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Звезда на
хоризонта!
Е, тъкмо в редакционната от март изказах
притеснението си, че нищо ново не се случва на пазара и че сме напът съвсем да притъпим емоционалните си усещания, поради
липса на новини и ето, че имаме вест. Роди се
„ЕДЕА” - новата българска верига хранителни
магазини.
Марката е собственост на компанията
„Едеа Ритейл” АД, а търговските обекти ще
са от формата „Хипермаркет”. Първият от тях
отваря врати на 12 май в Русе. От компанията
придават значение на три основни решения в
магазините си, които определят като иновативни – пекарна за хляб, приготвена на място
храна с нискотемпературни вакуумни технологии и специални витрини за зреене на месо.
Плановете са в следващите години българската верига хипермаркети да се превърне
във фактор на пазара, предлагайки голямо
разнообразие от продукти. Ще наблягат както на марките, така и на цените, но основната
цел е партньорството с малки местни производители, на които няма да бъдат налагани
непосилни условия за съвместна работа. Такова е и посланието на търговеца - „Хипермаркет „ЕДЕА” дава повече възможности за
българския производител”. За да подкрепи
това си твърдение, новата ритейл звезда
оповести намеренията си да предлага продукти собствена марка под името „НАШАТА
РОДИНА”. Тя ще представя основно храни –
сирене, кашкавал, олио от средния ценови
клас и задължително от български производители, подчертават от компанията. Марката
ще налага своето име в България по примера
на страни като Унгария и Сърбия. Амбицията
е, чрез отварянето на новите хипермаркети
„ЕДЕА” страната ни да започне да развива
свой собствен облик в ритейл сектора.
А ние пожелаваме на екипа на новата марка
търговски обекти прецизен и добър мениджмънт, забележителна смелост, гъвкавост и
силен нюх към пазара, защото това са найважните оръжия на търговията днес. Свидетели сме, как без тяхното притежание, вече
няколко „глави отхвърчаха”!

главен редактор
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новини

от страната
Наградите за иновации „Продукт на годината“
бяха раздадени за втори път у нас

На официална церемония, за втори пореден път у нас
бяха раздадени престижните международни награди
за иновации в потребителския сектор „Продукт на годината“. Световният конкурс се провежда ежегодно
в над 40 страни с една и съща цел да насочи потребителите към най-новите предложения на пазара и
да отличи производителите за качеството и иновациите, реализирани в продуктите им. Същевременно
наградата е силно послание към потребителите и
дистрибуторите и е ефективно средство за насърчаване на продажбите.
Победителите в отделните категории се излъчват от
потребителите в резултат на независимо национално
представително проучване, реализирано от авторитетна изследователска агенция. За България, проучването бе осъществено от Nielsen Bulgaria сред 2000
респондента, следвайки уникалната методология на
програмата.
Във второто издание на конкурса за иновации се
състезаваха десетки нови и иновативни продукти и
услуги, лансирани на българския пазар през последКАТЕГОРИЯ
Млечни продукти

ПОБЕДИТЕЛ
Скир

Прахосмукачки

Безжична прахосмукачка BCH65PET, Bosch

Почистващи препарати
Тоалетни блокчета
Грижа за лице
Моторни масла
Сладка
Матраци
Бебешки пелени
Перилни препарати
Омекотители
Препарати за съдове
Медицински изделия и лекарствени
продукти за деца
Безалкохолни напитки
Банкови карти
Хляб
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ните 18 месеца, които бяха позиционирани за целите
на проучването в 16 категории. От всяка категория
бе излъчен само по един победител, в резултат на
независимия потребителски вот.
На церемонията бяха официално наградени новите носители на престижното отличие „Продукт на
годината 2018“ за България, в присъствието на мениджъри на водещи компании, опериращи в потребителския сегмент, експерти по маркетинг и представители на медиите.
Конкурсът за най-голямата международна награда
за иновации в потребителския сектор „Продукт на
годината“ се провежда ежегодно в България. В него
могат да участват продукти и услуги, лансирани на
българския пазар през последните 18 месеца. Те
трябва да демонстрират иновации в една или в повече от следните характеристики: функция, дизайн,
опаковка, състав и др.
Победителите се определят единствено в резултат
на потребителския вот. Във всяка отделна категория
Победителят е само един и той получава ексклузивно
лиценза на наградата „Продукт на годината“ и възможността да промотира своя триумф, като използва червеното лого неограничено в маркетинговите и
публичните комуникации на продукта или услугата.
Компаниите, чиито продукти са участвали в потребителското проучване (Победителите и Финалистите),
получават доклад от изследването на Nielsen Bulgaria
с подробен анализ на категорията.
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КОМПАНИЯ
Лидл България
БСХ Домакински уреди
България

SAVO ‘LIVING HYGIENE’ – Серия спрейове и
препарати за под
Domestos Power 5
Комплект грижа за кожата NovAge Bright
Sublime
Shell Helix HX8 ECT 5W-30
Шипков мармалад
ДОРМЕО АйМемори S
Pampers Pants
Ariel 3in1 PODS Lavender
Lenor Inspired By Nature
Fabric Softener

Orbico Bulgaria
Лидл България
Студио Модерна България
Procter & Gamble
Procter & Gamble
Procter & Gamble
Procter & Gamble

Джуниър-Ангин близалки

PHOENIX Pharma EOOD

FUZETEA
Дебитна карта за деца и тийнейджъри
Зеленчуков хляб

Кока-Кола България
Първа инвестиционна банка
Лидл България

Unilever
Unilever
Oрифлейм България

Новини

Четири са основните
проблеми на бизнеса от
ХВП

Работна среща по проблемите на хранителновкусовата
и
питейна
индустрия
беше
проведена на 17 април 2018 г. в Българска
стопанска камара (БСК). В срещата участваха
ръководители на браншовите организации на
производителите на безалкохолни напитки,
бира, растителни масла, захар, кафе, мляко
и млечни продукти, птицепроизводители и
преработватели на плодове и зеленчуци.
Представителите на бизнеса се обединиха
около необходимостта от предприемане на
мерки (законодателни, и организационни)
срещу
некоректните
производствени
и
търговски практики, и ширещата се сива
икономика в сферата на хранителната и
питейната индустрия. Те разчитат на засилване
на капацитета на контролните органи и
по-конкретно на Българската агенция по
безопасност на храните и на Агенция „Митници“
по отношение на техническото оборудване и
човешките ресурси.
Сред дискутираните въпроси бе прилагането
на т.нар. обратно начисляване на ДДС, което
предстои да отпадне след 2018 г. във връзка
с влизането в сила на новото европейско
данъчно законодателство. Представителите на
браншовите организации очакват във възможно
най-кратък срок да получат от държавните
институции информация за това каква е
българската позиция по отношение на новото
данъчно еврозаконодателство, предвижда ли
се да бъде поискана процедура по дерогация,
така че режимът на обратно начисляване на
ДДС за част от икономическите сектори да бъде
запазен, какви промени в българското данъчно
законодателство ще настъпят след 2018 г. по
отношение на данъчното облагане и т.н.
Сключването на международни търговски
споразумения без предварително съгласуване
с представителите на бизнеса и без оценка
на въздействието също е наболял проблем.
Недостигът на работна ръка, вкл. за сезонна
заетост, и необходимостта от активизиране
на връзките между бизнеса и системата за
професионално образование и обучение са част
от трудностите, с които се сблъсква браншът.
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от региона и света
Amazon пуска собствена марка продукти за
домашни любимци
Amazon пусна собствена марка
продукти за домашни любимци.
Брандът се нарича Wag и се появява
като част от усилията на компанията да
разшири портфолиото си от собствени
марки.
Първоначално под марката ще се
продава суха кучешка храна, но
Amazon ще разшири продуктовото
разнообразие, включвайки и други продукти за кучета. Марката ще бъде
достъпна единствено за абонатите на Amazon Prime, които плащат месечна
такса в замяна на бързи доставки, видео и музикална стрийминг услуга.
Включването на Amazon в категорията продукти за домашни любимци ще
застраши позициите на други големи онлайн търговци, както и на физически
магазини, фокусирани върху предлагането на такива продукти.
Първоначално Wag.com беше собственост на Quidsi, която оперираше
различни онлайн търговци. Сега сайтът пренасочва към страницата за храни
за домашни любимци на Amazon, която включва нова иконка за собствена
марка кучешка храна. Amazon придоби Quidsi, която притежаваше Diapers.
com и Soap.com, за 545 млн. долара през 2011 г., за да елиминира конкурент
и да привлече клиенти, а в последствие закри оператора на сайтовете през
изминалата година.

AB InBev и Anadolu Efes финализират
сливането си в Русия и Украйна

Пивоварният гигант AnheuserBusch InBev приключи сливането
на бизнеса си в Русия и Украйна
с турската пивоварна Anadolu
Efes. Сливането с равни дялове
между двете компании, което
беше обявено за първи път
през август 2017 г. обедини
операциите на двете компании в
тези страни под името AB InBev
Efes. Сделката се случва, след
като AB InBev придоби 24% дял
в Anadolu Efes в следствие на сливането й с SABMiiller през октомври 2016 г.
AB InBev в чието портфолио влизат марки като Budweiser, Corona и
Stella Artois обяви, че партньорството цели да подсили конкурентните
позиции на двете пивоварни на тези пазари, подсилвайки сегашните
им взаимоотношения и да увеличи потенциала им за бъдещ растеж,
фокусирайки се както върху водещите международни брандове, така и
върху локалните.
Изпълнителният директор на AB InBev Карлос Брито коментира сделката
като значима стъпка в развитието на стратегическото партньорство на
двете компании.
6
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Auchan ще
развие нови
формати
магазини в
Украйна
Auchan Retail Ukraine, която е част от базирания във
Франция Auchan Holding отвори първия си магазин от типа
„суперстор” под името Auchan
Zoriany през април тази година. Търговският обект е с
площ 3500 кв. метра.
„Определяме магазина като
суперстор – супермаркет,
в който в допълнение към
практичните продукти и
ежедневни покупки, клиентите могат да намерят гастрономични храни и специалитети, както и нашите
ексклузивни
брандове.
Близостта е също една от
посоките, по които смятаме
да се развиваме в Украйна.
Концепцията и локациите в
момента се доуточняват”,
обявиха от пресцентъра на
ритейлъра.
Фокусът на новия супермаркет ще е върху храните
и собственото производство. В допълнение, на територията на магазина ще
има и кафене.
Като цяло плановете на
Auchan за 2018 г. са да
отвори няколко супермаркета в Киев. Френският
ритейлър планира и активното разработване на
ексклузивни
брандове,
които присъстват само
в мрежата на Auchan, а
именно Cosmia (козметика),
In Extenso (текстил), Actuel
(домашни потреби) и Qilive
(електротехника).

новини

от региона и света
Lidl отчита ръст на продажбите си в Испания
През 2017 г. Lidl е увеличил нетните си продажби в Испания
със 7,8%, достигайки 3,6 млрд. евро. Според данните на
ритейлъра той заема 5-то място на пазара в Испания с дял от
4,3 на сто. Веригата разполага с мрежа от 550 дискаунтъра.
От 2015 г. насам, компанията е инвестирала 1 млрд. евро,
като 330 млн. евро от тях са били вложени само през 2017 г.
Според доклада Nielsen 360, Lidl запазва ценовото си
лидерство, като намалява цената на потребителската си
кошница с 0,06%, при положение, че цените в сектора като
цяло са се увеличили с 2,1% на сто. Свежите продукти
са били основната причина – докато цените на свежите
продукти на дискаунтъра са останали непроменени, при останалите участници в тази катеогория се
наблюдава средно увеличение от 2,8%.
В рамките на визията на компанията за намаляване на вредните въздействия върху околната среда, Lidl
обяви наскоро, че всички найлонови опаковки от брандовете на веригата ще станат 100% рециклируеми
преди 2025 г. Предвид, че 90% от продуктите в магазина са собствена марка на веригата, така ще се
постигне широкообхватен ефект върху асортимента на дискаунтъра и неговите доставчици. Този ход на
компанията е свързан с регулаторните планове на ЕС всички пластмасови опаковки до 2030 г. да станат
рециклируеми или да могат да се използват повтоврно.

