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Лятно намаление
в цените
Уважаеми колеги, не знам дали
скоро сте поглеждали статистиката на
Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) за движението на цените
на продуктите от първа необходимост.
Експертите от държавното ведомство имат
задачата да следят цените на седмична
база, а по-долу ще ви представя накратко
това, което са констатирали те за периода
18-25 август 2021г.
„Към края на м. август 2021 г. средните
цени по веригата на предлагане на
слънчогледово
олио
за
страната
бележат понижение на месечна база.
Поевтиняването на продукта на едро е
с 1,6%, а на дребно – с 3,8% за големите
супермаркети и с 1,1% за по-малките
магазини.
Средно за страната, при предлагането
на дребно на яйца - размер М в големите
търговски вериги е налице леко месечно
понижение на цената с 0,01 лв./бр., а при
яйца - размер L в другите търговски обекти
- повишение с 0,01 лв./бр. Средните цени
на яйца - размер L се запазват на нивата
отпреди един месец.
Към края на м. август 2021 г. средните
цени по веригата на предлагане на
брашно в страната отбелязват известно
повишение на месечна база. Средно
за страната, поскъпването на продукта
на едро е с 1%, а на дребно - с 0,8% за
големите супермаркети и с 1,6% за помалките магазини.
Към края на м. август 2021 г. средната цена
на едро на замразеното пиле за страната се
повишава с 1,3% на месечна база, а тази на
охладеното пиле - с 0,6%. Средните цени
на дребно на пилешко месо в по-малките
магазини също бележат увеличение в
рамките на едномесечния период - с 1,8%
за замразеното пиле и с 1,1% за охладеното
пиле. Същевременно, при предлагането
на дребно на замразено и охладено
пиле в големите супермаркети се отчита
поевтиняване, съответно с 0,6% и 2,3%.
Средно за страната, към края на м. август
2021 г. цените по веригата на предлагане
на бялата захар се запазват на нивата
отпреди един месец.“
В обобщение – само за брашното се
отчита поскъпне, а който иска да си купи
пилешкото месо на изгодна цена, трябва
да посети големите търговски вериги. А
казвате всичко поскъпвало?

главен редактор
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ФАНТАСТИКО отвори врати в
Перник

На 26 август 2021 г. отвари врати новият ритейл
комплекс на търговска верига ФАНТАСТИКО,
който се намира в град Перник. Комплексът
се простира върху внушителните 10 753 кв. м
разгъната застроена площ, а в изграждането му
компанията е инвестира 25 млн. лв. собствени
средства. Строителството е дело на строителната
компания „Бараж Груп“, а дизайнът на студио
Cityscape.
Клиентите на веригата ще имат достъп до
около 45 000 вида стоки. За първи път в обект на
веригата ще има специален стъклен MeatCorner,
в който пред погледите на клиентите ще се
подготвят за продажба различни меса и месни
продукти. Компанията работи, както с големи
утвърдени брандове, така и с малки семейни
ферми, чиито продукти са разположени на
специалния кът „От малките ферми за вас“.
Кулинарният щанд предлага богат асортимент от
приготвени на място ястия и салати. В пекарната
на „Квас Квас“ хлябът се замесва и изпича в
супермаркета; сушито също е приготвено на
място. ФАНТАСТИКО ще предложи богата зона
за био храни и напитки, диетични и диабетични
продукти; винарна с различни сортове младо
и отлежало вино; кафетерия със сандвичи,
фрешове, торти, печива и много други.
Комплексът включва голяма боулинг зала, а
също така има и аптека, химическо чистене,
книжарница, зоомагазин и други. Той ще осигури
работа на над 140 души и е сигурно, че ще се
превърне в атракцията на града.
Дo ĸpaя нa гoдинaтa ФAHTACTИKO щe имa cвoй
cyпepмapĸeт и в гp. Бoтeвгpaд. Съвсем скоро
компанията ще започне строителството на
супермаркет в столичния квартал „Левски“.
Предстоят мащабни реконструкции. Значителна
промяна ще претърпи супермаркетът на
бул. „Симеоновско шосе“, ще бъде основно
реконструиран и един от обектите на веригата в
кв. „Младост“ 4.
8 : 2021 8 : 2021
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Т MARKET с нов модерен склад за хладилно
съхранение
Новият модерен логистичен склад се намира в град София,
ул. „Първа Българска армия“ №80 и беше открит на 9 август.
Простира се на площ от над 5 000 кв. м. Разполага с пълен
набор от логистични процеси, както склад с „пикинг“, така
и „крос-док“ платформа. Складът има 20 товаро-разтоварни
рампи, което ще позволи едновременното обработване на
голям брой товарни автомобили. Хладилната складова база
разполага с зона за дълбоко замразени и охладени стоки,
както и до 3 температурни зони за плод и зеленчук. Складът
разполага с пълна гама вътрешно-складова техника.
Енергоспестяващи системи и планирани в бъдеще “зелени”
технологични решения ще са естественото продължение на
политиката на T MARKET за устойчиво развитие и опазване
на околната среда. С развитието на склада, ще се отворят
нови 100 работни места. Складовата база е под постоянна
жива охрана и видео наблюдение.

Kaufland с нов председател на Управителния
съвет
Считано от 01.12.2021 г. Иван
Чернев, председател на управителния съвет на "Kaufland
България", ще премине в
интернационалната организация на Kaufland групата, където
ще отговаря за международни
проекти. От 01.12.2021 г. Валтер Волф, прокурист „Верига
за управление на доставките“
в България, ще поеме управлението на "Kaufland България".
Валтер Волф е директор "Управление веригата на доставки" в "Kaufland България" от началото на 2019 година. След завършване на висшето си образование започва професионалния си път в Schwarz групата.
Има над 15 години опит в сферата на продажбите и логистиката. Заемал е ръководни позиции в международни структури на Schwarz групата в Германия, Швейцария, Франция
и България. Владее 5 езика – немски, английски, български,
руски и френски.
Досегашният главен изпълнителен директор Иван Чернев е
начело на "Kaufland България" от 2018 година насам. Заедно
със своя екип той започва активна фаза на модернизация на
хипермаркетите, въвежда редица иновации в продуктовия
асортимент, разширява дейността на компанията с откриване на нови обекти, подобрява клиентското изживяване
и затвърждава позицията на Kaufland като предпочитано
място за пазаруване и работа в страната. Kaufland благодари
на Иван Чернев за неговия изключителен принос за развитието на търговската верига.
Под управлението на Валтер Волф "Kaufland България" ще
продължи да затвърждава водещата си позиция в сектора
за модерна търговия в страната.

