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„Мистрал“ е модерна и отговорна дистрибуторска компания 

за дистрибуция на бързооборотни стоки. Ние сме 

ЕКСКЛУЗИВЕН представител на международни 

производители и марки с доказано качество и репутация. 

Повече от 25 години името ни е символ на коректни и 

професионални отношения. Дългогодишният ни опит е 

гаранция за това, че познаваме пазара и сме надежден 

партньор.   

 

Безкомпромисно качество 

Кои сме НИЕ  



НАШЕТО ПОРТФОЛИО 

Поддържаме внимателно подбрано 

портфолио с  разнообразни 

категории  изделия. 

... е селектирано 

Съществена част от асортимента ни 

са именно здравословни и  с висок 

клас състав изделия в био-

разградими опаковки и процеси на 

изработка с грижа към природата. 

... е healty  

Стремим се да достигнем 

максимален брой клиенти и крайни 

потребители на местния пазар, като 

им предложим продукти и услуги 

задоволяващи всички техни 

потребности. 

... е идейно 



Нашите международни 

партньори и 

производители 



Нашият 

успех 

За да се задържим на пазара на бързооборотни стоки 

следваме стриктно едно правило: поддържаме дългогодишни, 

стабилни и постоянни отношения с нашите международни 

партньори.  

 

По този начин имаме възможността да осигурим на Вас – 

нашите клиенти да сте от първите, които имат нови продукти с 

подходящите за тях материали, както и адекватни търговски и 

продуктови обучения. 

... е старание 

Сила 

Бизнес 



Н
а
ш

и
т
е
 м

е
с

т
н

и
 п

а
р

т
н

ь
о

р
и

/к
л

и
е
н

т
и

 
Петролен канал 

Традиционна 

търговия 

Ключови 

клиенти 



ежедневно обучаваме търговските си 

екипи как да Ви бъдат максимално 

полезни 

ежемесечно Ви осигуряваме 

конкурентни предложения с идея за по-

добър бизнес 

ежегодишно посещаваме 

международни събития с цел 

селектиране на премиум продукти 

ние сме партньорите, на които можете 

да разчитате винаги за доставка на 

високо-качествени продукти 

... нашият свят 

Фирма „Мистрал“ има офиси и складове в най-големите 

български градове - София, Варна, Пловдив и Бургас. 

Достигаме близо 6 000 работещи търговски обекти в 

страната целогодишно и до повече от 600 сезонни обекта.    

  



Нашите офиси и 
складове 

... в четерите най-големи града 



 
 
 
 
 

НАШАТА 
СТРУКТУРА  



Нашата история 

Националното покритие, което имаме в 

комбинация с търговските ни отдели по 

градовете дават сигурност на партньорите ни.    

Търговски отдел 

Осъществяваме и реализираме идеите на 

партньорите ни  от цял свят с максимална 

ефективност и релевантност на и към пазара 

в България.  

Маркетингов отдел 

С постоянство и последователност успешно 

налагаме разнообразни марки на български 

пазар.    

Нови марки 

Създадена в далечната 1995г. “Мистрал 

събира професионалисти в дистрибуцията и 

маркетинга на бързооборотни стоки.    

1995г...началото 

Водени от ентусиазма на основателя на фирмата  и 

нашия екип професионалисти компанията ни овладява 

предизвикателствата на пазара.     

Ентусиазъм 

Ежедневно отстояваме доброто си име.     

Репутация 



Нашият успех 

01 

02 

03 

04 

05 
Дългогодишни 

отношения 

Стабилност във 

всяка ситуация 

Препоръки 

Сигурни 

партньори 

Вашето мнение е 

важно за нас 

За да се задържим на пазара на бързооборотни стоки, водени от идеята за всеобщ успех стриктно следваме няколко 

принципа на работа: 



Нашият успех 

Качество и желание 

С желание и ентусиазъм работим на тези, 

които държат на качеството и на ясните 

бизнес правила. 

Доставка 100% 

Стремим се всички обекти да получават 

поръчките си на време в посочения от тях час.  

Нови марки 

Налагаме разнообразни марки на местния 

пазар.  

Професионална консултация 

Помагаме на всички търговци от международните 

вериги до най-малкия магазин да изберат най-

подходящите за тях продукти.  

Предизвикателства+опит=УСПЕХ 

Времето и ситуциите ни дадоха опит, с който 

посрещаме предизвикателствата на деня. 

актуалност 

професионализъм 

доставка 

ентусиазъм 

опит 

  

В “Миспрал” вярваме, че търговията е партньорство и, че бизнеса на нашите клиенти и част от нашия бизнес. За това ние: 



Нашето развитие 

Стремим се 

непрекъснато да 

увеличаваме 

доставчиците си, с 

идеята да Ви 

предложим повече. 

Доставчици 

Успяваме еднакво 

добре да работим и с 

големи междуродни 

вериги, локални 

ключови клиенти и 

семейни магазини. 

Клиенти 

Непрекъснатата ни 

връзка със 

служителите ни, ни 

осигурява реална и 

адекватна преценка за 

сигуацията на пазара. 

Служители 
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Нашите цели и приоритети 

Основна наша цел е да доставяме на българските 

потребители ТОП продукти от цял свят, на възможно най-

добрите цени. 

ТОП продукти от цял свят 

Приоритет ни е да следим най-новите тенденции в потреблението и да 

доставяме здравословни и иновативни продукти с най-високо качество, 

които ще са бъдещето на съвременното правилно хранене. 