Sainsbury’s и Asda ще се слеят в най-големия търговец в
Обединеното кралство
Ритейл пазарът в Обединеното кралство е на път да претърпи
сериозна промяна след съобщението, че Sainsbury’s и Asda
ще се слеят и по този начин ще създадат най-голямата
търговска верига на острова. Сделката ще бъде на стойност
7,3 млрд. паунда. Ако антимонополните органи в страната
одобрят сливането, пазарният дял на новата компания ще е
по-голям от този на досегашния лидер Tesco.
Asda е британското поделение на най-големия търговец в
света Walmart. След сделката компанията ще притежава 42%
от общия капитал на бизнеса. Благодарение на сливането ще
се редуцират разходи за минимум 500 млн. паунда, което от
своя страна ще позволи да цените на продуктите да паднат
с около 10%.
Брандовете Sainsbury’s и Asda ще се запазят, а в общата им
търговска мрежа ще има повече от 2800 магазина, като от
двете компании са категорични, че няма да бъдат затваряни
обекти. Новата група ще може да се конкурира по-успешно
с германските дискаунтъри Aldi и Lidl, които напоследък сериозно увеличават пазарните си дялове
в Обединеното кралство и застрашават позициите на Големите четири (Tesco, Asda, Sainsbury's и
Morrisons). Освен, че губят пазарен дял от германските дискаунтъри, водещите четири ритейлъра на
острова са изправени и пред заплахата от нарастващия интерес към онлайн пазаруването на хранителни
продукти и присъствието на интернет гиганта Amazon.
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Брандираните продукти в
категорията имат значим дял и
продължават да нарастват
Категорията „Перилни препарати” бележи ръст от 7% в стойност и 4% в
обем за 2017 година спрямо 2016*. Това се дължи на повишение на средните
цени в категорията и ръст на закупените обеми на единично пазаруване.
От Весела Калчишкова, директор Потребителски панел, „GfK България”
Различно е развитието в категорията по
типове перилни препарати. Прахообразните
продължават да намаляват своята значимост,
като основните причини за негативното им
развитие е отлива на купувачи от сегмента и
значимият спад в честотата на пазаруване.
Течните перилни препарати продължават да

нарастват както в обем, така и в стойност, като
успяват да привлекат по-чести покупки и поголеми количества на единично пазаруване.
Най-динамично развиващите се сегменти в
категорията „Перилни препарати” остават
капсулите и таблетките за пране. И двата
сегмента нарастват почти двойно в последната
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перилни препарати
година. Основният двигател за растежа им са
по-интензивните покупки през 2017 година,
като българските домакинства са купували почесто и по-големи количества.
Брандираните продукти в категорията имат
значим дял и продължават да нарастват.
Марките на веригите не успяват да привлекат
повече покупки през 2017 година и продължават
да намаляват своята значимост. Изключение
правят само таблетите за пране, при които
марките на веригите увеличават дела си.
Най-предпочитаните
търговските
обекти,
от които домакинствата пазаруват перилни
препарати, са обектите от модерната
търговия. Много положително се развиват
супермаркетите, които увеличават дела си
в категорията, докато хипермаркетите и
минимаркетите намаляват. Традиционната
търговия също успява да увеличи дела си в

категорията през 2017 година.
При покупката на перилни препарати, фактът
дали продуктът е на промоция е сред водещите
при избора на българските домакинства и
продължава да увеличава своята значимост. В
последният разглеждан период 37% от всички
похарчени средства за перилни препарати са
направени през промоции. По този индикатор
категорията държи дял над средното ниво за
покупки на бързооборотни стоки, направени при
промоционална активност, показват данните на
„GfK България”.
*Данните са на база изследването Потребителски панел на „GfK
България”, измерващо домашното потребление на бързооборотни
стоки от българските домакинства. Изследването е представително
за потреблението на всички 3 млн. домакинства в България. Данните
за покупките на домакинствата включват детайлна информация за
потреблението на разнообразни категории бързооборотни стоки.
Обхватът на изследването включва не само стандартните хранителни
канали, но също така домашно произведените продукти, покупките
от каталожна търговия, онлайн търговията, дискаунтърите и всички
останали налични формати и вериги магазини, които предлагат
стоки за ежедневно потребление.

ÏÅÐÈËÍÈ ÏÐÅÏÀÐÀÒÈ êàê ïàçàðóâàò ïîòðåáèòåëèòå?*

60%

71%

îò ïîòðåáèòåëèòå
êóïóâàò ïðåïàðàòè çà
ïðàíå âåäíúæ ìåñå÷íî

Â
îò
äîìàêèíñòâàòà ñàìî åäèí ÷îâåê
îòãîâàðÿ çà ïàçàðóâàíåòî íà
ïðåïàðàò çà ïðàíå

20%

èëè 850 õèë. êóïóâà÷è èìàò
ñàìî åäèí ïðåäïî÷èòàí
áðàíä ïðåäè äà ïîñåòÿò
ìàãàçèíà

55%
îò ïîòðåáèòåëèòå ðåøàâàò äà êóïÿò íîâ
ïðåïàðàò çà ïðàíå, êîãàòî çàáåëåæàò, ÷å
ñòàðèÿ ñâúðøâà, à 21% - êîãàòî âèäÿò
ïðèâëåêàòåëíà îôåðòà, íåçàâèñèìî, ÷å âñå îùå
íå ñà ïðèâúðøèëè ïðåïàðàòà ó äîìà

71%

41%
èìàò åäèí ïðåäïî÷èòàí áðàíä,
íî ñå ñïèðàò è íà äðóãè îò
âðåìå íà âðåìå, à 25 íà ñòî
ñìåíÿò ìåæäó 2-3 áðàíäà
(îáùî 2 800 000 ÷îâåêà)

44%
ðåøàâàò êîé áðàíä äà èçáåðàò
ïðåäè äà îòèäàò â ìàãàçèíà, à
42% - íà ìÿñòî â ìàãàçèíà

îò ïîòðåáèòåëèòå èëè 3 ìëí. ÷îâåêà ñå âëèÿÿò îò ïðîìîöèèòå íà
ïðåïàðàòè â ìàãàçèíà. Îò òÿõ 38% ñìåíÿò ïðåäïî÷èòàíèÿ ñè
áðàíä ñ äðóã ñðàâíèòåëíî ÷åñòî, à 33 íà ñòî çàìåíèëè ïîíå âåäíúæ
ïðåäïî÷èòàíàòà ñè ìàðêà ñ äðóãà çàðàäè ïðîìîöèÿ
Èçòî÷íèê: NOEMA *Íàöèîíàëíî ïðåäñòàâèòåëíî ïðîó÷âàíå, íàïðàâåíî íà òàáëåòè,
ñ ó÷àñòíèöè íà âúçðàñò 15+. Ïåðèîä íà ïðîó÷âàíåòî: 10-20 îêòîìâðè 2017 ã.
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Какво се случи в търговията
на дребно с бързооборотни
стоки в България през 2017 г.?
Ако се замислим кои бяха водещите компании в търговията
на дребно с бързооборотни стоки в България преди
десет години през далечната 2008-ма, точно година след
пълноправното членство на страната ни в Европейския
съюз, и сравним ситуацията с днешните дни, ще забележим,
че пазарните играчи са до голяма степен същите.
От Владимир Чириков, пазарен анализатор към списание
PROGRESSIVE
И през 2008 г. водещи търговци бяха
„Кауфланд”, „Метро”, „Билла”, търговска
верига „Фантастико”, „Т-Маркет”, „ЦБА”.
Единствено изключение е „Лидл България”,
които навлязоха на пазара през 2009-та
година и след бурна експанзия успяха да
се установят сред лидерите в бранша. На
пръв поглед изводите са, че за 10 години
нищо съществено не се е променило, но
по-задълбочен поглед показва, че пазарът
еволюира, за да отговори на новите пазарни
реалности и потребности на потребителите.
Добра новина за бранша през последните
години е положително развитие на основни
фактори, които влияят на търсенето в
сектора, като заетост, доходи, урбанизация.
По официални данни икономиката на страната
(Брутен вътрешен продукт) регистрира ръст
в рамките на 3-4% на годишна база през
последните години и този темп се очаква да се
задържи и през следващите няколко години в
следствие на увеличаващите се потребителски
разходи и износ. Заетостта в страната, както
и средната работна заплата, също бележат
ръст. По официални данни на Българска
народна банка коефициентът на безработица
достига 7,1% през 2017 г. (11,8% през 2013) и
се очаква да продължи да намалява през 2018
12
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г., а средната работна заплата на наетите
лица по трудово и служебно правоотношение
достига 1,060 лева на месец или ръст от 37%
в сравнение с 2013 г., когато беше 775 лв.
Инфлацията също нарасна и се завърна в
редица продуктови групи, достигайки близо
4% за храните на годишна база през 2017.
Основни групи стоки, които отбелязаха
ръст в цените бяха зеленчуците (+7,9%),
кафе (+6,1%), масла и мазнини (+5%),
месо и месни продукти (+4,7%), мляко и

PROGRESSIVE
Insights

По оценка на експерти обемът на пазара
„Търговия на дребно с бързооборотни
стоки”
в
България
реализиран
през
неспециализарините
и
специализарните
магазини предлагащи основно храни се
очаква да достигне приблизително 11 млрд.
лева през 2018 г. като отбележи ръст от
3% на годишна база. Макроиконимическите
прогнози и плановете за експанзия на
компаниите подсказват, че положителното
развитие се очаква да продължи и през
следващите години в рамките на 3-4% ръст в
стойност на годишна база.

Ðàçâèòèå íà îáåìà íà ïàçàðà íà áúðçîîáîðîòíè ñòîêè,
ðåàëèçèðàí ïðåç ñïåöèàëèçèðàíèòå è
íåñïåöèàëèçèðàíèòå ìàãàçèíè ïðåäëàãàùè îñíîâíî
õðàíè, 2013-2018*
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млечни продукти (+4,3%). В следствие на
увеличаващите се доходи, инфлация и
намаляваща безработица, домакинствата
в страната увеличиха разходите си, което
оказа благоприятен ефект върху бранша.
Средният ръст на потребителските разходи
през 2017 на годишна база е близо 4,5%
и този темп се очаква да се запази през
2018 г. Разбира се, въпреки положителните
нагласи, трябва да се има предвид, че
страната е изправена пред различни
вътрешно структурни и икономически
проблеми, както и външни геополитически
рискове, което до голяма степен определя и
известната предпазливост на потребителите
и развитието на техните разходи.
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Èçòî÷íèê: Îöåíêà íà åêñïåðòè, *ïðîãíîçà

И победителите са...
Водещите позиции на пазара се държат
от няколко международни групи, а именно
„Шварц Груп” („Кауфланд” и „Лидл”), „Реве
Груп” („Билла”), „Метро Груп” („Метро Кеш
енд Кери”), „Максима Груп” („Т-Маркет”) като
останалите позиции до топ 10 на пазара се
допълват от местните вериги „Фантастико”,
„ЦБА”, „Жанет”, „Триумф” и „Фреш Маркет”.
През 2017 г. водещите 10 компании
отбелязаха 7% ръст на акумулираните
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приходи от продажби на стоки на годишна
база (10% през 2016 г.), който се очаква
да продължи и през 2018 г., но с по-бавни
темпове основно поради забавянето на
лидера на пазара – „Кауфланд”.
Най-високи приходи от продажби генерират
веригите „Кауфланд”, „Лидл”, „Метро” и
„Билла” като най-висок ръст за 2017 г., от
водещите вериги на годишна база, бележи
„Лидл” (+13%). Сред водещите 10 компании
на пазара най-голям ръст на годишна
база бележи „Т-Маркет” след като откри
14 обекта през 2016 година и 4 през 2017
година. На второ място по ръст е „Жанет”
(+14%), след като отвори нов хипермаркет в
Свиленград.
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Ãîäèøíî èçìåíåíèå íà ïðèõîäèòå îò ïðîäàæáè íà
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6%
8%

Ôðåø Ìàðêåò
Òðèóìô

14%

Æàíåò

2%
4%

ÖÁÀ ÀÄ
Ìåòðî Êåø åíä Êåðè

22%

Ò-Ìàðêåò

8%
9%

ÒÂ “Ôàíòàñòèêî”
Áèëëà Áúëãàðèÿ

13%

Ëèäë Áúëãàðèÿ

2%

Êàóôëàíä Áúëãàðèÿ

0%

5%

10%

Èçòî÷íèê: Îöåíêà íà åêñïåðòè, äàííè îò êîìïàíèèòå

15%

20%

25%

PROGRESSIVE
Insights

По оценка на експерти водещите 10 търговски
вериги държат близо 39% от търговията на
дребно с бързооборотни стоки в страната
през 2017 г. Очакванията са делът на топ
10 да нарасне до близо 43% през 2018 г.,
като може да се очаква да достигне до 50%
през 2020 година. До голяма степен ръстът
е подкрепен от плановете за експанзия на
веригите, икономическата обстановка в
страната и от процесите на урбанизация на
населението, тъй като лидерите в бранша са
позиционирани основно в големите градове –
София, Пловдив, Варна, Бургас.
Ðàçâèòèå íà ïàçàðíèÿ äÿë íà âîäåùèòå 10
òúðãîâåöà â ñòðàíàòà 2013-2017 ã.
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едро „Метро”, която е първата чуждестранна
верига стъпила на пазара у нас през 1999 г.,
заема шесто място в търговията на дребно,
въпреки фокуса върху професионалните
ХОРЕКА клиенти.
Сравнително малкият пазар, засилената
конкуренция
и
сравнително
ниската
покупателна способност на населението
принуди няколко международни компании да
ограничат дейността си през годините и дори
да излязат от него. Най-пресни са примерите
с търговците „Карфур” („Маринопулос Груп”),
„Пикадили” и „Пени Маркет”. Други примери
от недалечното минало са словенската
„Меркатор”, както и търговските вериги
„Валан”, „Сара”, „Елемаг”, „Сани”, „Перла”.
Сериозна реорганизация и намаление на
дейността регистрираха и действащите към
момента вериги „Европа” и „Хранс Комерс”,
които сериозно намалиха търговската си
площ и действащите обекти. През 2015 г.
„Метро“ също затвори три от обектите си
„Метро Компакт” в Сливен, Хасково и Добрич,
а преди това „Билла” преустановиха дейност
на близо 10 магазина.
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Èçòî÷íèê: Îöåíêà íà åêñïåðòè