От страната
BILLA събра и дари над 7,3 тона
основни храни за нуждаещи се

В рамките на второто тримесечие на 2021 г.
(април – юни 2021 г.), дарителската акция „Купи
и Дари“ помогна на 760 уязвими лица и 2095
бенефициенти от 18 институции, като събра
над 7.3 тона (малко над 6 тона за същия период
през 2020 г.) основни храни на обща стойност
приблизително 20 800 лв. (близо 15 000 лв. за
2020 г.) Вече пета година благотворителната
кампания на BILLA България и Българския
Червен кръст подкрепя социално уязвими лица,
които живеят под прага на бедността, хора с
увреждания и тежки здравословни проблеми,
многодетни семейства с нисък доход, самотни
родители и възрастни чрез осигуряване на
трайни пакетирани хранителни продукти от
магазинната мрежа.

TASTE
THE FUTURE
КЬОЛН,
09.–13.10.2021

Организаторите на кампанията съпоставят
резултатите с постигнатото за същия
тримесечен период през предходната 2020 г.
и отчитат нарастване на количеството – с над
1.2 тона и себестойността на дарените чрез
кампанията продукти в магазинната мрежа – с
над 5 600 лв.
В контекста на инициативата „Купи и Дари“,
в магазините на BILLA в цялата страна
е разположена брандирана количка за
дарение на хранителни продукти. Kлиентите
на търговската верига могат да подкрепят
инициативата, като закупуват и даряват
продукти от първа необходимост – брашно,
варива, макаронени изделия, захар и захарни
изделия, олио, зеленчукови и месни консерви.
BILLA поема ангажимент веднъж месечно да
добавя хранителни продукти към събраните
дарения във всеки свой обект, а БЧК разпределя
количествата
спрямо
потребностите
на
индивидуалните
и
институционални
бенефициенти.

Anuga
@home

11.–13.10.2021

#transform
Осигурете си билети сега!
Deutsch-Bulgarische
Industrie- und Handelskammer
F. J. Curie 25 A, 1113 Sofia
Tel. +359 2 81630-32
Fax +359 2 81630-19
ilia.todorov@ahk.bg
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BABY CARE

Козметика за бебета
Бебешката кожа е изключително нежна и
затова изборът на козметика за нея е много
важен. Нещо повече всеки родител иска найдоброто за своето дете, но предвид това, че
поносимостта на всяко дете към различната
козметика е различна и фактът, че на пазара има
доста голямо разнообразие от марки, изборът
не е никак лесен. Затова списание Progressive
заедно с агенция Маркет Линкс решиха да
проверят кои са факторите, оказващи влияние
при избора на марка козметика за бебе. За
целта през месец юни Маркет Линкс проведе
онлайн прочуване сред родители на деца до 3
г. , пазаруващи бебешка козметика, имащо за
задача да отговори на този въпрос, както и на
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други като: колко често се пазарува козметика
за бебе, кои са типовете обекти, от които
обичайно се закупуват тези продукти и разбира
се - кои са марките, заемащи дял в съзнанието
на купувачите?

Колко често се пазарува
козметика за бебе?
Мнозинството от родителите - 42% казват, че
купуват бебешка козметика 2-3 пъти в месеца.
По-често от тях (1-2 пъти седмично) пазаруват
19% от запитаните. Веднъж месечно купуват
26%, а едва 14% твърдят, че го правят по-рядко от

Бебешка козметика
веднъж месечно. Интересно е да се отбележи,
че сред тези, които пазаруват най-често или
1-2 пъти седмично, живеещите в столицата са
най-слабо представени спрямо респондентите
от останалите населени места.

Купувате ли и колко често
бебешка козметика?

%

1-2 пъти седмично

19%

2-3 пъти месечно

42%

Веднъж месечно

26%

По-рядко

14%

Кои са типовете обекти, от
които обичайно се закупува
бебешка козметика?
Най-предпочитаните
търговски
канали
за придобиване на бебешка козметика са
магазините тип DM и Lilly дрогерии, като от
тях казват, че обичайно пазаруват 73% от
анкетираните. На второ място по значение се
нареждат специализирани детски магазини
– от тях пазаруват 56%, а дрогериите идват
веднага след тях с 50% дял. От Хипермаркетите
и онлайн магазините съответно пазаруват 38%
и 36%, а от магазини за здравословни (еко,
био) продукти пазаруват 14%. Каналът, който
е най-малко популярен когато говорим за
бебешки продукти е този на аптеките – от тях
пазаруват едва 10% от запитаните, но пък сред
живеещите в София този тип обект е най-силно
представен, спрямо живеещите в останалите
населени места. Това показва, че родителите от
София на деца до 3 г. в много по-голяма степен
считат аптеката като място за пазаруване на
бебешка козметика. Различни могат да бъдат
причините за това, но много вероятно е една
от тях да е свързана с асортимента и изобщо

Най-предпочитаните
търговски канали
за пазаруване на
бебешка козметика са
дрогериите

по-голямото разнообразие от продукти,
които се предлагат в по-големите аптеки
представени в столицата.

От кои от следните типове
обекти обичайно закупувате
бебешка козметика?

%

Магазини DM, Lilly дрогерии и др
подобни

73%

Специализиран детски магазин

56%

Дрогерия

50%

Хипермаркет

38%

Онлайн магазини

36%

Супермаркет

22%

Магазин за здравословни (еко, био)
продукти

14%

Аптека

10%

Кои са факторите, които
оказват значение за избор на
марка?
При избора на марка бебешка козметика найголямо значение за родителите имат високото
качество на продукта, състава на продукта
и това той да е подходящ за възрастта на
детето. Това са трите топ фактора, посочени
от родители с деца до 3 г., които пазаруват
козметика за бебета. След тях по значение
се нареждат критерии като тези: марката
да е специализирана в опредени продукти,
препоръка от педиатър и предишен личен
опит с нея. По-слабо влияние оказват фактори
като препоръка от друг родител, реномиран
производител и на последно място остава
критерият достъпна цена. Две са нещата,
които е важно да бъдат отбелязани тук. Едното
е това, че цената е поставена на последно
място, показващо колко по-съществени за
родителите са другите критерии, свързани
със самите характеристики на продукта
спрямо неговата стойност. А другото е това,
че в тази категория експертното мнение
има силно влияние и се оказва по-значимо от
препоръката на друг родител.
www.progressive.bg DIGITAL
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Доколко всеки от следните
фактори е важен за Вас или
не, когато избирате коя
марка бебешка козметика да
закупите?

