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Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
№ 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Компанията A.G.B. SpA: как модата реагира на кризата чрез 
иновации 

 

Произход на добрата практика: Компанията A.G.B. SpA, Италия 

Сектор: Дизайн и мода 

Вид бизнес: Частна компания 

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

Компанията A.G.B. SpA, основана през 1998 г. в Неапол от Антонио, Джузепе и Бруно 
Монтефуско, макар и млада, може да се похвали с консолидиран опит в сектора на 
облеклото и аксесоарите, натрупан на най-важните международни пазари, благодарение 
на историческата семейна дейност, която е водеща в продължение на повече от осемдесет 
години.  

От самото начало погледът и вниманието на фирмата са насочени към бъдещето. 
Продължавайки семейната традиция, свързана със занаятчийското производство на 
кожени ръкавици, компанията започва да прави първите си стъпки в света на 
производството на детски дрехи - сектор, в който тя се е наложила само за кратко време и 
в който успешно работи вече повече от 25 години. 

От 2005 г. насам тя е изключителен световен лицензиант на колекциите Junior на марката 
Harmont & Blaine на възраст 0-16 години. 

Винаги с внимание към развитието на пазара, през 2011 г. компанията AGB стартира важен 
инвестиционен план, насочен към развитието на директната търговия на дребно с "Harmont 
& Blaine Junior" в основните търговски центрове в цялата страна. 

Секторът на модата със сигурност беше сред най-засегнатите от пандемията, като в 
допълнение към ограниченията, които породиха дълги периоди на затваряне на 
дейностите, липсата на възможности за използване допълнително допринесе за 
намаляване на потреблението.  
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Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Пандемията от Covid-19 за съжаление засегна сериозно сектора, като през 2020 г. 
продажбите на модни стоки спаднаха средно с 43,4 %. Въпреки това някои устойчиви 
предприятия са реагирали и гледат към бъдещето. В сравнение със средното за сектора, 
A.G.B. Company SpA успя да овладее спада в продажбите и оборота. За да преодолее 
пропастта с клиентите си, компанията бързо активира редица услуги, включително 
възможността клиентът да има специален консултант по продажбите, да купува от уюта на 
дома и да получава всичко директно от мястото на продажба у дома. Пандемията даде 
важен тласък на целия сектор за разработването на цифрови стратегии. Тя предвиди 
действия, които вероятно в периода преди пандемията всяка компания е планирала до 
18/36 месеца. Извънредната ситуация с Covid-19 "принуди" всички да работят по-добре и 
по-бързо по плановете за цифрово развитие. 

Условия за иновативност и успех  

Днес компанията е ангажирана с още по-комплексно, новаторско и завладяващо 
предизвикателство: мултиканалност - вид търговия на дребно, която обединява различните 
методи за пазаруване, достъпни за потребителите (например онлайн, във физически 
магазин или по телефона). 

Те работят по прилагането на иновативна стратегия, насочена към по-голяма координация 
между физическия магазин (офлайн) и онлайн магазините, с цел да поставят клиентите в 
центъра и да ги накарат да изживеят все по-приятно пазаруване. В съответствие с новата 
стратегия важна тема е създаването на все по-завладяващо и иновативно социално 
съдържание, способно да ангажира клиента. 

Това са сложни процеси и въпреки че през 2020 г. делът на онлайн магазините е нараснал 
с двуцифрено число, той само частично е допринесъл за компенсиране на загубеното със 
затварянето на физическите магазини. 

Цифровизацията, както се очаква, ще обхване всички аспекти на интеграцията между 
електронната търговия и физическите магазини, дори ако усещанията и емоциите, които 
човешкият контакт и следователно така нареченото "традиционно" пазаруване могат да 
предадат в магазина, никога няма да бъдат напълно заменени. Компанията ще има все 
повече и повече цифровизирани магазини с все повече и повече услуги за клиентите.  

С напредването на кампанията за ваксиниране мениджърите на компанията очакват 
сериозен подем през следващите месеци. 

Въпреки това, осъзнавайки, че средносрочният растеж минава през цифровите технологии 
и устойчивостта, те ще инвестират много в тези два въпроса през следващите години, без 
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да пренебрегват централното място на своя проект за търговия на дребно, който също ще 
бъде адаптиран към новите нужди на потребителите. 

Източници: https://www.crosshub.it/Come-la-moda-reagisce-al-Covid-digitale-e-sostenibilit-
sono-le-chiavi-per-superare-la-crisi-e-guardare-al-futuro  

 

Въпроси за размисъл: 
- Какви уроци научихте от тази история? 
- Как ще използвате научените уроци за развитието на кариерата си? 
- Вдъхнови ли ви историята? Ако да, кои аспекти на историята ви вдъхновиха? Ако 

не, защо? 
 

 

Тази добра практика е подготвена от CESIE. 
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