„Кауфланд” е неизменен лидер в търговията
на дребно с бързооборотни стоки в страната
още от следващата година след навлизането
си на пазара през 2006 г. След бурната си
експанзия от 2009 г. насам и придобиването
на магазините на „Тенглеман” в България,
„Лидл” заема втората позиция в националната
класация. „Билла”, която е най-голямата
верига супермаркети със 120 обекта, стартира
през 2000-та година и е на третото място.
Класацията се допълва с позиционираната
основно в София верига „Фантастико”, която
управлява приблизително 40 магазина. Сред
водещите компании е и литовската верига
„Т-маркет”, която отбеляза много сериозно
развитие през последните години след бурната
си експанзия през 2016 г. и откриването на 14
нови обекта, голяма част придобити от „Пени
Маркет”. Водещата компания в търговията на

Именно сериозното свиването на дейността и
излизането на няколко големи вериги доведе до
заместването им в челната десетка от местните
регионални търговци „Триумф” (с обекти в
Пловдив), „Жанет” (Несебър и Свиленград),
„Фреш Маркет” (София и София област). Други
местни компании, които бележат положително
развитие са верига „Булмаг” (магазини в
Шумен, Търговище, Дулово, Варна), „Лекси”
(Пловдив), „Коме” (София, София област,
Перник, Дупница). Други регионални местни
играчи по места също успяха да получат
глътка въздух и успешно да се конкурират с
по-големите компании.
През 2017 г. забелязахме как търговци с
българска собственост се насочиха и към
по-големи търговски формати. Хипермаркети
отвориха „Булмаг” в „Гранд Мол Варна” на
мястото на „Карфур”, „Жанет” в Свиленград,
„Триумф” в „Марково Тепе Мол” в Пловдив. На
пазара се включи и нов играч – македонската
верига „KAM Маркет”. Търговецът вече
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оперира с 10 обекта, разположени само
в София с търговска площ 200-400 кв.м.,
следвайки хард дискаунт формата с
асортимент от около 1000 артикула, който
включва значителен брой собствени марки,
както и такива на български доставчици. От
веригата заявяват интерес и планове за посериозно присъствие на пазара.
Специализираните магазини
През годините на пазара успешно се
позиционираха и множество специализирани
магазини, предлагащи храни, напитки, както
и козметика, перилни препарати и стоки
за дома. Въпреки сериозната конкуренция
от страна на големите компании в бранша,
специализираните
магазини
успяха
да
привлекат клиентите с по-дълбок асортимент,
обслужване и по-директна връзка между
потребител и производител. Разположени найвече в големите градове в страната, поради поголямата платежоспособност на населението,
редица търговци се брандираха като магазини
предлагащи био, деликатесни или фермерски
продукти и спечелиха клиентите, търсещи повисоко качество и по-здравословни продукти.
Имайки предвид развитието на дигитализацията
и навлизането на електронната търговия
с бавни стъпки, сравнително успешно се
развиват и електронни магазини, като
например www.ebag.bg, www.randi.bg, www.
shop24.bg, www.supermag.bg. Към момента
търговците предлагат доставки основно
в София, като делът им от общия пазар е
минимален, а сериозните стъпки все още
предстоят. Водещите компании в страната
също все още не заявяват сериозни амбиции
да развиват този канал.
Накъде ще се движи пазарът през
следващите години?
Имайки предвид, че развитието на търговията
е пряко следствие от развитието на бизнес
климата в страната, добрата новина е, че
по средносрочни прогнози икономиката на
България ще продължи да се развива. По
прогнозни данни на Европейската комисия,
реалният годишен растеж на брутния
вътрешен продукт през 2018 г. се очаква да
бъде положителен в рамките на близо 4%,
16
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което ще има позитивен ефект върху пазара на
труда, а оттам и на потребителските разходи.
Инфлацията също се очаква да набере ход.
Една от основни тенденции, които се очертават
през близките години e увеличаване на пазарния
дял на водещите компании, който може да
очакваме да достигне 50% от общите продажби
през 2020 г. Планове за експанзия анонсират
всички водещи компании с фокус върху
градовете София, Пловдив, Варна, Бургас.
По-сериозно развитие може да очакваме от
веригите „Лидл” и „Билла”, които продължават
с бурното развитие на мрежата си от магазини.
Това ще доведе и до по-сериозна консолидация
в бранша именно около водещите играчи.

Засилената конкуренция ще доведе и до
повече борба за вниманието на клиентите и
увеличаването на разходите за маркетинг и
реклама, както и предлагане на решения към
увеличаване на удобствата за пазаруване.
Все по-голям фокус ще се поставя върху
преживяването вътре в магазина, което
включва
разнообразен
асортимент
и
подредба на стоките, уютна атмосфера и
внедряване на иновации при пазаруването,
качество на обслужването, улесняване на
начините за плащане и управление на касовите
пространства и други.
Следвайки тенденциите за по-здравословно
и разнообразно хранене, може да очакваме
увеличаване на дела на био, по-здравословни
и пресни храни. Част от водещите вериги
вече се насочиха и към по-разнообразен
асортимент, като например храни за
вегетарианци и вегани.

PROGRESSIVE
Insights

Може да очакваме и увеличаване на дела на
собствени марки на търговците, които заемат
различен дял от оборота на компаниите
в зависимост от формата и концепцията
за продажби. Фокус се очаква да бъде
разширяването на марките от по-висок клас.
Пример в тази посока са навлезлите на
пазара марки Excuisit на „Кауфланд”, Delux
на „Лидл”, Billa Premium на „Билла”.
Фактор за успех ще бъде и по-тясното
взаимодействие
между
местните
производители и веригите. Виждаме как
водещите търговци предлагат различни
подходи за коопериране чрез директно
подпомагане
и
обучения,
създаване
на
специални
продуктови
серии
от
български доставчици или стартирането
на
партньорски
инициативи.
Именно
в
по-близкото
сътрудничество
могат
да се намерят резерви за бъдещото
развитие на бранша, засилването на
конкурентоспособността на доставчиците и
навлизането на нови пазари.

Въпреки сериозната
конкуренция от страна
на големите компании в
бранша, специализираните
магазини успяха да
привлекат клиентите с
по-дълбок асортимент,
обслужване и по-директна
връзка между потребител
и производител
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летни алкохоли

Премиумизацията завладява
„летните” алкохоли
Жаждата нараства право пропорционално на температурата на въздуха.
Колкото повече се доближаваме до лятото, толкова повече течности приемаме.
И ако в началото на деня те са от натурален и най-вече безалкохолен характер,
поради необходимостта от адекватност на работното място, то вечер в чашите
с разхладителни и утоляващи жаждата напитки се включва и алкохолът.
И тъй като е горещо, най-често изборът на потребителите се спира върху
по-леки и подходящи за миксиране или влагане в коктейли алкохоли. За да
проследим тенденциите от последните години и да се запознаем в аванс с
модата през този сезон, PROGRESSIVE потърси мнението на представители
на алкохолния бранш. Те разказаха кои са модерните в последно време
коктейлни предложения с два вида алкохол, които са неизбежна съставка за
едни от задължителните питиета през лятото – ром и джин.

РОМ
Ромът – задължителната съставка както в
зимните, така и в летните алкохолни менюта, той
може да се интерпретира в „олд фешън” коктейли,
или да влезе в комбинация с горещи напитки,
споделя Димитър Петровски, Бранд амбасъдор в
„Кока Кола Хеленик България”. Според него ром
категорията винаги е седяла на челни позиции при
приготвянето на коктейлните менюта, в които има
абсолютно задължителни класики, по-креативни
или просто сезонни напитки.
Независимо дали ромът е Еxtra dry - бял
или отлежал, той е неизменното присъствие
в летните менюта. „Йо-хо-хо”, или иначе
казано ромът, се използва в един от
най-консумираните летни коктейли през
последните 10 години – мохито. И не само
- по думите на Петровски той се влага и в
друг коктейл, който се очертава да бъде наймодерният през този сезон - пиня колада.
Освен това, Петровски вижда повишен
интерес и към друг коктейл, в който главната
роля отново е поверена на рома - дайкири.
18
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Ром като самостоятелна напитка
Според Милослав Хугасян, който е маркетинг
мениджър „Премиум алкохоли” в „Кока Кола
Хеленик България” на българския пазар се
наблюдава сериозен интерес към ромовете.
В последните години алкохолната напитка е
най-вече позната като съставка в мохитото,
което дълго време е било коктейлът, движещ
продажбите в обем в България, въпреки
силно изразената му сезонност.
Като чиста напитка, ромът, по думите
на Хугасян, е липсвал от репертоара на
българския потребител допреди години.
Напоследък обаче има сериозен интерес
към самостоятелната му консумация, а през
последните 5-6 години даже се наблюдава
ясно изразена премиумизация в категорията.
Поради
тази
причина
компанията
възнамерява да пусне на българския пазар
ром, който е в супер премиум сегмента
и очаква, че ще има интерес към него.

„Въпреки, че пазарът си остава все още
доста нишов, изведнъж рафтът с ромовете се
разшири доста”, споделя Хугасян. По думите
му някои от големите вносители са обърнали
внимание на категорията и са започнали да
предлагат нишови продукти, да работят поактивно с магазините и това е довело до
ръст на категорията в търговските обекти и
в заведенията. В момента цените на рафта
на премиум ромовете са по 90 лв., а на помасовите са около 22 лв.
Особености на българската
консумация
„Всеки може да консумира ром както иска,
стига да има уважение към напитката и
към това колко е скъпа, колко години е
отлежавала”, казва Димитър Петровски.
Той препоръчва отлежалите ромове да
не се опитват в коктейл, а да се пият от
специални за целта чаши, за да могат
да се усетят вкусовите привилегии на
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напитката. Всички останали ромове, които не
са в премиум сегмента могат да се консумират
с и без лед, могат дори да се наливат в шот
чаши. А що се отнася до добавката, когато
дойде дума за миксиране, ромът си партнира
идеално с Кока Кола, тоник, спрайт и лайм, но
като цяло свежите аромати и прясно изцедените
плодови сокове, са изключително подходящи за
комбинация с рома.

ДЖИН
Джин с тоник, тази така лятна комбинация от
думи... Може би затова не е случайно, че джинът
е изключително сезонна категория в България
- нещо, което не би могло да се каже за други
страни по света. Какво се случва в последно време
в категорията на джина у нас споделя маркетинг
мениджърът в „Трансимпорт” Рангел Рангелов.
По думите му през 2016 г. спрямо 2015 г. джин
категорията е паднала с малко под 1%, но това