Средна

Високо качество на продукта

8,9

Състав на продукта

8,6

Съответствие с възрастта на детето

8,4

Марка, специализирана в
определени продукти

7,6

Препоръка от педиатър

7,4

Предишен личен опит с продукта
при друго дете

7,4

Препоръка на друга майка/ баща

6,9

Реномиран производител на
продукта

6,9

Достъпна цена

6,7

Кои са марките бебешки
продукти, които заемат дял в
съзнанието на купувачите?
Марките бебешка козметика, които заемат дял
в съзнанието на купувачите се оказват много
на брой. Като първа спонтанно спомената
марка (Top-of-mind) родителите са посочили
над 20 различни марки, като те са предимно на
чужди производители. Интересно е обаче да се
отбележи, че в топ 10 има и 2 български марки
- това са Бочко и Teo Bebe. Бочко се оказва
най-популярната марка, като заема лидерска
позиция, посочена е от 29% от родителите.
Следвана е по популярност от Mustela bebe –
enfant - 20%, Hipp - 8%, Uriage и Johnson`s с по
6%, Биодерма – 5%, A-derma и Teo Bebe с по
3%, Nivea Baby и La Roche с по 2%

Когато говорим за бебешка
козметика, коя е първата марка,
която Ви идва на ум?

%

Биодерма

5%

A-derma

3%

Teo Bebe

3%

Nivea Baby

2%

La Roche

2%

Доколко разпознати са
различните марки бебешки
продукти?
И при подпомогнатата познатост, тогава
когато на запитаните им е предоставен списък
с различни марки и е трябвало да посочат
коя от тях познават, Бочко запазва водещата
си позиция. Марката е разпозната от почти
всички родители на деца до 3 г, пазаруващи
бебешка козметика - 98% . Има разместване
обаче в позициите на останалите марки. На
второ място се изкачва Johnson`s, разпознат
от 91% от запитаните, следвана е от Nivea Baby
разпозната от 84%. Тази промяна в позициите
на двете марки вероятно се дължи на факта,
че и двете марки имат много силни позиции и
участия в други козметични категории, заради
което спонтанна им асоциация конкретно с
бебешката козметика не е така силна, колкото
е силна подмогнатата им познатост. На 4-то
място се нареждат Mustela bebe – enfant
и Биодерма и двете разпознати от 71% от
запитаните. На 5-то място идва отново марка
на български производител, но този път това
е Здраве Бебе/Арома Baby. Тя е разпозната от
68%. След нея идва Chicco - 66%, Avene - 57%,
A-DERMA - 47% и Baby Crema - 43%.

Кои от следните марки бебешка
козметика познавате, чували
сте, виждали сте, дори и да не
сте купували/ използвали?

%

Бочко

98%

Johnson`s

91%

Бочко

29%

Nivea Baby

84%

Mustela bebe - enfant

20%

Mustela bebe - enfant

71%

Hipp

8%

Биодерма

71%

Uriage

6%

Здраве Бебе/Арома Baby

68%

Johnson`s

5%

Chicco

66%

: 2021
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Бебешка козметика

Avene

57%

A-DERMA

47%

Baby Crema

43%

Кои са марките, които
родителите биха препоръчали?
Интересно е да се види и кои са марките, които
родителите биха препоръчали в най-голяма степен
на други родители чрез индекса за лоялност на
потребители или т.нар. Net Promoter Score (NPS).
Освен това и да се види, кои марки имат наймного промоутъри, каква е базата на пасивните
и критичните им купувачи. Промоутърите – това
са привържениците на марката, които я ценят и са
склонни активно да я препоръчват на свои познати.
Те обикновено правят повторни покупки и са от
най-голяма полза като клиенти на компанията.
Пасивните или неутралните са тези респонденти,
които не разпространяват отрицателни отзиви
за марката, а критиците или т.нар. детрактори са недоволните от качеството на продуктите и
разпространяват отрицателни отзиви за марката.

Според индекса за лоялност на потребителите
(NPS) марката A-DERMA се нарежда на първо място
със стойност 25, показващо че това е марката,
която в най-голяма степен би била препоръчана от
родителите на деца до 3 г. на други родители. Това е
и марката, която има най-голяма база промоутръти
53%. Тя е следвана от Avene с NPS 20, Биодерма
- 19, Mustela bebe – enfant - 15 и Бочко - също 15.
При Avene и Биодерма се наблюдават най-малко
критични купувачи, съпоставено с останалите
разглеждани марки, но пък при тях базата на
пасивните е значително по-голяма.

53%

43%

43%

46%

43%

19%
28%

33%

33%

24%

30%

24%

24%

30%

27%

A-DERMA

Avene

Биодерма

Muste la
be beenfant

Бочко

Промоутъри

Пасивни

25% 20% 19%

Критици

15% 15%

NPS

Индекс за
лоялност на
потребителите
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Ръст на похарчените средства
за продукти за устна хигиена

Похарчените средства за устна хигиена през
МАТ ноември 2020 са се увеличили с 6,9%
спрямо същия период година по-рано. Това
показаха данните на ГфК България за продуктите
от категорията „Устна хигиена“, представени по
време на Category Retail Forum в началото на
годината.
Агенцията за проучване на пазара установява, че
категорията губи купувачи, но продава продуктите
си на по-висока средна цена. Двете продуктови
групи – вода за уста и паста за зъби, следват
развитието на категорията с ръст в стойност. При
водата за уста увеличението е 24,5% спрямо МАТ
ноември 2019, а при пастите за зъби – 5,1 на сто.
Общо 80,3% от българските домакинства
пазарува продукти от категорията „Устна
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хигиена“. Техният дял спада спрямо МАТ ноември
2019. Честотата на покупка обаче запазва
същите нива както и през същия период година
по-рано – средно 5,4 покупки. Количеството на
единична покупка също се запазва, показват
данните на „ГфК България“. През МАТ ноември
2020 домакинствата са взимали по 0,2 кг на
единично пазаруване.
Делът на промоционалните покупки намалява
с 0,1-процентни пункта в стойност за цялата
категория „Устна хигиена“ (до 36,8 на сто през
МАТ ноември 2020), показват проучването на
агенцията. През последната година промоциите
са паднали съответно и в двата основни сегмента
на категорията - вода за уста (-0,2-процентни
пункта до 42,5%) и паста за зъби (-0,2-процентни
пункта до 36,1 на сто).

