Успешни TTL кампании
Преди години една BTL агенция сътвори реклама за
себе си, която казваше “we draw the line to give you a
choice”. Идеята на тази реклама бе да покаже
разнообразието от комуникационни дейности извън
класическите масови медии.
Днес BTL дейностите отдавна не са нещо ново и
иновативно, дори вече е напълно обичайно за всеки
развит рекламен пазар да има специализирани BTL
агенции. Но за сметка на това TTL рекламата (Through
The Line) става все по-важна тема.

Above The Line (ATL) и Below The Line (BTL) – значението на линията, променила света на
корпоративните комуникации
„Чертата” идва като термин в рекламата през 50-те години на миналия век, като начин „Procter
& Gamble” да разделя и калкулира вложенията си в комуникационни дейности.
ATL комуникациите са всички форми на реклама в масовите медии – телевизия, радио,
вестници, списания, външна реклама, дори и интернет рекламата. Тъй като този канал има
много висок обхват, той е изключително подходящ за генерирането на познаваемост на един
продукт. От другата страна са BTL комуникациите – комуникационните техники извън
класическите медии, като промоции и реклама в търговски обекти, участия в различни събития
(включително собствени такива), директна поща и всичко друго извън масовите медии.
Ако основната цел на ATL комуникациите е преди всичко да създадат широка осведоменост за
един продукт и да изградят марката зад него, то при BTL комуникациите целта е преди всичко
да се предизвика по-бързото действие от страна на потребителите, като се предизвика техния
интерес и желание за покупка.
BTL не е алтернатива на ATL комуникациите, както и ATL не е по-лесния (но по-скъп) начин да
комуникирате с потребителите си. Двете техники имат различни цели и различни похвати за
комуникация с потребителите и затова те по-скоро се допълват, отколкото да се заместват.
BTL дейностите са по-ефикасния начин за комуникация (от гледна точка на вложенията), но те
са с по-ограничен обхват, тъй като са ориентирани към по-малки аудитории. Ето защо при BTL
често има по-качествена (в смисъла на по-персонализирана, по-ефикасна и по-ефективна)
комуникация, но от гледна точка на количеството ATL има редица преимущества, тъй като
правилният микс от медии на практика може да покрие почти 100% от целевата група.
И ако досега стана ясно, че и ATL и BTL са важни похвати в съвременния маркетинг, то идва ред
на TTL – through the line рекламата. При тази техника се разчита на правилното комбиниране
на ATL и BTL дейности, за да се използват предимствата и на двата похвата.
TTL не е нещо ново, но неговото правилно приложение през 2010 ще е повече от важно.
Причината за това е ясна. Медийната реклама е крайно засегната от кризата. Все повече
рекламодатели съкращават бюджетите си за медийна реклама. Част от тях се преориентират
към BTL дейности, други правят грешката да отложат комуникациите си с потребителите за подобри времена и изобщо не разработват каквито и да е комуникационни планове. Доколко е
правилно да се съкращават бюджетите за реклама по време на криза е тема, която е

разисквана многократно. По-важното в случая е да се обърне внимание на факта, че
комбинирането на ATL реклама с BTL дейности е полезен ход само и единствено, ако между
тях двете има ясна връзка.
За всеки, който се занимава с медийна реклама отдавна е ясно правилото, че за да има ефект
от една медийна кампания, тя трябва да бъде планирана много внимателно от гледна точка на
минималния праг (честота) на комуникация. Казано по друг начин, няма смисъл да
рекламирате като излъчите едва 2-3 спота по някоя телевизия или публикувате една
единствена печатна реклама. Ефект (случаен) може и да има, но това е малко вероятно. Ето
защо при планирането на една медийна кампания много внимателно се изследва от каква
честота нагоре рекламата в класическите медии ще има ефект. При оскъдните ресурси за
медийна реклама през 2010, в много кампании този праг ще е на възможно най-ниското ниво.
И оттук нататък ролята на BTL дейностите е да се комбинират така с намалените ATL дейности,
че да ги допълнят и създадат ефективност от цялата кампания. За да стане това е нужно между
двата похвата да има ясна връзка и ефективно допълване.
Ето един пример от сферата на бързоообротните стоки – случвало ли ви се е гледайки
телевизионна реклама да искате да си купите една марка (марката Х), но когато отидете до
супермаркета да си купите нейн конкурент (марката Y) - защото мърчандайзингът на марката Y
е по-добър и цялостното й присъствие в супермаркета е по-добро и предразполага към
импулсивност на покупката и смяна на предварително очертания избор. В този случай марката
X има ATL, има и BTL, но връзката между тях се губи, губят се и правилните пропорции успешен
ATL / успешен BTL. Т.е. липсва интеграцията през черта или TTL подхода.
От този пример става ясно, че рекламодателите:
 могат да инвестират само в ATL (което ще създаде познаваемост и имидж на марката,
но това не гарантира добрите продажби, за които си мечтае всеки рекламодател)
 могат да инвестират само в BTL (което ще допринесе за добри резултати, но спрямо
малки като количество групи от потребители)
 могат успешно да комбинират и двете, което от една страна ще оправдае и компенсира
намалените заради кризата средства за медийна реклама, а от друга ще изгради
присъствие на марката, не само в съзнанието, но и в краткосрочните действия на
потребителите.
TTL подходът има и друго приложение. Класическите медии през последните години все поусилено налагат себе си като платформа, която може да предложи повече от класическото
поместване на реклами. Голяма част от b2b изданията например разработват специализирани
събития, които са част от възможностите за реклама, които предлагат тези медии. Подобно
интегриране е друга форма на TTL реклама – класическа ATL реклама, но с елементи на BTL. В
случая примерът с b2b медиите показва, че TTL подходът е важен не само за потребителските
стоки, но и при индустриалните.
И ако трябва да перифразираме за заключение една прочута мисъл на Карл фон Клаузевиц,
генерал и военен теоретик от 18 век, то може да обобщим, че BTL е продължение на ATL по
пътя към покупката, но с други средства. И тъй като колкото и да са различни средствата, целта
е една, то между двете трябва да има ясна и логична връзка. Това е и целта на TTL кампаниите,
които са доказали своята ефективност и значение в практиката през последните години.