се дължи на понижението от 4 на сто при
българските и ниско ценово позиционираните
джинове. От друга страна, стандартните
джинове отчитат повишение от 5%, а супер
премиум джиновете, макар да нарастват от
ниска база, достигат до 44% увеличение.
През последните 2-3 години в Европа се
наблюдава своеобразен джин ренесанс,
който се проявява в изключително голям ръст
на категорията. На много места по света се
отварят джин барове, в които се предлагат
над 40-50 вида джин. Друга категорична
тенденция, която се забелязва както в
България, така и по света е премиумизация
на пазара. „Хората консумират все повече
качествени алкохоли и при джина това е
много силно изразено. Очаква се до 2020 г.
50% от цялата категория джин да се държи
от премиум и супер премиум сегментите”,
коментира Рангелов. Според него в тази
категория се наблюдава нещо, което не
е характерно за останалите алкохоли потребителите директно се включват към
супер премиум предложенията, вместо
да влязат със стандартните предложения
и после да преминават към по-високите
сегменти.
Социална напитка
Възходът на джина се повлиява от няколко
фактора, като на първо място се задава
от консуматора, който е силно повлиян от
крафт културата. Друга причина за ръста
на категорията е консумирането на джина
като „социална” напитка, по време на т.нар.
аперитиво моменти. Трендът, зададен от
редица западни държави не подминава и
България, в която става все по-популярно
хората да се социализират не само по
нощни клубове, но и да използват времето
след работа, за да се видят в неформална
обстановка с колеги, приятели, познати, или
просто да прекарат качествено време със
себе си. Точно в такива условия една от найконсумираните напитки се явява джин тоник,
смята Рангел Рангелов. По думите му тази
комбинация е перфектната напитка, която
особено в България движи популярността на
цялата категория.
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Потребителите се
включват в джин
категорията директно
през супер премиум
предложенията
Българската следа в джина
Една от последните тенденции в момента е
в посока производство на крафт джинове.
Освен това едно от големите състезания
около джина са колко артистично ще бъде
поднесена напитката. „Джинът разкрива много
възможности за изява на барманите, като се
има предвид, че при производството му се
влагат много растителни съставки. В джина има
хвойна, различни корени и билки и това отваря
много потенциал пред барманите да вплетат
тези мотиви при поднасянето на напитката”,
споделя Рангелов. В тази връзка любопитен
факт е, че в един от супер премиум джиновете,
предлагани на световния, а и на нашия
пазар, се вплита инфузиия от българската
роза Дамасцена и добре подбрана селекция
краставици. Неслучайно розата и краставицата
са задължителната „гарнитура”, с която се
поднася тази марка питие.
За джина и неговите „връзки”
Трябва да се отбележи, че джинът съвсем не
е в пълна моногамия по отношение на тоника.
Той се използва за десетки други популярни
коктейли като Negroni, Martinez, Gimlet, Gin fizz,
Gin Sour и други. Важно е да се знае, че чист
джин почти никъде не се консумира.
Друг фактор, който помага на развитието на джина,
а и на останалите типично коктейлни алкохоли
като цяло, е развитието на премиум миксерите.
Според маркетинг мениджъра на „Трансимпорт”
в световен мащаб се наблюдава развитие на
премиум напитките за миксиране, които са
съвсем различни от стандартните безалкохолни
напитки и като ценово позициониране и като
аромати и вкусови качества.
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Бъдещето на търговията е предимно
онлайн пазаруване, в магазините само
ще се тества
Поколение Х, милениъли (поколение Y) и
поколение Z… сигурно чувате тези понятия все
по-често и ако все още не сте разбрали какво
означават, не, това не са кодови названия за
експериментални групи в секретни медицински
лаборатории. Така за улеснение се наричат
последните три поколения от средата на 60-те
години до днес. Това, уважаеми производители
и търговци са вашите потребители. И тъй
като в днешно време едни от най-активните
потребители са милениълите (хората на възраст
25-34 години), доброто познаване на техните
нагласи към брандовете и търговците е от
основно значение за играчите на пазара, които
искат да запазят дялове и да са комуникират
успешно с клиентите си.
Над 30% от европейците и 42% от милениълите
в Европа вярват, че в следващите 10 години
физическите магазини може да изчезнат. В
същото време те си представят по съвсем
различен начин магазина, от който биха
пазарували в бъдеще. Представителите
на поколение Y биха заменили онлайн
пазаруването
с
физически
магазини,
които им предоставят сензитивно шопинг
изживяване, които им пестят време, в които
се преплитат онлайн и офлайн среда и
които са атрактивни и предлагат оригинални
продукти. Това показва изданието за 2018
г. на годишното проучване на BNP Paribas
Personal Finance - Observatoire. То разглежда
потребителските нагласи в страните от ЕС
от 1985 г. и през настоящата година, темата
му е „Милениълите и магазините: раздялата
е далече“. Изследването е проведено в 17
държави: Австрия, Белгия, Чехия, Дания,
Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша,
Португалия, Румъния, Словакия, Испания,
Швеция,
Норвегия,
Великобритания
и
България, като нашата страна е включена
за 2-и път в него. За целите на проучването
са интервюирани близо 14 хил. европейски
граждани.
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Кои са основните изводи на
Observatoire
Данните от Observatoire показват, че 61% от хората
от поколение Y биха пазарували във физически
магазини, които им предлагат сензитивно шопинг
изживяване. Най-общо казано, те искат да тестват
продукта на място в магазина, в условия, близки до
тези, в които ще го употребяват. По отношение на
опциите за тест на продукти, 74% от милениълите
и 72% от европейците като цяло, казват че биха
оценили високо, ако тестовите зони в различните
магазини са по-големи. Този процент е найвисок в България с 83% положителни отговори
както от милениълите, така и от хората над 35 г.
(поколение Х).
Друга категорично изразено мнение на
активните в момента потребители на възраст
между 25 и 34 г. е, че не желаят да губят
време в магазините. 83% от тях искат да
плащат по-бързо и без да чакат на опашки
като в България този процент е най-висок –
92%. Друго спестяващо време подобрение,
което е много важно за поколението Y е
възможността за сканиране на покупките без
да се налага да ги вадят от кошницата. Над
60% отговарят, че подобна иновация би била
много полезна. Проучването показва също и
че 71% от 25-34 годишните искат и по-дълго
работно време на физическите магазини.
Този процент е най-висок в България с 82 на
сто положителни отговори. Друго удобство
за тях е осигуряването на грижа за децата в
магазините докато родителите пазаруват.
Контактът с търговеца е много важен за
миленълите - 55% от тях следват търговците в
социалните мрежи (Facebook, Instagram, Twitter
Snapchat и др). Освен това те проучват стоките
в интернет преди да ги купят, 49% заявяват, че
гледат в социалните мрежи видео съдържание,
Материалът е публикуван със съкращения.
Целият можете да прочетете на
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Магазинът на бъдещето ще е място, на
което посетителите ще се забавляват
и ще търсят нови преживявания
Никола Диаконо завършва La Rochelle
business school и стартира в маркетинг
консултантска фирма, която специализира в
наука, биотехнологии и иновации в сферата на
медицината. През 2006 г. се присъединява към
екипа на изследователския център Echangeur
като мениджър продажби. Страстта му към
иновациите повежда кариерния му път към
позицията на мениджър проекти в сферата
на дигиталния маркетинг.

Как се развива пазарът в момента, когато
активното поколение потребители са т. нар.
милениъли, как те комуникират с брандовете
и гледат на търговците?
Все повече ставаме свидетели как магазините на
големи брандове внедряват нови бизнес модели,
базирани на преживяването, персоналното предлагане, отношение и т.н. Традиционните търговски обекти, които откажат да инвестират в потребителско изживяване и мултиканална търговия
ще бъдат заменени от онлайн чуждестранни играчи и именно те ще осигурят преживяването, което
търсят милениълите.
Как според вас поколение Z ще промени
магазина като такъв, какъвто го знаем днес?
Те няма да спрат да посещават магазините, но в
същото време, ще очакват да могат да пазаруват
онлайн. Магазините също ще отговорят на това
очакване като създават преживявания, така че
основният им фокус ще е върху доставянето на
възможност за откриване на нови неща, продукти
и услуги, които могат да тестват на място и клиентите да им се насладят предварително. Магазинът
на бъдещето ще е място, на което посетителите
ще прекарват време и същевременно ще се забавляват. Това е начинът да ги направим лоялни
към определени брандове.

Промяната на магазините ще се случи много бързо благодарение на младото поколение, за което
е присъщо да е нетърпеливо и иска всичко да се
случва с един клик, всичко, от което имат нужда
да е налично в мига, в който го поискат, подобно
на видео и музикалното съдържание, до което в
момента всички ние имаме бърз достъп. Вярвам,
че това ще се пренесе и към други стоки.
Има ли съществени разлики между
поколенията Z в развитите и в развиващите
се страни и ако да, какви са те?
Разлики има. Например поколение Z в Индия иска
да е част от процеса по създаване на продукта и да
въздействат върху маркетинговите им стратегии. В
Япония те искат да оценяват продуктите и да бъдат
възнаградени за това. В Китай пък това поколение
търси продукти с високо качество. Във Франция
се търсят марки, които ще позволят на купувачите
да се рекламират в социалните медии. Те самите
се смятат за брандове и знаят как да управляват
успешно имиджа си в социалните мрежи много подобре от нас, защото са родени в дигитална ера.
Вярвате ли, че краят на традиционните магазини, както ги знаем днес, вече е започнал?
Не бих казал, че това е краят, по-скоро традиционният магазин ще се видоизмени и това ще
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засегне цялата индустрия – всички ще трябва
да променят бизнес модела си, начина, по който
продават продукти, по който инвестират в служителите си. Не е тайна, че ако влагаш повече
в служителите си, те ще бъдат по-способни да
консултират адекватно и ще са много по-лоялни
към магазините, в които работят. Има брандове предимно в САЩ, които следват максимата,
че един отличен служител е по-добър от трима
просто добри. Днешните успешни служители в
магазините знаят как да преминават от офлайн
към онлайн, защото са тренирани, знаят как да
използват Instagram, Snapchat и други социални
мрежи, чрез които да достигат до потенциални
клиенти. Това са хора, които са по-свързани с
дигиталната ера и са склонни да намерят найподходящия начин да отправят посланията си
към младите, умеят да говорят на техния език,
знаят как те работят и как се държат в социалните мрежи.
Може ли да ни опишете накратко това, което
чака ритейл сектора занапред?
Днешната мода на използване на чатботове* не
е толкова успешна, защото този алгоритъм е все
още е началото на изкуствения интелект. Тепърва
обаче ще станем свидетели на много промени –
има много подобрения в услуги, свързани с гласово разпознаване, така че следващата стъпка
за много от брандовете и големите играчи ще са
инвестициите в гласовото управление. Ще се използва нов потребителски интерфейс, ще преминем от интерактивни екрани към гласови асистенти (подобни на Amazon Echo и Google Home – бел.
ред) и това също ще зададе нов тон на начина, по
който брандовете комуникират с клиентите.
Тези гласови асистенти, които всеки ще може да
притежава в дома си, ще научат как живеем, какво харесваме и ще могат да поръчват продукти от
наше име. Те ще могат да се свързват с нашите
електроуреди – представете си например да са
свързани с пералната ви машина и знаят кога ще
свърши препаратът за пране, и така го купуват в
точния момент. Вярвам, че това ще улесни животът на всички.
Новостите, които изброихте, в кои сектори
на търговията смятате, че ще навлязат?
Чатботът е много използван в модната индустрия.
Благодарение на него някои магазини анализират
24

progressive

|

5 : 2018

стила ви и могат да предлагат допълнителни продукти като обувки, аксесоари и др. Това е услуга,
която е по-скоро адекватна за модата и продажбата на мебели и автомобили, отколкото за търговията с бързооборотни стоки.
Какво очакваме тогава да се промени при
търговията с бързооборотните стоки?
Вече видяхме еуфорията, която създаде
Amazon Go, в тази посока ли ще се развива
търговията с храни и напитки?
Смятам, че технологията на Amazon Go не е достатъчно зряла за този тип обект, в който беше
внедрена. Тя е подходяща за по-малки удобни
градски магазини до 100 кв. м., не толкова за
супер и хипермаркети, където инвестицията ще
е твърде голяма. Вече имаме такива примери в
Китай, където потребителите, влизайки в определени магазини се вписват чрез WeChat приложението (китайско приложение за чат, подобно на
WhatsApp – бел.ред.), избират покупките си, сканират ги на излизане, а разплащането се случва
през акаунта на потребителите в WeChat.
Смятате ли, че българският пазар, който
все още е далеч от тенденциите, за които
говорим, ще влезе скоро в крак с тях?
Промените ще започнат когато средният доход
на населението започне да расте. Потребителите
в България са все по-положително настроени за
бъдещето, нивата на безработицата са много пониски, отколкото в други европейски държави,
така че на вашия пазар се наблюдава тенденция
за промяна към добро. Вярвам, че с покачването на доходите, нуждите на потребителите ще
се насочат към продукти с по-високо качество,
а това съвсем естествено ще доведе търсенето
на нови преживявания и услуги. Важно е да се
подчертае, че ако играчите на вашия пазар не отговорят на новите очаквания, потребителите ви,
ще започнат да търсят другаде.
*Чатботът е компютърна програма или изкуствен
интелект, който провежда аудио или текстови
разговори с клиенти в интернет. По този начин
се избягва ангажирането на служители, които да
отговарят на клиентските запитвания. Чатботът
отговаря на въпроси или извършва действия,
следвайки инструкциите на потребителите и създава у тях усещането, че от другата страна стои
реален човек .
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Пазарът на сладолед в
България вече не е същият
Някак неусетно дойде топлото време, лятото „чука на вратата” и
една от категориите, чийто продажби се раздвижват по това време
на годината, вече е заредена в търговските обекти и очаква своите
почитатели. Сладоледът е продукт, който със сигурност е обичан от
всеки един потребител без значение на каква възраст е.
Какво се случва на пазара на сладолед у нас и какво могат да
очакват любителите на леденото изкушение през новия сезон,
попитахме Младен Матеев, управител на „Изида” ООД.
„Ако трябва в едно изречение да характеризираме пазара на сладолед в България, то би
било: „Той вече не е същият”.
Основна причина, поради която можем със сигурност да твърдим това, е навлизането на нашия пазар
на световния производител на сладолед - Haagen
Dazs. Световната марка-икона направи сериозна
заявка за дългосрочно присъствие в България през
изминалия сезон, а през 2018 г. представя на консуматорите у нас разширено портфолио.
Този факт е в унисон с наблюдаваните през последните години тенденции за повишени потребителски очаквания към категорията, които са и
втората значима причина за настъпващите промени на пазара на сладолед у нас. Българският