Орална хигиена
Спад на собствените марки
Продажбите на собствени марки при продуктите
за устна хигиена също спадат спрямо ноември
2019 г. След понижение от 0,3-процентни пункта,
делът на собствените марки в тази категория
достига 2,5% през МАТ ноември 2020. При
водата за уста понижението в дела на частните
етикети е по-осезаемо – с 2,1-процентни пункта
до 9,3%, докато при пастите за зъби спадът е с
0,2-процентни пункта до 1,7 на сто.
Най-голям ръст на продажбите на продукти от
категорията има в специализираните хранителни
магазини, показва анализът на „ГфК България“.
При дрогериите, дискаунтърите, кеш & кери
магазините и минимаркетите увеличението
е над средното за цялата категория „Устна
хигиена“. Паста за зъби или вода за уста се
купуват основно в хипермаркетите, дрогериите
и супермаркетите, като от трите основни
търговски канала дрогериите са с най-голям
ръст в стойност. Спрямо МАТ ноември 2019
дрогериите отчитат повишение в стойност
на продажбите от 20,1%. При дискаунтърите
увеличението е с 16,9%, следват кеш & кери

(+15,5%), минимаркети (12,5%), супермаркети
(+7,6%), хипермаркети (+3,5%). Откритите пазари,
онлайн търговията и малките хранителни
магазини със спад в привлечените средства.
При малките хранителни магазини понижението
е със 7,3 на сто спрямо МАТ ноември 2019.

Вода за уста
Сегментът на водата за уста е с изключително
висок ръст в стойност от 24,5% през последната
година, приключила през ноември 2020, който
се дължи най-вече на повечето привлечени
купувачи. Средната цена на тези продукти
също се увеличава и влияе положително
върху развитието на пазара на тези продукти.
Агенцията за пазарни проучвания наблюдава
спад в честотата на покупка, като през последната
година тя е 2,1. Потребителите пазаруват средно
по 0,5 л/кг на единично пазаруване. Промоциите
на вода за уста са паднали с 0,2-процентни
пункта през последната година, достигайки
дял от 42,5%. Делът на собствените марки е с
намаляваща важност към ноември 2020 г. като те
губят 2,1-процентни пункта през анализирания
период, достигайки 9,3 на сто.
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Устна хигиена
Ръст на похарчените средства за устна хигиена с 6,9%.
Категорията губи купувачи, но продава продуктите си на
по-висока средна цена. Двете продуктови групи следват
развитието на категорията с ръст в стойност.
MAT Ноем 2020 vs. MAT Ноем 2019
Средна цена кг
Обем на покупка кг
Честота покупка
Купувачи
Ръст в стойност %

6.9%

24.5% 5.1%

Устна
хигиена

Вода за уста Паста за
зъби
уста

Категория Устна хигиена

МАТ ноември 2020
Пенетрация

80.3%

5.4

0.2 кг

покупки за
периода

Спад спрямо
МАТ Ноември 2019

=

на единично
пазаруване

Стабилна
спрямо МАТ
Ноември 2019

= Стабилна

спрямо МАТ
Ноември 2019

Дял в стойност на типовете търговски канали (%)
МАТ Ноември 2020
Специализираните хранителни магазини с изключително
голям ръст в стойност за период от една година. Дрогериите,
Дискаунтърите, Кеш & Кери и Минимаркетите с ръст над
средния за цялата категория Устна хигиена. Откритите пазари,
онлайн търговията и малките хранителни магазини със спад в
привлечените средства. Категорията Устна хигиена се купува
основно в Хипермаркетите, Дрогериите и Супермаркетите,
като от трите основни търговски канала Дрогериите са с
най-голям ръст в стойност.
Промяна в стойност 2020 vs 2019 y/y -1 (%)

+7.6%

+3.5%

+20.1%

7-.3%
+12.5%
+16.9%

14.6 11.2 20.3 22.8

Малки
Мини
Супер
хранителни маркети маркети
магазини
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3.9

+4.6%
+15.5%

1.3

Хипер Дискаунтъри Кеш &
маркети
Кери

Паста за зъби
Ръстът (+5,1%) в сегмента на пастите за зъби
се дължи само на по-високата средна цена
на продуктите, посочва „ГфК България“.
Категорията губи част от купувачите си
през МАТ ноември 2020. Техният дял през
последната година е 79,6%. Честотата на
покупка и закупените количества обаче,
остават същите като година по-рано.
Потребителите са направили средно по
5 покупки през последния наблюдаван
период, а на единична покупка в кошницата
са поставени средно 0,1 л.

Количество
на покупка

Честота на
покупка

Минимаркетите (+70,3%) и други търговски
канали (+78,9%) успяват да привлекат
повече домакинства, които да закупят
вода за уста от тях. Дискаунтърите са
единственият търговски канал с отлив на
похарчени средства за категорията (-26,5%).
Дрогериите са основният канал, от който
домакинствата купуват вода за уста, показва
анализът на агенцията, като през МАТ
ноември 2020 добавят още 30,1% към своята
стойност. Следващите по предпочитание
търговски канали са хипермаркети (+33,3%),
супермаркети (+5,4%), малки хранителни
магазини (+14,3%), кеш & кери (+34,2%).

20.4 5.4

Дрогерии Други

Делът на промоционалните покупки
поддържа стабилни нива, макар да е с лек
спад спрямо ноември 2019 и дял близък до
този на цялата категория „Устна хигиена“.
Промоциите в сегмента падат с 0,2-процентни
пункта до 36,1 на сто. Следвайки развитието
на цялата категория, продажбите на
собствени марки при пасти за зъби също се
понижават (-0,2-процентни пункта) спрямо
МАТ ноември 2019, достигайки 1,7%.
Специализираните
магазини
бележат
изключително висок ръст в стойност
за период от една година, следван от
дискаунтърите. Дрогериите, кеш & кери
магазините, минимаркети и супермаркети
са с ръст над средния за категорията.
Откритите пазари и онлайн канала
губят в стойност. Хипермаркетите и
супермаркетите са търговските канали,
от които домакинствата купуват основно
паста за зъби. Дрогериите и малките
хранителни магазини са следващите по
предпочитане търговски канали, като
съответно дрогериите регистрират ръст
в стойност (17,6%), а малките хранителни
магазини губят (-8%).

Продукти за мъжа

Петте козметични продукти,
без които мъжете не могат

Т

върд сапун (78,1%), пяна за бръснене
(75,2%), течен сапун (73,0%), лосион за
след бръснене (70,8%) и душ гел (65,7%).
Това са петте най-предпочитани
козметични продукти от мъжкия пол според
проучването, което Глобал Метрикс проведе
в края на януари 2021 г. специално за Category
Retail Forum 2020. Основна цел на изследването
бе да се определи кои са най-популярните
продукти за грижа за лице и тяло както сред
мъжете, така и сред жените. В допитването, чрез
пряко стандартизирано интервю „лице в лице”

бяха взели участие 740 души над 18-годишна
възраст, съответно разделени на 280 мъже и 460
жени.

