, както и да настройва 
фризера си на Super Freeze, докато все още е 
извън дома. Тази функция за бързо охлаждане е 
добре дошла за напитки, особено в горещи дни.

Home Connect прави готвенето и печенето 
преживяване. То предлага постоянно обновявана 
широка гама от международни рецепти и 
изпраща настройките за готвене направо във 
фурната или плота. С приложението може да 
се променят текущите програми, да се следи 
времето за готвене, както и да се получи 
нотификация, когато дадена програма свърши.

Съдомиялните машини с Home Connect 
осигуряват различни възможности за 
осветление в кухнята и улесняват ежедневието. 
Асистентът за лесно стартиране избира 
най-добрата програма за миене на съдовете в 
зависимост от вида и броя на комплектите и 
това доколко са замърсени. На смартофон или 
таблет се получава известие дали програмата 
е приключила, или има нужда от допълване на 
гланца, да се намали силата на звука на сигнала. 
И след 30 цикъла на измиване приложението 
напомня за стартиране на специалната 
програма за почистване и грижа.

Асистентът за лесно стартиране на перални 
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Знаете ли, че...

• При модерната съдомиялна 

машина Bosch се използва до 60% 

пъти по-малко вода, отколкото при 

миене на ръка.

• Широка програма от прахосмукачки 

Bosch са оборудвани с хигиенен филтър 

HEPA с клас 14, което гарантира, че 

отработеният въздух е 

99,995% чист – по-

чист от нормал-

ния въздух в 

стаята. 

Знаете ли, че...

• Графичният знак на марката Bosch 

е създаден през 1918 г. и представлява 

запалителният магнит, който редом 

със запалителната свещ позволяват 

разцвета на автомобилизма през 

двадесети век.

BOSCH

История

1886  
Роберт Бош създава в Щутгарт „Работилни-
ца за фина механика и електротехника“; през 
1901 г. е открита първата фабрика.

1887  
Създаден е електромагнитен апарат за за-
палване на стационарни двигатели; 10 години 
по-късно решението е приложено в автомо-
билните двигатели, а през 1902 г. на пазара 
се появява първата свещ.

1928  
Първите електроуреди на фирма Bosch с дви-
гател с ръкохватка.

1933  
Започва производството  
на първите домакински  
уреди с марка Bosch –  
хладилници.

1958  
Bosch предлага на пазара първите перални 
машини с горно зареждане; 14 години по-къс-
но е пусната първата напълно автоматична 
сушилня за бельо. 

1962  
Bosch дава възможност да се готви със стил, 
като представя на света първата фурна за 
вграждане.

1964  
Първите съдомиялни машини Bosch извърш-
ват истински завоевателен поход на пазара 
за бяла техника; през същата година е създа-
дена и Фондация „Роберт Бош“.

1987  
Bosch въвежда потребителски интерфейси на 
различни европейски езици. Освен това пред-
лага перални с първата автоматизирана сис-
тема за дозиране на перилните препарати.

2011  
Откриване на представителство на „Бош 
Домакински уреди“ в България.

2015  
Bosch въвежда Home Connect – мултибрандо-
во мобилно приложение за интелигентен кон-
трол на свързани уреди.

мисии съгласно убежденията на основателя на 
фирмата. От създаването си през 1921 г. до 
наши дни фондацията има за цел да подкрепя 
моралното, физическото и интелектуалното 

развитие на хората. Тя работи активно 
в следните области: здравеопазване, 

наука, международни отношения, 
образование, общество и 
култура. Фондацията е 
ситуирана в Германия, но 
развива проекти в цял свят, 
включително и в България. През 

2017 г. фондацията Robert Bosch 
финансира над 700 нови проекта, 

като общото финансиране възлиза на 
100,5 милиона евро.  

Опазването на околната среда и климата 
е здраво вкоренено в корпоративната 
култура в продължение на десетилетия. С 
последователна политика за пестене на 
енергия и вода, фокусирайки своята продуктова 
политика в разработване на екологични уреди и 

чрез модернизиране на производствените 
си мощности, Bosch има значителен 

принос за опазването на ресурсите 
на нашата планета. 

и сушилни Bosch избира идеалната програма 
за пране: лесен и интуитивен начин, основан 
на ключови фактори, като цвета на прането, 
тъканта или нивото на замърсяване. Уредите 
могат да се стартират директно 
от приложението. Home Connect 
предоставя допълнителни 
настройки за премахване 
на петна, които много 
перални машини обикновено 
нямат. С пералнята i-Dos 
прането е още по-лесно. 
На основа твърдостта на 
водата и количеството пране 
тя автоматично калкулира 
количеството перилен препарат 
и омекотител, за да се гарантират 
идеални, чисти резултати. А приложението 
Home Connect изпраща push нотификации, 
когато има нужда от допълнително препарат 
или когато програмата за изпиране приключи.

Промоция

Посланията на Bosch акцентират 
върху удобството и качеството 
на живот, върху иновациите, 
които ще спомогнат 
за подобряването на 
ежедневието. Bosch представя 
всяка своя разработка в 
светлината на ползата 
за потребителите и 
цели да утвърди добрата 
репутация на бранда.

Групата Bosch се 
отличава от други 
предприятия не само 
по широкия продуктов 
диапазон, но също и по 
правния си статут –  
92 процента от дяловете 
на фирма Robert Bosch 
GmbH принадлежат на 
Фондация „Роберт Бош“. 
Тази уникална в света 
на бизнеса структура 
осигурява финансова 
независимост и пазарна 
самостоятелност, 
което позволява на 
предприятието да 
инвестира в много 
перспективни проекти и 
едновременно с това да 
изпълнява обществени 

Ценности на марката

Групата Bosch е водещ световен доставчик 
на технологии и услуги. Направлението 
за домакински електроуреди – BSH 
HomeAppliancesGroup, е най-големият им 
производител в Европа и втори в световен 
мащаб. Целта на корпорацията е да бъде 
еталон в бранша, а стойността на марката 
Bosch е в обединяване на всички предимства 
– качество, иновативност, устойчивост, 
комфорт и дизайн. Предприятието 
действа съгласно единните принципи, 
формулирани от Роберт Бош. Те са основа 
на изключителна корпоративна култура, 
коректно партньорство 
и обоснован 
икономически 
успех. Отражение 
на философията 
е слоганът 
„Техника за 
живота“, който 
подчертава 
формулираните 
цели и ценности.  

Знаете ли, че...

• Новото поколение хладилници Bosch 

със система за свежест VitaFreshPro 

съхраняват продуктите по-дълго свежи.

• Изчислено в работни дни, в Bosch се 

случва по едно откритие на 

всеки човекочас.
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