консуматор изразява все по-настоятелно изискванията си към качеството на продуктите, като
високите очаквания към вкуса на сладоледа
стават все по-определящ фактор при вземане
на решение за покупка на категорията. В това
отношение следва да се отбележи и нарастващият процент любители на сладоледа, за които
е важен състава на предлагания продукт. Това
са потребители с повишено съзнание за състава и съдържанието на продуктите. Те най-често
се интересуват от рецепти, които са разработени без добавени растителни мазнини, без консерванти, с естествени аромати и оцветители.
С малко тъга отбелязваме, че друга основна
промяна на пазара, е определена от факта, че
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сладолед
през 2018 г. се наблюдава реструктуриране
на стратегиите на някои пазарни участници за
пътя към пазара и за развитие на категорията. Наблюдава се слабост в категорията в тези
обекти, където участва само един доставчик,
дори може да се каже и занижено внимание
на доставчика към клиентите. При двама или
трима доставчици – ситуацията е съвсем различна. Активностите в подкрепа на продажбите
са много повече, обслужването е на по-високо ниво, общите маркетинговите активности в
категорията са повече, броят на клиентите на
търговския обект е по-голям (обхватът на обслужените консуматори е значително по-голям). И нещо много важно - конкуренцията ни
поддържа винаги във форма, за което сме благодарни. Работата с клиенти е много важна, но
не бива да се забравя, че в основата на бизнеса със сладолед стои крайният консуматор,
за който нашата категория означава
уникална комбинация от положително изживяване, наслада от вкусен
продукт и емоция при консумация. Ето защо за нас, като една
от водещите компании в бизнеса
със сладолед в България, основна част от усилията са и ще останат насочени главно към развитие
на консуматорското поведение и
посрещане на все по-нарастващите
изисквания на потребителите. Ако не
следваме този единствено възможен път за
развитие, съществува риск от обезличаване на
цялата категорията и превръщането и просто в
една FMCG категория.
Третата съществена разлика със статуквото до
момента е фактът, че присъствието на продукти
във висок ценови сегмент, със силни търговски
марки предопределя промени в продуктовия
микс, по-висока ротация на продукти от висок
ценови сегмент, като по този начин категорията става по-рентабилна за нашите клиенти.
Партньорите ни, които предлагат сладолед, се
радват на увеличена рентабилност на категорията в точката на продажба, базирана на нарастването на средната продажна цена, вследствие на
промените в продуктовия микс и увеличената ротация на представените нови търговски марки.
В отговор на посочените три основни причини
за промяна на пазара на сладолед в България,
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за сезон 2018 г. ние участваме на българския
пазар с портфолио от продукти на три производителя. На първо място това са нашите продукти с търговска марка „Изида – сметанов
сладолед”, чиито рецепти остават непроменени
вече повече от 25 години. От две години произвеждаме и шоколада, който влагаме в продуктите. В серията Old Time Izida липсват добавени
растителни мазнини, а във фамилната опаковка
няма и стабилизатор - емулгатори – тя е „E-free“.
Представители сме на продукти на световния
производител Mars Ice Cream. Това са сладоледени барове, които нямат аналог на пазара.
От 2017 г., предлагаме премиум продуктите с
търговска марка Haagen Dazs. Любопитно е,
че сортът свежи ягоди, които се използват при
производството на тези сладоледи е селектиран шест години.
Бих искал да уточня, че и трите производителя, които ние дистрибутираме, произвеждат продуктите си в една и съща,
единствена собствена производствена мощност на територията
на Европа, като по този начин се
поддържа единен производствен
стандарт, независимо в кое населено място, град или държава
в Европа се намира крайният потребител. Това означава, че няма
дискриминация на потребителите от
различните държави по отношение на
стандарт или състав на продуктите - консуматорите на портфолиото ни могат да са сигурни,
че предпочитаният от тях продукт в България е
същият като този, който те биха консумирали
на който и да е друг пазар в Европа или Азия.
По отношение на търговците, които предлагат
продукти от нашето портфолио в техните търговски обекти, нашето послание тази година е
да подходят към активния сезон с нагласата, че
комбинацията от новости в продуктовия микс
- уникалността на продуктовите предложения,
както и липсата на компромис по отношение на
качеството и лансирането на световната търговска сладолед марка, гарантира висока ротация на
продуктите и естествено произтичащите от това
повишена доходност и ефективност на техния
бизнес. Нашата мисия е тази тенденция в бизнеса
със сладолед да продължава за всяка точка на
продажба, за която ние сме доставчик”.
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ÑËÀÄÎËÅÄ ïîâåäåíèå íà ïîòðåáèòåëèòå*
Â íàä 60% îò ñëó÷àèòå, ïîêóïêàòà íà ñëàäîëåä å ïðåäíàçíà÷åíà
çà öÿëîòî ñåìåéñòâî

ÏÎÂÎÄÈ ÇÀ ÊÎÍÑÓÌÀÖÈß ÍÀ ÑËÀÄÎËÅÄ

93%

êîãàòî èñêàò äà ñå ïîãëåçÿò

79%
êîíñóìàöèÿòà íà ñëàäîëåä ïîäîáðÿâà íàñòðîåíèåòî èì

42%
êîíñóìèðàò ñëàäîëåä, êîãàòî ñà ñòðåñèðàíè

Â 20% îò ñëó÷àèòå ïîêóïêàòà íà ñëàäîëåä å ïðåäíàçíà÷åíî çà

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÍÀ ÊÎÍÑÓÌÀÖÈß, ÎÒ ÒßÕ:

49%

ïðåäïî÷èòàò íàñèïåí ñëàäîëåä

60%

îò ïðåäñòàâèòåëèòå íà öåëåâàòà ãðóïà
êîíñóìèðàò ñëàäîëåä âêúùè

36% íàâúí, îò êîèòî:

51%

îïàêîâàí ñëàäîëåä

Íàé-ïðåäïî÷èòàíèòå òèïîâå
ìàãàçèíè, îò êîèòî
ïîòðåáèòåëèòå êóïóâàò
îïàêîâàí ñëàäîëåä:

23%
„Áèëëà” è

18%
â ïàðêà

„Ôàíòàñòèêî”

45%

„Êàóôëàíä” è
„Ëèäë”

21%

êâàðòàëíè
ìàãàçèíè

18%

íà óëèöàòà
Èçòî÷íèê: Pragmatica
*Ïðîó÷âàíåòî å ïðîâåäåíî ïðåç ìåñåö ìàðò 2017 ã. ñðåä èíòåðíåò ïîòðåáèòåëèòå â Áúëãàðèÿ, íà âúçðàñò ìåæäó
18 è 65 ãîäèíè, êîèòî êîíñóìèðàò ñëàäîëåä ïîíå âåäíúæ ìåñå÷íî ïðåç ëåòíèòå äíè. Îáåì íà èçâàäêàòà n=600.
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Пет важни тенденции
в търговията с
бързооборотни стоки

1

Категориите „Здраве” и
„Уелнес” са двигателите на
растежа

Моделът на пазаруване и хранителните навици
на потребителите продължават да се развиват
паралелно със засиленото търсене на храни,
определяни като „по-добри за вас”. Според
Робърт Сандърс, анализатор в агенцията
за проучване на пазарите IRI, фокусирането
на потребителите върху темите за уелнес и
здраве се превръща в сериозна тенденция,
направлявана от младото поколение и
приемането на здравословния начин на
живот от страна на поколението Z (бел. ред. –
родените след 1995 г.). В сегмента на храните
и напитките потребителите изразходват все
повече средства в търсене на органични
продукти, които не съдържат ГМО и глутен,
а качества като природосъобразност и
устойчивост на продуктите, придобиват все
по-голямо значение.
28
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Трендове при продажбите
на храни и напитки
Продажби
2016
(млрд. $)

Годишна
промяна
в%

Без ГМО

4$

64.3%

Обезмаслени

3$

25.6%

Веган/Вегетариански

2$

22.7%

Без соя

1$

21.1%

Без антибиотици

3$

15.5%

Органични

11$

15.2%

Без глутен

18$

15.1%

Източник: IRI Growth Consulting Analysis

тенденции

Уелнес тенденцията е очевидна и в сферата
на нехранителните продукти. Здравето,
красотата, личните грижи и битовите
продукти, които популяризират уелнес тренда
(съдържащи непреработени и естествени
съставки), са едни от най-бързо развиващите
се нехранителни категории в потребителски
продукти през 2016 г. IRI очаква този сегмент
да продължи да нараства с годишен темп
от 7 – 9% до 2020 г., което като цяло е
приблизително двойно повече от очаквания
темп на растеж на продуктите за лична
хигиена. Много компании са постигнали ръст,
възползвайки се от следните тенденции:
• Компанията за здравословни спортни
напитки Bodyarmor регистрира най-високия
растеж в сегмента на малките фирми през
2016 г., с реализирани продажби от 109 млн.
долара, което е със 149,8% повече спрямо
годишния растеж;
• Най-добре развиващата се марка в средния
сегмент беше компания за кисело мляко
Chobani с продажби от 1,38 млрд. долара,
което е с 8,4% повече от годишния растеж;
• Сред по-големите компании, PepsiCo
регистрира ръст с 2,2% през 2016 г.,
надминавайки годишния растеж в индустрията
с 1,4%. Изпълнителният директор на IRI,
Андрю Апъл, отдава растежа на компанията на
разширяването й в сегмента на здравословни
продукти през последните три години.
Електронната търговия е все
още в ранните си етапи, но
се развива с все по-бързи
темпове
Ръководителите на редица компании са
съгласни, че електронната търговия с
бързооборотни стоки все още се намира
в ранните етапи на своето развитие, но е
готова за бърз растеж. IRI очаква стойностите
на продажбите от електронна търговия да
достигнат до 88 млрд. долара до 2022 г., което
ще е увеличение от 11 млрд. долара спрямо
стойностите от 2015 г. Очаква се, че към 2022
г. електронните продажби да представляват
10% от продажбите на тези продукти, спрямо
стойностите от 1,4% през 2015 г. - 5,5% от
продажбите на храни и напитки и 18,2% от
продажбите на нехранителни стоки до 2022 г.

2

Дял на продажбите през
електронна търговия
2020

2022

2015

(прогноза)

(прогноза)

Общо

1.4%

5.0

10.0%

Храни и
напитки

0.8%

2.7%

5.5%

Нехранителни
продукти

2.5%

9.3%

18.2%

Източник: IRI Growth Consulting Analysis

Макар електронната търговия да представлява
само малък процент от общите продажби на
бързооборотни стоки, Джо Ламота, директор
„Fresh/Private Brands” към Jet.com, посочва, че 76%
от всички покупки са извършени онлайн, което
обяснява и стремежа на компаниите да подобряват и
използват онлайн присъствието си като инструмент
за влияние върху потенциалните им клиенти. Дани
Силвърман, главен маркетинг директор на Clavis
Insight, казва, че онлайн пазаруването и доставката
по домовете изглежда са предпочитаните модели за
купуване на хранителни стоки днес, особено сред
по-младите потребители.
Онлайн пазарът на хранителни и нехранителни
продукти е много различен в сравнение с
търговията на дребно, а малките нишови марки
заемат непропорционално висок дял на закупени
продукти, спрямо марките, които традиционно
доминират в продажбите в търговските обекти.
Според IRI по-малките фирми, които отдават
нужното внимание на дигиталния свят, предлагат
по-завладяваща стратегия за електронна
търговия. Кери Лопес, старши мениджър по
управление на категориите на Jet.com, заявява,
че много от компаниите нямат готово съдържание
(снимки, описания на продуктите), което лесно
да се интегрира в онлайн платформите. Фирмите
трябва да приспособят маркетинговите си
стратегии към света на електронната търговия,
който работи чрез предлагане на стоки, които не
съхраняват задължително на склад.
Търговците на дребно като цяло предприемат
един от двата подхода в своя бизнес: купуват или
създават. Walmart например инвестира повече
от 3 млрд. долара, за да придобие Jet.com и
progressive | 5 : 2018
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и в това как задоволявате това търсене.
Строго индивидуалният подход ще става
все по-значим.”

бизнес за продажба на обувки - ShoeBuy, за
да може да се конкурира с Amazon и Zappos.
Междувременно електронният магазин Target
планира да инвестира милиарди долари, за да
подобри мултиканалната си платформа.

3

Големите търговци на дребно, сред които
Kroger и Target, приемат подхода на мобилните промоции, за да създадат персонализирани и опростени практики за пазаруване.
Kroger използват подход с предлагане на
персонализирани оферти с купони за да изградят лоялност към марката сред потребителите – особено сред майките, използващи
смартфони. От своя страна Тarget предлагат
мобилно приложение, чиято цел е да предоставя информация за разположението на
магазина и местоположението на продуктите в него, и така да предостави персонализирани препоръки и съобщения до всеки от
купувачите.