Модел на потребление при
мъжете
Агенцията за маркетингови проучвания прави
опит да установи по какъв модел мъжете
употребяват продуктите, попадащи в неговия
козметичен топ 5. Това става чрез анализ на
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Отделяни средства за козметика на месец

27,9%
24,0%
20,1%

20,0%
16,2%
14,8%

18,6%

13,6%
8,6%
6,6%

7,9%

10,5% 10,0%
1,4%

До 10 лева

11-20 лева

21-30 лева

50

31-41 лева
Мъж

Жена

35

41-50 лева

51-99 лева

Повече от
100 лева

50

*За цялата изследвана съвкупност
Средна аритметична

връзката между това с каква козметика са
заявили, че разполагат в момента, колко често
я използват и през какъв период я поставят в
пазарската си кошница.
С твърд сапун в момента на провеждане на
проучването са разполагали 78,1% от мъжете. От
тях 73,8 на сто го използват по 2-3 пъти на ден,
а 74,1% са посочили, че пазаруват този продукт
веднъж в месеца.
Пяната за бръснене присъства в козметичния
шкаф на 75,2 на сто от представителите на
силния пол, като 49,0% са заявили, че я използват
между 2 и 3 пъти в седмицата, а 46,6 на сто от тях
я пазаруват веднъж на месец.
Течен сапун към момента на проучването са
посочили, че използват 73,0% от мъжете. Той се
употребява 2-3 пъти дневно от 91,2% и се купува
веднъж месечно от 70,7 на сто.
Лосион за след бръснене притежават и използват
70.8 на сто от мъжете, като 48,5 на сто от тях
го използват 2-3 пъти в седмицата. Интересна
констатация на агенцията за проучвания е, че
39,6% от мъжете пазаруват лосиони за след
бръснене веднъж в месеца и с много малка
разлика - 39,4 на сто от мъжете, пазаруват този
продукт веднъж на 3 месеца.
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Медиана

Мода

Душ гелът, който е посочен като един от 5-те
задължителни мъжки продукти, към момента на
проучването се е използвал от 65,7%. Веднъж на
ден този продукт се употребява от 63 на сто от
представителите на мъжкия пол. Що се отнася
до пазаруването, 51,6% от мъжете са заявили, че
го купуват веднъж в месеца.
При анализа на заявените от мъжете
потребителски предпочитания, Глобал Метрикс
установява, че най-рядко те купуват крем
за ръце или крем за лице, като тези, които
използват такива продукти, най-често го правят
поне веднъж в седмицата.

Козметика за мъже от
различните възрастови групи
Най-много се бръснат мъжете на възраст между
51 и 64 години, става ясно от резултатите от
проучването на маркетинговата агенция. 88%
от потребителите в тази възрастова група са
посочили, че ползват именно пяна за бръснене.
Следващата възрастова група, която ползва пяна
са мъже между 18 и 30 години (80,0%), следвани
от мъже между 31 и 40 години (70,6%). Най-рядко
този продукт се използва от представителите на
възраст между 41 и 50 години (56,5%). Логично,
щом най-възрастните представители на силния

Продукти за мъжа
пол се бръснат с най-голяма честота, то и
употребата на лосион за след бръснене е найвисока в тяхната възрастова група (51-64 години)
- 88,0%. След тях се нареждат мъжете между 18 и
30 години (74,5%) и между 41 и 50 години (73,9%).
Най-малко лосион за след бръснене се ползва от
мъжете между 31 и 40-годишна възраст (50,0%).

продукт - дезодорантът, се ползва най-вече от
възрастното поколение между 51 и 64 години
(72,0%), следвано от най-младите между 18 и
30 години (63,6%), а след тях идват тези между
31 и 40 години (61,8%) и последно са мъжете на
средна възраст между 41 и 50 години (56,5%).

Канали за пазаруване

Що се отнася до употребата на душ гел,
агенцията установява разместване на картината
при различните поколения - най-много този
продукт е разпространен сред хората между
18-30 години (74,5%), следват 31-40 години
(61,8%), 41-50 годишни (60,9%) и 51-64-годишните
(56,0%).

Онлайн основно пазаруват потребителите между
18 и 40 години, а най-често в интернет се купуват
парфюми, показва проучването на агенцията. Що
се отнася до физическите магазини, най-много
козметика от категориите за грижа за лицето
и тялото се пазарува от големите козметични
магазини тип дрогерии (45%), следвани от големи
хранителни вериги (21%), специализирани
магазини за козметика (14%), дистрибутори на
козметика (7%) и аптеки (5%).

Течен сапун се ползва най-много от мъжете
между 51 и 64 години (80,0%), Следват
представителите на поколението между 31 и 40
години (79,4%), след тях са най-младите между
18 и 30 години (69,1%) и накрая се нареждат
мъжете между 41 и 50 години (65,2%).

Колко средства месечно
отделят мъжете за козметика

Твърдият сапун има категорична фен група от
мъже между 41 и 50-годишна възраст (91,3%).
След тях идва групата на 51-64-годишните
(80.0%) и едва след тях са представителите на
възрастовите групи между 31-40 години (76,5%)
и 18-30 години (72,7 на сто).

Проучването на Глобал Метрикс показва, че
най-голям дял от мъжете отделят между 11 и 20
лв. на месец за пазаруване на козметика (27,9
на сто). Представителите на силния пол, които
отделят по-голяма сума (21-30 лв. на месец) са
20,0%. До 10 лева на месец за мъжки козметичен
продукт се отделят от 18,6 на сто, между 41 и 50
лв. за козметика дават 13,6 на сто от мъжете, а
над 100 лв. на месец харчат 10 на сто.

Парфюмът е най-широко разпространен
сред най-младите господа (70,9%). След тях,
ароматите се ползват най-много от найвъзрастното поколение (64,0%). Друг ароматен

Модел на потребление сред МЪЖЕТЕ
Лосион за след бръснене

Имам в момента:

70.8%
48.5%

65.7%

2-3 пъти в седмицата

Използвам:

63.0%
Веднъж на ден

39.6%
Купувам:

Душ гел

Веднъж в месеца или
веднъж на 3 месеца

Веднъж в месеца

51.6%

39.4%

Global Metrics Ltd.
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Мястото на българия в
световния износ през 2020 г.
Българският износ през 2020 г. e 31,9 млрд. щ.д. [1]. Това е по-малко
от износа през 2019 – 33,4, и през 2018 – 33,7 млрд. щ.д.
От Веселин Илиев, главен директор „Външноикономическо
сътрудничество“, Българска стопанка камара
Въпреки това България се изкачва на 58-мо място
сред всички износители в света (60-то място
през 2019 г. и 64-то за 2018 г.), непосредствено
след Нигерия и Литва и преди Оман и Колумбия.
В ЕС сме на 21-во място (20-то място за 2019 г.),
преди Хърватия, Естония, Латвия, Люксембург,
Кипър и Малта. По-малки по население държави
от ЕС, които са преди нас, са: Литва – 33 млрд.
щ.д., Словения – 37 млрд. щ.д., Финландия – 66
млрд. щ.д., Словакия – 86 млрд. щ.д., Дания – 107
млрд. щ.д., Ирландия – 184 млрд. щ.д.
На база огледални данни, България е изнесла
стоки за отбраната поне за 615 милиона щ.д.
Редица държави, които са пазар за българска
специална продукция, също не предоставят
данни за търговията си с нея, т.е. реалният износ
е по-голям. Припомняме, че за 2019 г. износът

