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Happy Bar & Grill е верига от ежедневни ресторанти с над 28

заведения в България, Испания и Англия. Вече 28 години

радваме нашите клиенти и сме една от най-обичаните марки в

страната. В България марката Happy Bar & Grill е най-силна в

класа си, а също така и най-многобройната. Заведенията ни

са разположени на централни места в най-големите градове и

по магистралите. Отличават се със стил, качество и иновации.

Благодарение на съчетанието на качество на храна, висок

стандарт на обслужване и добавена стойност като забавление

и цялостна атмосфера, в България марката Happy Bar & Grill е

най-силната в класа си и за 13 поредни години печели

наградата Любима марка и за петнадесета поредна година

печели наградата на Асоциацията на хотелиерите и

ресторантьорите в България за „Най-успешна ресторантска

верига”.

Happy Bar & Grill
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Всеки месец ние посрещаме 780 000  клиенти, като 

по този начин, Вие като  рекламодател достигате до 

огромна  аудитория

• София – 440 000

• Варна – 90 000

• Пловдив – 170 000

• Бургас – 50 000

• Русе – 20 000

• Сандански – 10 000

14 години, Happy е любима марка (My  Love Marks) 

на българите в категория  “Заведения”, “Любим 

работодател”,  „Българска марка – храни и 

напитки“, „Иновативни марки“ и „Доставка на 

храна“. Над 15 поредни години награди в различни 

категории на БХРА.

Реклама в Happy Bar & Grill



РЕКЛАМНИ КАНАЛИ

03



ПОЗИЦИОНИРАНЕ – РЕКЛАМНИ КАНАЛИ

Happy TV

Позициониране на общ
клип за кампанията, 
както и имиджов на

партнъора.

LED екрани
Атрактивното видео

послание е лесно за

запомнянеи остава

трайно в съзнанието на

потребителя.

Онлайн Канали

Реклама в социалните
мрежи ( Facebook & 

Instagram), 
позициониранев

уебсайт.

Брандиране

Реклама върху флаерина
масите, А борд рамки
пред заведенията и

плакати в ресторанта.

NPS

Устройство предоставено
на клиента след

поискване на сметка с
цел оценяване на храна и

персонал.



Последно поколение софтуер за digital signage  
позволява направата на изключително

атрактивни във визуално отношение проекти. 

NPS



Инфотейнмънт канал от ново поколение. 
Вътрешният рекламно - информационен канал
има за цел да забавлява, информира и направи
престоя на гостите на ресторантите,  докато
обядват и вечерят още по-приятен и забавен. 
Последно поколение софтуер за digital signage  

позволява направата на изключително
атрактивни във визуално отношение проекти. 

Програмата съдържамного и най-различни
рубрики: 10-те храни на щастието, Изкуството

отблизо,  Всичко за, Пътешественик, Най-добрите
майстор готвачи в света и др.

Happy TV



Предлагаме възможност за брандиране и
позициониране на реклами на масите в

заведенията, на подложките за хранене, както и
на облеклата на персонала. 

Отлична възможност за промотиране на нови
продукти и кампании , които да достигат до

широк кръг от чрез селектирано
разпространение на ниво град и район.

Брандиране



LED екрани - разположени на подходяща локация
в комбинация с изключително атрактивни във

визуално отношение проекти,  предизвиква
вниманието на потенциалнияклиент.  

Атрактивното видео послание е лесно за
запомняне и остава трайно в съзнанието на

потребителя.

LED екрани



Онлайн каналите на марката достигат до над
1 000 000 потребители месечно, като предостаявт

разнообразна информация свързана с
представяне на новите менюта, сезонни

предложения, интериор, различни игри и
предизвикателства. Възможност за таргетирана

реклама на ниво демография, локация и
ангажираност. 

Онлайн
канали



ПАРАМЕТРИ
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Заявки за излъчване на реклмане клип по Happy 
TV се подават до дирекция Маркетинг. Всяка една

заявка трябва да се подаде най-късно до 25-то
число предходния месец. Всички клипове се

одобряват предварително. Разходите за
изработка на рекламният клип са за сметка на

рекламодателя.