Персонализацията ще е движещата
сила за маркетинга, рекламата и
достигането до потребителите
Търговците на дребно сега повече от всякога
трябва да предоставят персонализирани
преживявания на клиентите в процеса на
пазаруване. Днес персонализирането заема
предни позиции и ще бъде ключов фактор за
стимулиране на растежа и диференциацията.
Докато локализирането изисква уникални
постижения в предлагания асортимент и
продуктовата конфигурация, за да стимулира
растежа на дребно на местно ниво, подходът
на персонализирането изисква уникални
решения в етапите на планиране.
Според Appel, тъй като все повече и повече
потребители пазаруват и прекарват по-голяма
част от време си онлайн, компаниите от сектор
„Търговия с бързооборотни стоки” ще могат
да разработят персонализирани промоции
и стратегии за ценообразуване, на базата
на използването на IP адреси, „бисквитки”
и мобилни програми за лоялност. Appel
посочва, че мобилният канал и социалните
медии се превръщат в основен канал за
комуникация, като отбелязва, че Facebook има
повече от 1,5 млрд. потребители, а YouTube
– 1 милиард. За сравнение най-гледаното
телевизионно събитие през последните години
е представянето на Кейти Пери в Super Bowl за
2015 г., което привлече 118,5 милиона зрители.
Съответно търговците на дребно трябва да
пренасочат комуникациите си към мобилните
технологии.
Новият потребител ще изисква много поцеленасочен, индивидуализиран подход
в процеса на генериране и задоволяване
на търсенето. От Appel заявяват: „През
следващите пет години ще видим огромна
промяна в начина, по който вие създавате
търсене за продуктите, които продавате,
30
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Големите и средни компании
подобряват растежа си чрез нови
придобивки
Понижаването на цената на суровините за
стоките от първа необходимост през последните
няколко месеца, създаде дефлационен
пазар с исторически размери, а големите
компании в търговията с бързооборотни стоки
(определени на базата от годишен оборот
от 6 млрд. долара или повече) са намалили
пазарния си дял от 57% през 2011 до 54%
през 2016 г. В стремежа си да подсигурят своя
растеж големите и средните компании активно
следят за възможности за придобиване на помалки фирми. През 2016 г. по голямата част
от фирмите, придобити от големи компании,
са били в сферата на продуктите за лична
грижа или марките за уелнес храни и напитки,
съдържащи естествени съставки:
•Unilever придоби Seventh Generation, марка за
екологични почистващи продукти и продукти
за лична хигиена;
•Dr Pepper Snapple Group придоби Bai Brands,
която предлага ароматизирана вода, кокосова
вода и пресни, готови за пиене чайове;
•Danone придоби WhiteWave за 10,4 млрд.
долара (най-голямата сделка в сферата), за да
получи продукти в секторите на растителните и
биологичните млечни продукти.

тенденции

5

Сътресения в търговията с бързооборотни стоки водят до сключване на партньорства между производители и търговци на дребно

В
миналото
сътрудничеството
между
производителите на бързооборотни стоки и
търговците на дребно беше възпрепятствано
главно от липсата на доверие, лошото планиране и
неадекватната комуникация. Слабо развиващият се
пазар от своя страна е причината производителите
и търговците на дребно, да не защитават толкова
строго интелектуалната си собственост и ги прави
по-склонни към разработване на стратегии за
съвместна работа.
Така например Unilever обедини усилията си с
Migros, един от най-големите търговци на дребно
в Турция, и използва събраната от потребителите
информация с цел увеличаване на продажбите
на балсам за коса. Чрез проучване в магазините
фирмите научават, че купувачите възприемат
балсамът за коса като скъп и ненужен продукт.
За да променят това схващане, Unilever и Migros
организират промоции и реорганизират търговските
площи, така че да осигурят място балсамите за коса
да бъдат разположени в непосредствена близост
до шампоаните, като по този начин насърчават
купувачите да започнат да възприемат балсама
за коса като необходим продукт за лична грижа.
В резултат на тази кампания общите приходи на

Migros от балсами за коса нарастват с 25%, а на
Unilver – с 36%.
Търговците на дребно, както и фирмите
производители на бързооборотни стоки, искат
да оптимизират процесите по позициониране на
подходящите продукти на най-правилните за тях
рафтове, както и на таргетирането на конкретен
продукт към определени потребители. Най-доброто
средство за постигането на това е сътрудничеството,
което се фокусира върху търговските пространства
и организацията им. Подобно партньорство между
марките и ритейлърите позволява съвместното
проектиране и прилагане на практиките за анализ
и управление, базирани на данните от търговските
обекти. Този подход може да създаде ползи по
цялата верига – разработването на продукти,
планиране на търсенето, съвместна логистика,
следене на наличностите, събиране на данни на
мястото на продажбата и сътрудничество в областта
на електронната търговия.
Кои са IRI? - IRI е компания за проучване на пазара,
която предоставя анализи за потребителите и
пазара на дребно, насочени предимно към сектора
за търговия с бързооборотни стоки. Компанията
има над 4000 клиенти от цял свят. IRI събира
информация за множество сегменти и ги обединява
с пазарни данни, за да изготвя регулярни прогнози
и анализи, като по този начин подпомага процеса на
вземането на правилни стратегически решения на
своите клиенти.
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Beauty care

слънцезащита

На пазара са много популярни
слънцезащитните олиа

Светослав Атанасов,
асортиментен мениджър в dm България
Как се развива пазарът на продукти за
слънцезащитна грижа през последния
наблюдаван период?
През последните години се повишават информираността и културата на хората по отношение на това колко важна е слънцезащитата и
предпазването на кожата от влиянието на UV
лъчите. Все повече българи се интересуват
как да минимизират ефекта от по-голямата
интензивност на лъчението. Отчитаме ръст
при търсенето на продукти от тази категория,
като през изминалия сезон отбелязваме увеличение от над 20% при основните категории
млека и кремове.
Какви видове продукти се предлагат в
тази категория?
При нас разнообразието от средства за слънцезащита е огромно. Като започнем от кремове за лице и класически лосиони и стигнем до
различни видове спрейове - лосиони и аерозоли. В нашия асортимент присъства голямо
разнообразие от продукти: както такива за
определени зони на човешкото тяло - кремо32
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ве за лице, балсами за устни, така и продукти
с различна текстура за тялото, като лосиони,
прозрачни спрейове, крем рол-он и олиа, които са едни от най-търсените продукти.
Голямо разнообразие се наблюдава и при
факторите, определящи степента на слънцезащита или така наречения SPF. Те започват
от 6, което е най-ниската степен на защита и
достигат до 50+, което е много висока степен и са подходящи най-вече за деца и хора
с чувствителна кожа. В по-голямата си част
артикулите предпазват както от UVA, така и
от UVB лъчите. UVA лъчите проникват в подълбокия слой на кожата и могат да причинят
изгаряне и дехидратиране, което води до нейното състаряване. Негативният ефект на UVA
лъчението може да се забележи и след подълъг период от време и може да доведе до
появата на алергии. UVB лъчите проникват в
повърхностния слой на кожата и са основният
причинител на изгарянията по кожата. За да
може кожата да бъде защитена в по-голямата
си част, слънцезащитните продукти съдържат
минерални и синтетични филтри, които да я
предпазят и от двата вида лъчи.
Съветвам в началото на нашата почивка да
започнем с употребата на продукти с по-висок фактор (50 или 50+), за да подготвим кожата за силното и рязко излагане на слънчево
лъчение и след няколко дни факторът може
да бъде намален на 30 или 20, а за хората с
по-тъмна кожа дори и до фактор 6.
Отделя ли средства българският
потребител, за да купи отделни
слънцезащитни продукти за различни
зони (лице, коса, ръце) или купува само
един – за тяло?
Както казах, културата на хората по отношение на слънцезащитата непрекъснато се повишава и тръгвайки на почивка, българинът
задължително отделя средства за слънцезащитни продукти. Интересно е и това, че много
хора ползват такива продукти дори и когато

Beauty
care
излизат на разходка в градския парк, особено
за малки деца.
Друга интересна тенденция е, че вече не се
купува един слънцезащитен продукт за цялото семейство. Все повече хора купуват
слънцезащитни продукти за различни зони на
тялото – за устни, за деколте и за лице и за
самото тяло. Освен това, се купуват и продукти според предпочитанията на членовете на
семейството. Някои желаят спрейове, други
лосиони, трети - олиа.
Изключително популярен продукт са слънцезащитните олиа. Те са предпочитани най-вече от
хората, които искат да придобият по-бързо тен.
До преди няколко години се наблюдаваше потребление на олиа с фактор 0 или нисък слънцезащитен фактор. Сега основно се търсят
олиа с по-висок фактор - 15-20 и 30, и дори 50.
Как се развива сегментът „Детска грижа”
в тази категория?
Наблюдава се тенденция за растяща информираност сред родителите за изключителното
значение на превенция от слънчево изгаряне
на детската кожата от най-ранна възраст. В
крак с тази тенденция се наблюдава ръст от
близо една пета на продажбите. Той е най-голям при специалните спрейове за деца. Те са
предпочитани заради удобството на нанасяне,
което е не само бързо, но и забавно за деца-

та. Традиционно родителите избират слънцезащитни продукти за деца с по-висок фактор.
През последните години се повишава и интересът към силно водоустойчивите продукти,
тъй като децата прекарват много време във
водата. Както знаем слънчевите лъчи действат дори и в морето и затова нежната и чувствителна детска кожа трябва да е много добре
защитена.
Важно е да припомним, че децата трябва да
са защитени не само когато са на море, а през
цялото лято – когато играят пред блока или са
на разходка в парка. Те не трябва да се излагат на директно слънчево лъчение, тъй като
тяхната кожа е много уязвима, а при много
малките защитните механизми на кожата не
са напълно развити.
Именно с цел повишаване на информираността на родителите и като социално отговорна
компания dm България всяка година провежда кампанията „Слънчевите деца“. Нейната
цел е да образова родителите и децата за
това колко важна е правилната и навременна
слънцезащита и да им помогне при избора на
най-подходящите продукти.
Материалът е публикуван със съкращения.
Целият можете да прочетете на

www.progressive.bg
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ТИП, ИМЕ И АДРЕС НА МАГАЗИНА

ВИД ПРОДУКТ
МАРКА & КОМПАНИЯ
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Банани
налични в ТВ
Ябълки Златни превъзходни
налични в ТВ
Краставици
налични в ТВ
Картофи
налични в ТВ
СОБСТВЕНА МАРКА НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА
Ориз
Собствена марка на ТВ
Натурален сок Портокал
Собствена марка на ТВ
ХРАНИ
Прясно мляко My Day 3,0 %
Кремио АД / My Day Ltd
Крем сирене за мазане Arla натурално
Фреш Директ ООД
Бебешко пюре Hipp
Авенди ООД
Солети Хрус-Хрус класик
Млин 97 АД
Бисквити, натурални TUC
Монделийз България
Чипс Ruffels
Виста АВТ АД
Pom-Bar оригинал
Intersnak Bulgaria
Шоколад Nestle натурален
Нестле България АД
Шоколад Kinder
Ferrero
Меденки с мармалад
Кармела 2000 ООД
Бонбони Черноморец
Победа АД
Брашно София Мел Класик Тип 500
ГудМилс България ЕОО
Уиски Jack Daniels
Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България
Вино Cycle розе
СИС Индустрийс ООД
Бира Пиринско светло РЕТ
Carlsberg Bulgaria AD
Кренвирши Аз Ям
Градус 1 ООД
Кайма Народен
Белла АД
Киноа трицветна LaGarone
Суико ЕООД
Спагети Стела N 10
Амперел ООД
Кафе Lavazza Rossa
Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България
Морска сол Kotanyi мелничка
Kotanyi
Царевица Bonduelle 4/4
ВК Комерсиал Европродукт ООД
Суха храна за кучета Pedigree Vital
Марс Инкорпорейтед България ЕООД
НЕ ХРАНИ
Прах за пране Savex 20 пранета
Фикосота ООД
Крем Здраве
Арома АД
Препарат за стъкло Clin помпа
Henkel България ЕООД
Четка за зъби Colgate Extra Clean Medium 1+1 Colgate Palmolive
Сапун Тео Бебе
Фикосота ООД
Део Спрей Dove Clean мъжки
Аксон България ООД
Тоалетна хартия Zewa Delux
Фортуна KOM ООД
Платена сума:
Липсващи продукти
Обща средна цена на липсващите продукти:
Приблизителна цена на потребителската кошница:
Час и дата на покупката

Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 36 продукта

Кошница, Май 2018

34
2.25 лв.
2.75 лв.
2.39 лв.
0.32 лв.
1.65 лв.
3.15 лв.
1.15 лв.
1.99 лв.
2.59 лв.
1.59 лв.
4.29 лв.
1.25 лв.
39.99 лв.
8.49 лв.
2.45 лв.
2.29 лв.
1.79 лв.
4.49 лв.
2.15 лв.
7.99 лв.
4.85 лв.
3.99 лв.
12.99 лв.