18 | АВГУСТ 8 : 2021

на специална продукция се оценява на 560 мил.
щ.д., за 2018 г. – 780, а за 2017 г. – 1.2 млрд. щ.д.
От анализа са изключени доставките на стоки
за отбраната, т.е. НСИ третира тази информация
като конфиденциална.
Спадът на износа ни в щатски долари за 2020
г. спрямо 2019 г. е 4.4%, а кумулативно за
последните 5 години има ръст от 20%. Световният
внос е намалял със 7% за последната година, а
кумулативният ръст за последните 5 години е
3%. Това означава, че България продължава да
печели позиции на световните пазари.
Групите стоки с най-голям износ са електротехника
и електроника, мед и изделия от мед, машини и
апарати, енергоносители (горива и електроенергия).
Тези 4 групи стоки формират 1/3 от износа ни.

Анализ
Таблица 1: Средногодишен ръст за периода 2016-2020 на български износ на водещите стокови групи спрямо
световния внос (над 1 млрд. щ.д.)
Стокова група
(по глави от митническата тарифа)
Общ износ на България

Среден ръст
на бълг. износ
2016-2020

Износ 2020
мил. щ.д.

Среден ръст
на свет. внос
2016-2020

31 873

4%

3%

1.

85 Електротехника и електроника

3 493

7%

4%

2.

74 Мед и продукти от мед

2 812

8%

5%

3.

84 Машини и апарати

2 671

6%

3%

4.

27 Горива, ел. ток

1 440

-9%

2%

5.

10 Зърно

1 329

7%

5%

6.

87 Автомобили, части; велосипеди

1 198

12%

-1%

7.

99 Специфични доставки

1 194

-6%

-2%

8.

30 Фармацевтични продукти

1 154

8%

8%

9.

39 Пластмасови изделия

1 096

10%

3%

1.

26 Руди и концентрати

1 020

18%

12%

Кумулативно българският износ през миналата
година е с 20% по-голям от този през 2016 г., което
представлява 4% средногодишен ръст. Изделията
на електрониката и електротехниката регистрират
7% средногодишен ръст за последните пет години,
докато за същия период световният внос се е
увеличил с 4%. Ръстът на цените допринася за това
износът на мед и медни продукти да се изкачи до
втора позиция. Износът на машини и апарати също
се представя добре и бележи средногодишен ръст
от 8%, докато световният внос расте с 3%. Това
означава, че българските производители на тези
изделия са конкурентоспособни на глобалните
пазари и изместват други доставчици.
Традиционно, износът на енергоносители
заемат водещи позиции – за 2020 г. четвърто
място. Основно поради Ковид кризата, спадът в
износа на горива е 2 пъти.
Износът на зърно заема пета позиция, като
водещите продукти в тази група са пшеница и
царевица.
С над 1 милиард щ.д. износ са още автомобилна
индустрия и велосипеди, фармация, пластмасови
изделия, руди и концентрати, от които 2/3 са
концентрати на благородни метали. Следват
мебели и изделия за обзавеждане, маслодайни
семена, конфекция, плетени облекла, изделия
от желязо и стомана.
Група стоки под митнически код 99 Специфични
доставки е на 7-ма позиция в експортната ни
листа, но ще бъде изключена от анализа ни,
защото описанието не дава точна представа за
какво става дума.

По експертна оценка, суровини и енергоносители
формират 31-32% от износа.

Преглед на износа по стоки [2]
Стоката с най-голям стойностен обем в
експортната ни листа през 2020 г. е катодна мед
- 1 183 мил. щ.д. – 19% ръст спрямо предишната
година. Така спадът от 20% предишната година
е почти напълно компенсиран. Следва анодната
мед с износ за 993 мил. щ.д. и ръст от 27%,
медикаменти за 806 мил. щ.д., концентрати на
благородни метали за 695 мил. щ.д. и ръст 18%,
пшеница за 695 мил. щ.д. и спад от 25% (944 мил.
щ.д. за 2019 г.). Тези пет стоки генерират почти
14% от износа ни.
Износът на леки нефтени масла е бил за 551
мил. щ.д. – спад от 54% за година, маслодаен
слънчоглед за 535 мил. щ.д. и ръст 25%, средно
тежки нефтени масла за 531 мил. щ.д. и спад от
57%, царевица 493 мил. щ.д., електроапаратура
за ниско и високо напрежение 472 мил. щ.д.
Общо водещите 10 стоки формират 21,8% от износа.
След тях се нареждат: биодизел, кабелни снопове
за автомобилостроенето, слънчогледово олио,
велосипеди със спомагателен двигател, медни руди
и концентрати, прекъсвателна електроапаратура,
стъклен амбалаж, електроенергия, тръбопроводи
от каучук, пръти и профили от стомана.
Най-големи потребители на българска катодна
мед са Китай – почти 2/3 от износа, и Турция с
1/3. 60% от анодната мед заминава за Белгия,
останалата – за Германия. Медикаментите се
изнасят за много държави, но най-много за Русия
www.progressive.bg DIGITAL
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и Германия (около 12,5% всяка), и за Румъния –
9,5%. 90% от концентратите на благородни
метали са за немски купувач, 10% - за Канада.
Прави впечатление, че средната експортна цена
на тон за Германия е 427 хил. щ.д., а за Канада –
27 хил. щ.д. Водещи пазари за пшеницата ни са
Испания, Гърция, Румъния, Филипини, Либия
и др. Най-високи експортни цени постигаме в
Либия и Гърция, най-ниски – в Румъния.
Измежду стоките с износ над 100 мил. щ.д. за 2020
най-голям кумулативен ръст за последните години
бележат: велосипеди със спомагателен двигател
– 186% годишно, дамска конфекция – 55%, части
за мобилни телефони – 43%, концентрати на
благородни метали – 39 %. Износът на велосипеди
със спомагателен двигател нараства над 8 пъти от
старта си през 2017 г.
С най-голям положителен търговски баланс са
катодна и анодна мед – по около милиард щ.д.,
пшеница – 689 мил. щ.д., царевица – 488, леки
нефтени масла – 431, концентрати на благородни
метали – 425.
Голям ръст на търсенето на световните
пазари в последните години има при: талий –

193% годишно, монетарно злато – 178%,
хексахлорбензен 110%, родий 104% и други
редкоземни изкопаеми и химически субстанции.