Нови тенденции 

Поддържаме ефективна система за маркетингов контрол, 

която ни позволява да надграждаме наложените от нас марки, 

създавайки благоприятни условия за клиента. 

Маркетинг 



ПРИНЦИПИ 

Най-добри цени 
Стремеж ни е да задоволим и 

най-изискания вкус на най-добра 

цена. Ексклузивитет 
Порфолиото ни е с 

приоритетен 

ексклузивитет за БГ. 

Стабилно партньорство 
Държим на дългосрочните и 

добри отношения с партньори 

и доставчици. 

Безкомпромисно качество 
Продуктите, предлагани от нас са 

строго селектирани. 

Индивидуално отношение 
Изхождаме от идеята, че клиента 

винаги има право и се съобразяваме 

с личностните нужди. 

Най-добрите продукти 
Полагаме непрестанни усилия 

да доставяме най-добрите 

продути в света. 



РАСТЕЖ 

1 
2 

3 
4 

Постоянно обогатяваме 

портфолиото си с нови 

продукти и категории.  

нови продукти 

популяризиране 

пазарен дял 

поглед в бъдещето 
Налагаме марки и 

промотираме продукти във 

всички канали за търговия.  

Увеличаваме пазарния си дял с 

активна дистрибуция, 

комбинирана с маркетингова 

политика. 

Освен с мисъл за 

днешния ден, работим с 

идея за бъдещето.  

Нови продукти 

Реклама и маркетинг 

Пазарен дял 

Поглед в бъдещето 



РАСТЕЖ 

ръст 

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 
Условията ни не остават 

незабелязани.Разпознавани сме като стабилна 

и уважавана компанията в сферата на 

търговията  

ДОВЕРИЕ 
Ежедневно работим върху изграждането на 

надеждни отношения с нашите клиенти и 

партньори.  

АДАПТИВНОСТ 
Въпреки турболенциите на пазара, ние 

успяваме да се адаптираме  благодарение 

на ефективния си бизнес модел.   

МАРКЕТИНГ 
За увеличаване на вниманието на клиента 

към различни брандове, нашия 

маркетингов отдел използва както ATL, 

така и BTL активности. Използваме 

разнообразни инструменти за наблюдение  

и влияние върху търговията.   

ЕКИП 
Нашия екип е дисциплиниран и обучен, 

способен да се справя с голямо 

натоварване.   



Международните търговски вериги привличат все повече потребители през последните години поради голямата си експанзия. Въпреки това 

поради спецификата на местното потребление те не успяха да завземат повече от 25% от пазара. Останалата част принадлежи на традиционната 

търговия и местните ключови клиенти. Независимо от това международните вериги са важен търговски канал за нас. 

Get  

     

 

 

 

Your Text Here 

Нашите позиции на местния пазар 

Местни търговски вериги. През изминалите години изградихме силни позиции в местните търговски вериги, предлагайки високо качество на 

продукти и обслужване. В този сегмент разчитаме на силна подкрепа от нашите партньори – презентация на продуктите, първоначални отстъпки за 

доставка и др.  

  

Независими търговци. Независимите търговци са нашите най-гъвкави партньори. В работата си с тях подхождаме с огромно внимание, разбиране 

и уважение.   

 

Бензиностанции. Във фокуса на нашето внимание са и бензиностанциите, през които всеки ден преминава огромен потребителски поток. 

Присъствието ни в тези обекти е значително, а продуктите от нашето портфолио – отлично представени.  

  

Сезонни обекти. България всяка година посреща над 10 млн. чуждестранни туристи (основно от ЕС, Русия, Израел). Страната е любимо място за 

почивка на много местни хора. През зимата гостите са концентрирани в планинските курорти, а през лятото - в морските. Като имаме предвид тази 

динамика, се съобразяваме и адаптираме към новосъздадените точки на продажба. Целогодишно работещите от тях обекти, обикновено са спа 

центрове, които  зареждаме без прекъсване.  

 

Get  

     



Софтуер 

Работим със софтуерните системи ERP и CRM. Те ни 

осигуряват онлайн достъп до информацията по всяко време и 

от всяко място; гарантират ни бърза обмяна на информация за 

складовите наличности; минимизират времето за обслужване. 

Екипът по продажбите също използва ERP и CRM през своите 

таблети. При поръчки – включително онлайн, нашите търговци 

реагират бързо и адекватно.  

  

01 

Нашата софтуерна платформа 



Нашия дистрибуторски автопарк 

24/7 търговско обслужване 

висок маркетинг стандарт 

40 леки автомобила 

Търговския ни и мениджърски екипи 

разполагат с леки автомобили, с които 

извършват периодично посещенията си до 

обектите, позиционират ПОС материали и 

т.н. 

температурен контрол 

хигиенен контрол 

Национално покритие на доставки 

Във фирма „Мистрал“ разполагаме с голям автопарк от собствени автомобили, адаптирани със спецификата на 

предлаганите продукти, с които обслужваме обекти в цялата страна. 

  

23  тежко-товарни вана 

Извършваме доставките си сами със 

специализирани за целта превозни 

средства с контрол на температурата и 

висока хигиена. 



ГЕНЕРАЛЕН МЕНИДЖЪР 

Владимир Павлов 

Телефон за контакт: 0887 860 086 

  

 

НАЦИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР  

Светослав Соколов 

Телефон за контакт: 0884 600 999 

Връзка с нас 