2.19 лв.
1.99 лв.
2.25 лв.
0.29 лв.

1л
150 гр
125 гр
60 гр
100 гр
155 гр
40 гр
90 гр
100 гр
160 гр
187 гр
1 кг
700 мл
750 мл
2л
320 гр
250 гр
300 гр
500 гр
250 гр
92 гр
850 мл./670 гр
2,6 кг
2 кг
30 гр
500 мл
1 бр
1 бр
150 мл
10 бр/ оп

0.99 лв.

0.99 лв.
1.99 лв.

1 кг
1л

30.04.2018/15:50/

6.99 лв.
2.35 лв.
3.59 лв.
1.29 лв.
0.89 лв.
4.99 лв.
9.55 лв.
91.25 лв.
5 продукта
58.39 лв.
149.64 лв.

3.89 лв.
3.69 лв.
11.49 лв.

2.25 лв.
2.39 лв.
1.69 лв.
3.89 лв.
2.15 лв.

1.25 лв.

2.15 лв.
0.32 лв.
1.35 лв.
2.79 лв.
0.97 лв.
1.89 лв.
2.22 лв.
1.49 лв.

2.19 лв.

2.19 лв.
2.19 лв.

2.99 лв.
2.99 лв.
2.49 лв.
0.69 лв.

31
продукта

София,
ул. Хайделберг 1

Няма такъв артикул

30.04.2018/12:30/

117.87 лв.
9 продукта
28.40 лв.
146.27 лв.

3.99 лв.
1.49 лв.
0.99 лв.
5.39 лв.

6.69 лв.

3.59 лв.
12.99 лв.

2.15 лв.
7.69 лв.

1.69 лв.

2.39 лв.
1.59 лв.
2.69 лв.
1.25 лв.
31.49 лв.
7.99 лв.
2.45 лв.

2.99 лв.
1.09 лв.

2.19 лв.
2.69 лв.
2.25 лв.

2.29 лв.

2.89 лв.
2.59 лв.
1.79 лв.
0.59 лв.

27
продукта

0.00 лв. - Ценова промоция

30.04.2018/16:42/

30.04.2018/14:20/

Легенда:

6.99 лв.
2.99 лв.
3.99 лв.
1.69 лв.
0.85 лв.
6.49 лв.
10.79 лв.
159.58 лв.
1 продукт
2.07 лв.
161.65 лв.

6.75 лв.
2.65 лв.
4.19 лв.
1.39 лв.
0.99 лв.
4.99 лв.
9.05 лв.
134.19 лв.
4 продукта
17.22 лв.
151.41 лв.

2.39 лв.
1.69 лв.
5.89 лв.
2.15 лв.
7.69 лв.
4.49 лв.
3.29 лв.

2.35 лв.
1.49 лв.
3.39 лв.
1.25 лв.
38.99 лв.
7.39 лв.

2.79 лв.
0.97 лв.

2.99 лв.
2.59 лв.
1.79 лв.
0.59 лв.

35
продукта

ebag.bg

1.99 лв.
3.69 лв.
1.79 лв.
0.80 лв.

32
продукта

София,
ул. Боян Дановски 37

KAUFLAND

Т-МАРКЕТ

ebag.bg/
ФАНТАСТИКО/

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг

КОЛИЧЕСТВО

Брой закупени
продукти в TB

София,
бул. Копенхаген 22

БИЛЛА

ХИПЕРМАРКЕТ

СУПЕРМАРКЕТ

6.42 лв.
2.45 лв.
3.55 лв.
1.43 лв.
0.92 лв.
5.49 лв.
9.07 лв.

2.18 лв.
2.53 лв.
2.25 лв.
0.29 лв.
1.44 лв.
2.87 лв.
0.99 лв.
1.88 лв.
2.35 лв.
1.54 лв.
3.44 лв.
1.23 лв.
36.74 лв.
7.84 лв.
2.38 лв.
2.29 лв.
1.71 лв.
5.37 лв.
2.15 лв.
7.84 лв.
4.25 лв.
3.61 лв.
11.52 лв.

1.37 лв.
2.07 лв.

2.77 лв.
2.86 лв.
1.79 лв.
0.62 лв.

Средна
цена на
продукт

Артикулът не е в наличност в момента

30.04.2018/13:30/

4.69 лв.
1.79 лв.
1.98 лв.
1.28 лв.
0.89 лв.
5.59 лв.
6.89 лв.
132.40 лв.
3 продукта
6.07 лв.
138.47 лв.

7.98 лв.
3.78 лв.
3.49 лв.
8.59 лв.

2.10 лв.
1.68 лв.
7.19 лв.

3.40 лв.
1.14 лв.
36.49 лв.
7.49 лв.

2.09 лв.
2.69 лв.
2.22 лв.
0.22 лв.
1.32 лв.
2.65 лв.
0.76 лв.
1.75 лв.
2.18 лв.

1.31 лв.
1.79 лв.

2.99 лв.
2.46 лв.
1.09 лв.
0.44 лв.

33
продукта

София, бул. Цариградско
шосе, 7-11 км

METRO

CASH&CARRY

приложение

ядки

приложение

Здравословното
хранене – двигателят
на категорията
„Ядки”
През последните няколко години категорията
„Ядки” регистрира ръст на продажбите както
в обем, така и в стойност, показват данните
на агенцията за проучване на пазара „Нилсен
България”. В стойност увеличението е поголямо, отколкото в обем, а печените ядки
заемат над 80% от общите продажби (в
стойност). Делът на суровите е 10,7% (августсептември’17).
Важността на модерната търговия расте, за сметка на другите
търговски канали. Тя държи 34% от продажбите в стойност на
тези продукти. През последните дванадесет месеца, приключили
през авсут-септември’17, се вижда, че над 60% продажбите
в категория „Ядки” се генерират от слънчогледовите семки и
фъстъците. Фъстъците продължават своето положително развитие
по продажби в стойност, следвани от лешниците и бадемите. В обем
обаче слънчогледовите семки заемат най-голям дял с почти 42% от
общите продажби.
Ще продължи ли положителното развитие на пазара и доколко
предлаганите иновации подпомагат генерирането на по-високи
продажби, попитахме някои от водещите компании за производство
и търговия с ядки.

Силната конкуренция е от полза
за пазара
GRIVAS
„Пазарът на ядки е с постоянен растеж през последните години,
но това донякъде се дължи на увеличение на цените на част от
ядките, тъй като те са борсови суровини, на които много фактори
указват влияние. От друга страна ядките са част от културата
на хранене и присъствието на тези продукти е във всяко едно
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ядки
домакинство”, казва Йордан Михайлов от
„Оргеник фууд”.
Тъй като фъстъците и семките са водещите
сегменти по продажби в категорията, се
наблюдават иновации в рецепти, в които
основни продукти са тези ядки. На пазара се
предлагат разнообразен асортимент от вкусове
и от двете суровини, и тъй като те са сред найдостъпните за българския потребител, това
помага на двете категории да държат първите
места по продажби. Наблюдава се растеж на
различни миксове от сурови ядки, които обаче
по обем на продажбите не могат да достигнат
водещите продукти, поради ограничената
покупателна способност на населението.
„Здравословното хранене е главният двигател
за растежа на целия асортимент на ядките”,
потвърждава и Михайлов.
„Иновациите в категорията се дължат главно
на „кухнята“ на производителите и техните
специфични рецепти за обработка на ядки.
Обръща се голямо внимание на качеството,
тъй като за хората не е важно само да си
вземат ядки, а и те да отговарят на техните
изисквания и очаквания”, добавя той.
„Ядките са част от балансираното и
здравословно хранене. Това е тенденция,

която движи цялата категория (печени и сурови
ядки). Наблюдава се развитие на хранителновкусовата култура в обществото, което
има високи изисквания към закупуваните
продукти. С всяка година се наблюдава
разширяване на гамата от предлагани ядки на
българския пазар. Това включа главно нови
продукти, докато по-екзотичните ядки са все
още много малък процент от пазара. Високите
цени и вкусовите различия ограничават
потреблението на по-екзотични ядки към
момента”, смята Михайлов.
Ядките са сред основните продукти в
потребителската кошница на българина, като
причините да се консумират толкова често
са разнообразни - от предпочитано мезе
за празници, през употреба в кулинарията,
междинно хранене, присъствието им в
различни диети до лукса и насладата от
комбинацията им с приятно питие след тежък
ден. Поради факта, че ядките са част от
менюто на българина в празници и делници,
пазарът ще продължава да расте. Той става
все по-конкурентен заради навлизането
на много частни марки, внесени от ЕС, а в
същото време се наблюдава и растеж на
броя на българските марки в тази категория.
Според Михайлов именно тази конкуренция
ще е от полза за развитието на пазара в
положителна посока, тъй като потребителите
ще получават по-добри продукти и ще бъдат
все по-взискателни към предлаганата стока.

Прогнозираме
положително развитие
на пазара
Rois
„По данни на маркетинговите изследвания
на няколко агенции, пазарът на ядки се
разраства. Причината е свързана с все пообхватната тенденция за по-здравословно
хранене. Дори несъзнателно и импулсивно,
все повече хора избират ядките като поздравословен и качествен вариант на
похапване. А при твърдите последователи
на този начин на живот, ядките присъстват
задължително и дори заместват някое от
36
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ядки
основните хранения”, казва Христо Васевски
управител на „Виктория Нутс”.
Според него като цяло групата на фъстъците
в различните варианти на печене, овкусяване
и дражиране, са продуктите, които бележат
значително развитие в продажбите през
последните години. Също така ръст
отбелязват печените и сурови миксове,
шоколадовите дражета, а причините за
това са високото качество на продуктите и
доброто съчетание на вкусове в миксовете.
Иновациите в категорията са свързани с
развитието на технологиите при овкусяването
и гарнирането на фъстъци, при дражирането
на ядки и сушени плодове. „Може да се
каже, че ние сме иноваторите в този бранш,
защото развиваме кулинария в категорията
и постоянно обогатяваме портфолиото ни
с очаквано вкусни и неочаквано интересни
продукти”, споделя Васевски.

Иновациите в
категорията са
свързани с развитието
на технологиите
при овкусяването и
гарнирането на фъстъци,
при дражирането на ядки
и сушени плодове
Здравословната тенденция влияе много положително върху категорията „Ядки” и все повече
увеличава присъствието на тези продукти и сушените плодове в менюто на българина.
На въпроса дали българският потребител е
отворен към новостите и склонен ли е да опита
по-екзотични ядки, той казва, че няма точен
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отговор, защото различните възрастови групи
подхождат по различен начин. Младите са поотворени към нови варианти на овкусени и
гарнирани ядки и сушени плодове. Здравословно
ориентираните потребители са по-образовани и
дори взискателни към екзотичните ядки, семена и
сушени плодове. Дори по-възрастните, въпреки
консервативността си, са склонни да опитат
различни сортове на традиционно познатите
им продукти. „На това предизвикателство ние
отговаряме с обогатяване на портфолиото на
пакетираните ядки и с развиване на веригата
пекарни за ядки”, допълва Васевски.
Поводите, в които най-често се консумират
ядки са свързани с празничната трапеза по
различни поводи и събития, но все повече хора
включват ядките като алтернатива за похапване,
засищане на глада, а дори и за основно хранене.
„Прогнозираме ръст на продажбите, както обем
и в стойност. Също така смятаме, че категорията
като цяло ще се развива в посока разширяване
и подобряване на предлагането. Поне такива са
плановете ни за нашия бранд”, заключава той.

Търси се идеалният
вариант на продукт
ELIT nuts
„Положителното развитие на пазара на ядки
се дължи на това, че тези продукти попадат в
категория здравословна храна, а в последните
години се забелязва много засилен интерес
към здравословния начин на живот”, казват
от компанията „Елит-П” ЕООД. „Положително
развитие се наблюдава при бадемите, кашуто,
миксовете от сурови ядки, а иновациите в
категорията са насочени в предлагането на
разнообразие от овкусяване, мариноване,
дражиране на ядки и сушени плодове.”
Има увеличение на консумацията на сурови
ядки и търсене на по-екзотични такива.
Клиентът е все по заинтересован, търсещ
и се информира за предлаганите на пазара
продукти от тази категория. Търси се
идеалният вариант на продукт - ядки или
комбинация от ядки, които са с високо

приложение

ядки
Положително развитие се
наблюдава при бадемите,
кашуто, миксовете от
сурови ядки, а иновациите
в категорията са насочени
в предлагането на
разнообразие от овкусяване,
мариноване, дражиране на
ядки и сушени плодове
качество, висока хранителна стойност за
организма и разбира се, вкусови качества.
„Българският потребител по-скоро е традиционалист, което се доказва и от факта, че
водещите по продажби продукти са слънчогледовите семки и фъстъците, но с развитието
на различни течения и учения за здравословен
начин на живот, хранене и спортуване, се наблюдава интерес и търсене на по-екзотични
ядки, като кедрови ядки, американски орех,
бразилски орех и др.”, добавят от компанията.
Годишно се регистрира увеличение на
продажбите през периода септември декември и арпил – май. Това са месеците
със семейни и религиозни празници, и в
дните около национални празници. „На
семейните празници ядките и сушените
плодове са задължително присъстващи на
трапезата, разбира се също така ядките са
чудесен източник на енергия и са идеален
вариант за хапване между основните
хранения за засищане на глада”. Според
представителите на „Елит-П”, пазарът
ще се развива в посока на запазване на
позициите на печените и увеличение на
продажбите в полза на суровите ядки.
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Здравословната
тенденция разви
категорията
Best Foods
Според компанията Best Foods развитието
на пазара на ядки е положително, заради
засилената тенденция към здравословно
хранене. Освен фъстъците и семките,
които са развиващи се категории, други,
които се отличават са така нар. „златни
стафиди”, шамфъстъците и кашуто.
Иновации се забелязват в предлагането
на сурови ядки, както и все по-засиленото
предпочитане на насипни ядки, а не на
пакетирани.
Здравословната тенденция в категорията
„Ядки” се забелязва с ръста в продажбите
на сурови продукти, но въпреки всичко
българският
потребител
си
остава
консервативен и не е склонен да опитва
по-екзотични ядки. Пик в консумацията се
забелязва по време на празниците, когато
се спазва диета и през летния период с
питиета и аперитиви. Предвижданията на
компанията за развитието на пазара са
положителни.