Happy TV

Излъчване на рекламен клип по Happy TV

• Фиксиран часови пояс: + 15%
• Фиксиран ден: +15%
• Посочените цени са в BGN без включен ДДС

mailto:marketing@happy.bg


Излъчване на рекламен клип по Happy TV

Град Продължителност Бр. Излъчвания Период Обект Цена на

ден

София 20сек. 10 1 ден 1 обект 25

Пловдив 20сек. 10 1 ден 1 обект 18

Варна 20сек. 10 1 ден 1 обект 18

Бургас 20сек. 10 1 ден 1 обект 18

Русе 20сек. 10 1 ден 1 обект 13

АМ Тракия

(Пловдив)
20сек. 10 1 ден 1 обект 10

Сандански 20сек. 10 1 ден 1 обект 10

Happy TV



Допълнителни отстъпки за брой излъчвания на национално ниво

Обект Период Размер Отстъпка

Всички обекти 1 седмица -10%

Всички обекти 1 месец -25%

Всички обекти 3 месеца -30%

Всички обекти 6 месеца -40%

Всички обекти 12 месеца -50%

Happy TV



Допълнителни отстъпки за брой излъчвания на регионално ниво

Обект Период Размер Отстъпка

За град 1 месец -10%

За град 3 месеца -15%

За град 6 месеца -20%

За град 12 месеца -25%

Happy TV

*Обекти в страната: София – 10; Варна – 3; Пловдив – 5; Бургас – 2; Русе – 1; Сандански - 1



Заявки за излъчване на рекламен клип по Happy 
LED екрани се подават до дирекция Маркетинг. 

Всяка една заявка трябва да се подаде най-късно
до 25-то число предходния месец.Всички

рекламни клипове се одобряват предварително. 
Разходите за дизайн, печат, дистрибуция на

рекламната брошура са за сметка на
рекламодателя.

• Фиксиран часови пояс: + 15%
• Фиксиран ден: +15%
• Посочените цени са в BGN без включен ДДС

Излъчване на рекламен клип по Happy LED екрани

LED екрани

mailto:marketing@happy.bg


Излъчване на рекламен клип по Happy LED екрани

Продължителност Бр. Излъчвания/ден Обект Цена/ден

15сек. 24 1 обект 25

30сек. 24 1 обект 30

60сек. 24 1 обект 45

LED екрани

*Обекти в страната: София – 2 ; Варна – 2; 



Допълнителни отстъпки за период

Период Размер Отстъпка

1 месец -10%

3 месеца -15%

6 месеца -20%

12 месеца -25%

LED екрани



Жени Мъже

65% 35%

Позициониране и съвместни канали в
социалните мрежи: Facebook, Instagram, 

YouTube, както и в коропоративния сайт на
www.happy.bg. Заявки за на рекламен клип, 

общи визии се подават до дирекция
Маркетинг. Всяка една заявка трябва да се

подаде най-късно до 25-то число предходния
месец.Всички рекламни клипове и визии се

одобряват предварително. Разходите за
дизайн, дистрибуция и рекламен бюджет са

за сметка на рекламодателя.

Демография
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Онлайн
канали

Социални Медии

http://www.happy.bg/
mailto:marketing@happy.bg


Заявки за брандиране в ресторанти Happy се
подават до дирекция Маркетинг. Всяка една

заявка трябва да се подаде най-късно до 25-то
число предходния месец. Всички рекламни

кампании се одобряват предварително. 
Разходите за дизайн, печат, дистрибуция са за

сметка на рекламодателя.

• Фиксиран период за позициониране: до 1 месец
• Фиксиран избор от заведения и градове
• За конкретни цени, моля свържете се с нас.

Брандиране в ресторанти Happy

Брандиране

mailto:marketing@happy.bg


Благодарим Ви!

Свържете с нас:

marketing@happy.bg 
www.happy.bg

https://www.instagram.com/happybarandgrill/
https://happy.bg/
https://www.facebook.com/HappyBarAndGrill
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