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ПРЕДСТАВЯНЕ

Ивайло Иванов
- р. 1981 г., гр. София
- Софийска Математическа Гимназия
- МТ&M Колеж – “Маркетинг”
- С.А. “Д. А. Ценов” – “Международен бизнес и мениджмънт”

Опит:

Управител на проекта “Орешак” от 2018 г.

Интереси:
- Развитие на брандове
- Маркетинг в търговията
- Международна търговия и маркетинг



ПРЕДСТАВЯНЕ

с.Орешак

2000 жители
160 км. Североизточно от София
р. Черни Осъм
Троянски манастир
Традиции в дървообработването и грънчарството



ИСТОРИЯТА

Георги Христов
Сериен предприемач от 2004 г.

2011 г. – дигитална агенция 

- бизнес с книжарски стоки
- информация за производител на шахове – Дочо от с. Орешак
- възлага на Димитър Денев да направи сайт с правила, 
история, турнири в България, онлайн игри – за шах и табла
- допълнителна опция – продажба директно от склада на клиенти
- резултата: SHAHTABLA.COM

Идеята на Димитър Денев – Защо да не продаваме онлайн?
Резултата:

www.oreshak.bg



ИСТОРИЯТА

2012 г. – посещение в с. Орешак:
- потенциал за нови продукти
- запазване на търговската марка Oreshak handmade за ЕС
- стартиране на производство на над 200 продукта
- работилница – от рязане на трупите до финализиране на крайния 

продукт

- поне 5-има майстори, преди да стигне до склада в София

- цел: да се запази ръчната изработка на майстор 
занаятчията на добра цена



РАЗВИТИЕТО

2013-2014 г. – инвестиция в собствени шоуруми:
София Орешак

над
500

артикула

2015 г.:
- членство в БТПП
- shahtabla.com – само B2B
- продуктова линия “Храна от Балкана” и запазване на марката в ЕС
- работа по специални поръчки

2016 г.:
Инвестиция в над
магазин в 1000
Централни Хали артикула



РАЗВИТИЕТО

2017 г. – закупуване на най-висок клас лазерна машина за рязане и 
гравиране Epilog Fusion

Цели:
- повече специални поръчки
- персонализация на продуктите за клиенти на дребно



РАЗВИТИЕТО

2018 г.:
- регистрираме 10 нови промишлени дизайна пред Българско Патентно 

Ведомство за защита на интелектуалната собственост на нашите 
продукти

- над 1500 продукта, ръчна изработка
- нов сайт www.oreshak.bg

http://www.oreshak.bg/


КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

1. WWW.ORESHAK.BG

2. СПЕЦИАЛНИ ПОРЪЧКИ 

3. ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО

4. МАГАЗИНИ:
София Младост 4
Шоурум Орешак
Магазин Хали

http://www.oreshak.bg/


WWW.ORESHAK.BG

- средно по 1000 посещения дневно

- 4500 регистрирани потребителя

- 20% от продажбите – регистрирани потребители
80% от продажбите – на нови клиенти

- 3 души екип за обработка на поръчки

- ръст: на месечна и годишна база – с двуцифрен %

- очакван приход за 2019 г. – 1 000 000 лв.



WWW.ORESHAK.BG – ИНСТРУМЕНТИ ЗА
МАРКЕТИНГ

- самостоятелно управление

- аутсорснато управление на социалните мрежи

- мейл кампании през администрацията на www.oreshak.bg

http://www.oreshak.bg/
http://www.oreshak.bg/


WWW.ORESHAK.BG - ПРОБЛЕМИТЕ

1. Нелоялни търговски практики от конкуренцията
- копиране на съдържание
- копиране на текстове
- копиране на продукти

2. Липса на лоялност и отговорност
- от майсторите
- държавните органи

Резултата:
- проблеми със сроковете за поръчки за чужбина
- влошаване на имиджа

http://www.oreshak.bg/


БЛАГОДАРЯ 

ЗА 

ВНИМАНИЕТО!
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