приложение

Имате ли ги в магазина си?

Нови, изгодни или с допълнителна стойност продукти за вашия магазин.

Ново!
Persil Power Gel
Новият Persil Gel има 40% по-концентрирана изпираща сила спрямо предходната формула на Persil Gel.
Мощен дори и срещу най-упоритите петна, като само
50мл. гел е достатъчен за 1 безупречно изпиране.
Придава дълготрайна свежест и запазва яркостта на
дрехите Ви.
Нежен е към тъканите и ги запазва за по-дълго.
Новият Persil Gel е по-грижовен и има намалено въздействие върху околната среда.
Маркетингова подкрепа: Планираната подкрепа
включва множество ATL и BTL активности в и извън
точката на продажба.
Логистична информация: Разфасовка от 20 пранета - 8 бр. в кашон.
Производител:
Henkel CEE Operations, Austria.
Вносител и дистрибутор:
Henkel България ЕООД
Адрес на вносителя и дистрибутора:
София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4
Телефон: 02/ 806 39 00
Уебсайт: www.persil.bg

промоции

Tullamore D.E.W. Cider Cask Finish

Tullamore D.E.W. Cider Cask Finish е първото уиски в света,
отлежало в бъчви от сайдер. Продуктът се произвежда в лимитирани серии чрез специфичната технология, използваща
прясно изцеден ябълков сок, добит непосредствено след събиране на ябълковата реколта, когато ароматът и вкусът на
ябълките са най-интензивни. Прясно изцеденият ябълков сок
се поставя в дъбови бъчви за няколко месеца. На следващия
етап ферментиралият сайдер в бъчвите бива заменен от оригиналния троен бленд на Tullamore D.E.W., който доотлежава
в продължение на 3 месеца. Като резултат уникалният и изискан вкус на тройния бленд на Tullamore D.E.W. се обогатява с
нежните нюанси на леко опушени бъчви от бърбън и разливащата се деликатна сладост на ябълков сайдер.
Маркетингова подкрепа: Събитийност, Активации в точките
на продажба, Ангажиране на бармани
Логистична информация: Tullamore D.E.W. Cider Cask Finish бутилка 700 мл, 12 бутилки в кашон
Производител: William Grant & Sons Distillers
Вносител и дистрибутор:
Трансимпорт ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: 1582
София, бул. Цветан Лазаров 92, ет 2
Телефон: +359 2 979 09 88; Факс: +359 2
978 98 47
Уебсайт: www.transimport.com
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Имате ли ги в магазина си?

Нови, изгодни или с допълнителна стойност продукти за вашия магазин.

Печени бирени фъстъци от Rois

Любима XXL порция от Rois

Уникална технологично нова серия Crispy Coated Oven
Baked Peanuts – печени бирени фъстъци, овкусени в
четири тематични варианта: средиземноморски, провансалски, американски и азиатски. С по-малко мазнини, без пържене, без оцветители, без консерванти.
Приготвени по уникални рецепти и иновативна технология на дражиране. Поднесени в дойпак за удобно съхранение и запазване на качеството на продукта. Изложете
ги във Вашия магазин на специален стелаж, предоставен от производителя.
Маркетингова подкрепа: Реклама в печатни медии,
интернет активност, BTL
Логистична информация: опаковка 100 гр, 8 бр. в дисплей кутия
Производител: Виктория Нутс ЕООД
Адрес на производителя: Столична община, с. Лозен
1151, ул."Проф. Н. Маринов" 47
Телефон: +359 2 973 11 66
Уебсайт: www. rois.bg,
E-mail: office@victorianuts.com

Специална празнична оферта!
Посрещнете майските празници с макси порция от любимите на всички печени фъстъци, бирени фъстъци, коктейл
микс от фъстък с подправка, царевица BBQ, парти ядки екстра, парти ядки уасаби, гарниран грах уасаби, оризов крекер, гарида. Приготвени със страст към вкуса. Поднесени
в специална XXL опаковка. Изложете ги във Вашия магазин
на специален стелаж, предоставен от производителя.
Маркетингова подкрепа: Реклама в печатни медии,
интернет активност, BTL
Логистична информация:
Печен фъстък XXL 500 гр. по 16 броя в кашон
Коктейл Микс XXL 400 гр. по 16 броя в кашон
Парти ядки (бирен) XXL 400 гр. по 16 броя в кашон
Производител: Виктория Нутс ЕООД
Адрес на производителя: Столична община, с. Лозен
1151, ул."Проф. Н. Маринов" 47
Телефон: +359 2 973 11 66
Уебсайт: www.rois.bg; E-mail: office@victorianuts.com

Душ гелове Aroma

Чисто против мухъл и плесени

Душ гел Aroma Raspberry&Blackberry с освежаващ плодов аромат на малина и къпина пленява сетивата и оставя чувствено ухание след всяко измиване.
Душ гел Aroma Peach&Persimmon с нежен плодов аромат на сочна праскова и райска ябълка оставя неповторимо усещане за наслада дълго след приятния душ.
Душ гел Aroma Mint&Rosemary с ободряващ аромат на
дива мента и розмарин събужда сетивата и зарежда тялото с енергия през целия ден.
Логистична информация: 400 ml / 12 бр. в кашон
Производител: Арома АД
Дистрибутор: Арома Козметикс АД
Адрес на производителя и
дистрибутора: София, ул.
“Кирил Благоев“ № 12
Телефон: +359 29350207
E-mail: administration@aroma.bg
Уебсайт: www.aroma.bg

ЧИСТО ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ
МУХЪЛ И ПЛЕСЕНИ. С почистващо и дезинфекциращо действие. Убива плесени, гъбички, алги и бактерии. Почиства до блясък. Мощен избелващ ефект.
Подходящ за помещения с висока влажност – бани,
душ кабини, умивалници, фаянс, фуги и др. Премахва
плесен и върху стени.
Маркетингова подкрепа:
TВ реклама, външна реклама и промоции
Логистична информация:
500 ml / 6 бр. кашон
Производител: Арома АД
Дистрибутор: Арома Козметикс АД
Адрес на производителя и дистрибутора:
София, ул. Кирил Благоев 12
Телефон: +359 29350207,
e-mail: administration@aroma.bg
Уебсайт: www.aroma.bg; www.cisto.bg

MURA® White Lemon
Вафлени кори покрити с наситен крем с вкус на лимон, балансиран от тъмен шоколад и поръсени с хрупкави пшеничени парченца – и всичко това обгърнато във вкусен бял шоколад.
Маркетингова подкрепа: Комуникация в дигиталното пространство и в точката на продажба
Логистична информация: Product: NESTLE MURA® Lemon Dreams 30x33g BG
SAP: 12371224; EAN Ea: 761303653081; EAN Cs: 7613036530828
Производител: NESTLE Poland
Вносител и дистрибутор: NESTLE Bulgaria
Адрес на вносителя и дистрибутора: бул. Европа 128, София, България
Телефон: 0800 1 6666
Уебсайт: www.nestle.bg
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промоции

Rum Brugal 1888/
Ром Бругал 1888

Naked grouse blended malt whisky/
нейкид граус смесено малцово уиски

Двойно отлежал ром в бъчви, в които е отлежавал бърбън и бъчви, в които е отлежавало Олоросо шери.
Маркетингова подкрепа:
Представяне на марката във
водещите барове в България
с посланик на марката в
България
Логистична информация:
EAN CODE 7460855209141;
6 бутилки в кашон
Производител: БРУГАЛ&Ко.,С.А
Вносител и дистрибутор:
КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ
БЪЛГАРИЯ АД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора:
ул. Рачо П. Казанджията 8, София 1766
Телефон: +359 2 92 14 600

Naked Grouse Blended Malt не е просто смес от малцове, то
е шедьовърът на Мастър Дестилъра. Съдържа пoдбpaнa
ceлeĸция oт oтлeжaли cингъл мaлц дecтилaти от известни
дестилерии като Highland Park, Glenturret и The Macallan.
Cлeд ĸaтo e cмeceн, дecтилaтът ce ocтaвя зa дoпълнитeлни
6 мeceцa cъзpявaнe в нoви шери дъбови бъчви, а резyлтaтът e ĸoмплeĸceн блeнд със завлядяващ карамелен аромат и нотки на череши.
Маркетингова подкрепа: Представяне на марката във
водещите барове в България с посланик на марката в
България
Логистична информация: EAN CODE 5010314084202; 6 бутилки
в кашон
Производител: Едрингтън Груп
Вносител и дистрибутор: КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ
КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД
Адрес на вносителя и дистрибутора: ул. Рачо П. Казанджията 8,
София 1766
Телефон: +359 2 92 14 600

Мини-вафли FAMILY 130 г.,
Мед и масло и Тахан

Мед и масло? Тахан? С ретро аромат.
И носталгия.
Това са новите вафли FAMILY 130 г.!
С традиционни вкусове и визия, вафли
FAMILY 130 г. ще Ви върнат в доброто
старо време. Когато нямаше консерванти,
изкуствени оцветители, изкуствени подсладители и транс-мазнини. И Да, във вафли
FAMILY такива съставки НЯМА!
Особено през лятото най-предпочитани от
клиентите са нетункваните вафли в сегментите 100 – 150 г. и 200 – 250 г., където се
оформя потенциал за продуктово развитие.
FAMILY е ТОП марка в категорията нетунквани мини-вафли, с гарантирана висока
разпознаваемост на регала и добра ротация на продукта в мрежата, подпомогната
и от атрактивна опаковка и цена.
Маркетингова подкрепа: Активности в социалните мрежи, рекламни и POS материали и дегустации на продукта.
Логистична информация:
Мед и масло - 24 броя в кашон,
EAN -380 00931 0 4916
Тахан - 24 броя в кашон,
EAN -380 00931 0 4923
Производител: Кармела 2000 ООД
Адрес на производителя: Велико Търново
5000, ул.“Опълченска“ №62
Телефон: 062 63 58 15;
Факс: 062 63 59 34
Уебсайт: www.karmela.eu

Омекотители ИЗИ
Новите омекотители ИЗИ - в нова опаковка, с нови 3 аромата, по-концентрирана формула и с дълготраен ефект. Осигуряват усещане за мекота на вашите дрехи и комфорт. Благодарение на антистатичния ефект
се улеснява гладенето и са подходящи за изкуствени материи. Новите
аромати са: Нежен допир, Цветна феерия и Свеж полъх. Омекотителите
ИЗИ са в елегантна бутилка от 1 литър, достатъчен за 33 пранета.
Маркетингова подкрепа: Телевизионна, радио и интернет кампания
Логистична информация:
Разфасовка от 1 л
Производител: Доверие - Грижа ЕАД
Адрес на производителя:
гр.Троян, ул. Преспа 55
Телефон: 0670/62457
Факс: 0670/63028
Уебсайт: www.izi-bg.com
Е-mail: office@izi-bg.com

Активиа с малина, къпина и нар /
Активиа с ябълка, киви и лайм

Новите предложения са комбинация от чудесния вкус на Активиа и
микс от свежи плодове – Нар, малина и къпина или Киви, лайм и
ябълка. Лимитираните вкусове са за всички, които искат да освежат
топлите летни дни.
Маркетингова подкрепа: Телевизионна реклама, дигитална подкрепа, активности в търговската мрежа: дегустации, рекламни материали, втори точки на продажба.
Логистична информация: Единична опаковка 280g
Производител: Данон – Сердика АД
Дистрибутор: Данон – Сердика АД
Адрес на дистрибутора: Данон - Сердика, ул. „Охридско езеро“ №3,
София 1330
Телефон: 02/ 93 004 93
Уебсайт: www.activia.bg
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