С какво сме най-успешни?
България държи 19,9% от световния пазар на
патешки черен дроб, въпреки значителния спад
в износа. Временно консервираните череши
имат 16,4% дял, месинг на плочи и ленти 14.9%,
спирачни маркучи 14.1%, хидравлични турбини
и регулатори – 14%. Стоките, с които България
заема водещо място в световния износ, показват
известна устойчивост.

Диверсификация на пазарите
Диверсификацията на пазарите е един от
проблемите пред износа ни. Според Herfindahl–
Hirschman Index (HHI), добра диверсификация
има при стойност на индекса под 0.10, умерена
концентрация има при стойности от 0.10 до 0.18.
При над 0.18 се счита, че е налице прекомерна
концентрация, а България има стойности на
индекса над 0.3 при важни продукти.

Таблица 2: Мястото на България в световния износ на съответната стока
Стока

2018

2019

2020

Хил. US$

Тръбопроводи от каучук (спирачни маркучи)

2

2

2

220 122

Месинг на плочи и ленти

3

2

2

40 095

Патешко месо, прясно

3

3

2

15 487

Пръти и профили от желязо и стомана

4

5

3

203 208

Медна ламарина

4

3

3

191 467

Медни пръти и профили

5

2

3

175 600

Кюспе от слънчоглед

5

4

3

127 465

Амониев нитрат

7

2

3

86 185

Железопътни вагони

5

4

3

78 480

Седалки и капаци за тоалетни чинии

3

3

3

74 233

Патешко месо, замразено

4

3

3

34 455

Череши, консервирани или приготвени

3

3

3

31 875

12

5

3

30 725

Нерафинирана анодна мед

3

4

4

992 719

Концентрати от благородни метали

3

4

4

695 058

Маслодаен слънчоглед

3

3

4

534 625

Слънчогледово олио

5

5

4

377 983

Калцинирана сода

4

4

4

184 476

Минерални торове
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Анализ
Средно за всички изнасяни стоки, България
постига индекс 0.06 (0,05 за 2019 г.), но сред
някои от водещите по стойност стоки е налице
прекомерна концентрация:
● Катодна мед, 0.45, 65% от износа е за Китай;
● Анодната мед, 0,52, 60% за Белгия;
● Концентрати от благородни метали 0.82, 90%
за Германия и 10% за Канада;
● Кабелни снопове 0.28, Турция е 45% от пазара ни;
● Велосипеди със спомагателен двигател 0.39,
55% за Германия и 34% за Белгия.
● Пръти и профили от желязо и стомана 0,65,
80% за Румъния
● Необработено олово 0,37;
● Велосипеди 0,31;
Прекомерната концентрация е опасна, защото
всяко смущение във функционирането на
купувача води до подобно по размер смущение
в работата на българския доставчик. Това е и
най-големият риск в периода на икономически
ограничения, породени от COVID-19. Прави
впечатление, че при катодна и анодна мед
и при концентратите от благородни метали
концентрацията нараства. Тези три позиции
формират 9% от износа ни. Предстои да видим как
те са се отразили на експортните ни партньори и
там, където липсва достатъчно диверсификация,
негативното
влияние
върху
съответните
български износители ще бъде голямо.
Част от концентрацията се дължи на факта,
че не малко сравнително големи български
предприятия са с преобладаваща чуждестранна
собственост и продукцията им се изкупува
от фирмата-майка. Това води след себе си
износ на стоки за последваща преработка
(а не крайни продукти, които са с по-висока
добавена стойност), сравнително по-ниска
производителност
на
труда,
по-високи
енергийни разходи за единица добавена
стойност, ниски килограмови цени, повишено
въздействие върху околната среда, в сравнение
с това при фирмите-майки, и др. Всички тези
индикатори са сред посочваните негативи в
докладите на ЕС за България.

Кои са ни партньорите?
През 2020 г. сме осъществили износ за 139
държави и територии за над 1 мил. щ.д. В
редица държави имаме малък износ на нишови
продукти. Най-важният пазар е Германия –
16,1% от целия износ, при това – с положителен
търговски баланс от 880 мил. щ.д. Следват
Румъния 9,1%, Италия 6,9%, Гърция 6,7, Турция

6,4, Франция, 3.8, Белгия 3,5, Китай 3,3, Холандия
2,6, Полша 2,5. Тези 10 партньора са пазар
за 60,9% от износа. Най-голям положителен
търговски баланс имаме с Германия, Белгия,
Гърция, Румъния, Великобритания, Франция,
САЩ. Най-голям отрицателен търговски баланс
имаме с Русия – 1 700 млрд. щ.д. (3 146 през 2019
г.) при общ търговски дефицит на България от 3
092 млрд. щ.д. Следват отрицателните баланси с
Унгария, Китай, Холандия, Полша, Украйна.
Измежду значимите партньори над 10% ръст на
износа ни за миналата година са Белгия – 15%,
Китай – 14%, Полша и Сев. Македония – по 10%.
Спад над 10% има в търговията ни с Италия,
Турция, Испания, Сърбия, Русия и Украйна.

Констатации
Преструктурирането на българския износ се
„случва“ прекалено бавно. Все още износът
на суровини и материали за последваща
обработка заема такъв дял, че не допринася
за излизането ни от категорията „най-бедната
държава в ЕС“. Като че ли България загуби от
инерцията на предприсъединителния период
и първите години след присъединяването и
са необходими нови инструменти за промяна.
Те трябва да са насочени към опериращите
в България иновативни предприятия с голям
растеж и предлагащи стоки и услуги с висока
и много висока добавена стойност. Ролята на
чуждестранните инвестиции е важна, особено
за заетост, придобиване на нови знания и
умения, но не бива да се очаква, че само те
могат да преструктурират икономиката ни в
желаната посока. Необходимо е допълнително
сегментиране на мерките за насърчаване на
инвестиции.
Технологичното обновление става бавно и
е опорочено от недостатъчно ефективни
инвестиции по оперативните програми и
програмата за развитие на селските региони.
Прекалено често се констатират инвестиции в
производство на продукти без никакви умения
за реализацията им и пазарни познания.
По-скоро
изключение
са
случаите
на
внедрени български разработки, независимо
от произхода на инвестициите. Българските
предприемачи като че ли имат повече доверие
на чуждестранни решения и технологии,
отколкото на българските. Бизнесът рядко
поръчва разработки на български университети
и институти и не е готов да чака несигурен
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резултат. От друга страна, българските учени
и изобретатели реализират изследователския
си продукт в Западна и Северна Европа,
а не в България, и така евтиният труд на
българските учени допринася за тяхната
конкурентоспособност.
Българските предприемачи се учат по
трудния начин – на базата на грешки и успехи
в работата с чуждестранни партньори. Не
са малко университетите в България, които
имат специалности по предприемачество. Но
никой преподавател не си задава въпроса
защо завършилите предприемачество в САЩ
или Великобритания се справят значително
по-добре от техните студенти. Това е една от
причините да продължаваме да срещаме липса
на добри управленски умения и пазарен усет.
Други причини са бизнес средата, правната
сигурност, достъпът до информация за пазари и
достъпът до финансиране.
Износът ни расте дори за държави с активна
експортна насърчителна политика, каквато
липсва у нас – политика, обхващаща конкретна
информация за пазари и търсене, съобразено
с
националния
потенциал,
проактивни
инициативи на посолствата, колективни
тренинги,
индивидуални
консултации
и
организиране на срещи с купувачи, финансиране
на входящи мисии с купувачи, налагане на
бранда България, и много други. Това говори
за факторна конкурентоспособност на част от
продукцията ни.
Поради слабата диверсификация на някои
продукти, те могат да се окажат по-чувствителни
към пазарни сътресения в резултат на кризата,
породена от COVID-19.
Многообразието на стоки с по-висока добавена
стойност се увеличава, техният износ се влияе
в по-малка степен от курса на щатския долар
и цените на енергоносители и суровини,
отколкото при стоки с ниска добавена
стойност. Този износ формира около 24% от
общия, при това тук не е включен износът на
специална продукция. Износът на суровини,
енергоносители и материали с ниска степен на
преработка запазва дял около 31-32% за 2020 г.
Групи стоки в нашата експортна листа с
относително по-висока добавена стойност са:
● Електротехнически и електронни изделия,
електрически
ръчни
инструменти;
изчислителни устройства, сензори;
● Оптични изделия;
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● Някои софтуерни продукти за управление на
процеси;
● Компоненти
за
автомобилостроене
и
машиностроене, хидравлика, машинни възли,
акумулатори, лагери, кабели;
● Велосипеди с помощно задвижване;
● Наситени интегрални платки, с който продукт
България проби редица силно конкурентни
пазари – САЩ, Япония, Югоизточна Азия;
● Видеоигри;
● Хладилници, фризери;
● Някои фармацевтични и медицински изделия,
медицински инструменти и апарати;
● Ски, сноуборд.
Основни пазари за стоки с по-голяма добавена
стойност са големите икономики в ЕС, но
изделията ни се вграждат там и след това се
реализират в целия свят.
Българските фирми най-често изнасят за
развитите държави като подизпълнител на
големите фирми и се включват в глобалните
вериги на доставки. С течение на времето се
придобиват знания и умения за по-широко
самостоятелно навлизане на световните
пазари под собствена марка и със собствени
разработки.
Нарасналата конкурентоспособност се дължи
основно на международни компании в България
и по-малко на местни фирми. Успешните
български фирми са тези, които работят основно
за чуждите пазари, не се влияят от липсата
на конкуренция в България и не са обект на
значителна регулаторна тежест.
Независимо от ползите от чуждестранните
инвеститори, редица суровини и материали
не се преработват достатъчно задълбочено
в техните предприятия у нас. Това има
негативно въздействие, изразено в по-ниска
производителност
на
труда,
по-високи
енергийни разходи за единица добавена
стойност, ниски килограмови цени, сравнително
по-голямо въздействие върху околната среда.
[1] Източник на данните е International Trade Centre ITC
Geneva, където се обработват данни от 233 държави с
различна степен на изчерпателност. Една от причините
да ползваме този източник е необходимостта от
съпоставка с износа и вноса на другите държави. Затова
стойностите са в щ. д. Това се отразява в неголяма степен
на някои изводи, поради променящите се валутни курсове
през годините.
[2] До шести знак от Хармонизираната система
(митническата тарифа)
Източник: https://www.bia-bg.com/analyses/view/28857/

Интервю

Здравето и комфортът
на потребителите са
най-важни
За продуктите, които помагат на
хората, страдащи от инконтинеция,
се говори много малко у нас. Дали
защото темата е деликатна, дали
защото още не сме „узрели“ да
признаем за проблема или си мислим,
че не заслужава чак такова внимание.
„Важното е, че проблемът съществува
и за него има решения, които могат да
помогнат на много хора да се чувстват
по-добре, по-уверени и да изживеят
достойно старините си“, казва Гжегож
Демков, представител на компанията
TZMO SA за българския пазар.
Кои хора са най-често страдащите от
заболяването инконтиненция? Има ли
различни степени на при него?
Уринарната инконтиненция засяга един на всеки
трима души по света. Стрес инконтиненция
- най-често срещаният тип за жените. Около
10% от мъжката инконтиненция е от този вид.
Възможно е да засегне жените по времена
бременност – до около 30%, както и след
раждане и след 40-годишна възраст. Често се
случва и при млади жени, когато спортуват. За
съжаление и много деца са засегнати от този
проблем при различни вродени състояния.
Спешна инконтиненция - известна е още като
„свръхактивен пикочен мехур” и се среща найчесто при мъжете и е резултат от увеличена
простата. Функционална инконтиненция - някои

хора не могат да стигнат до тоалетната навреме
поради трудности, причинени от физическо или
психическо заболяване. Смесена инконтиненция
- комбинация от стрес инконтиненция и спешна
инконтиненция.
Неврологични
нарушения
на пикочния мехур - при някои хора мозъкът
не може да комуникира правилно с пикочния
мехур. Преливна инконтиненция – ако някой
страда от постоянен или епизодичен поток от
урина, той има преливна инконтиненция. Това
може да бъде причинено от обструкция или
увреждане на нервите.
Стресовата уринарна инконтиненция, която е
най -често срещаната, може да бъде с различна
тежест: лека инконтиненция - чрез капване на
няколко капки при физическо натоварване,
кашляне, смях или кихане; умерена – проявява
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се чрез отделяне на по-обилно количество
урина няколко пъти на ден, често в дейности,
които не са пряко свързани с упражнения; тежка
инконтиненция имаме при обилно изтичане на
урина, независимо от извършените дейности.
Какви са глобално наблюдаваните
тенденции по отношение на засегнатите от
инконтиненция?
Основната информация е, че обществата в
развитите страни в Европа, Америка и Азия
остаряват, което означава, че все повече
жители на тези региони страдат от проблема с
инконтиненцията. Както знаем, ние също имаме
подобна ситуация в България. Тенденциите
включват
например
положителен
тренд
в развитието на гащите. Те са по-удобни,
по-лесни за сваляне и прибиране в тоалетната,
по-дискретни.
Друго направление е производството на
продукти, предназначени специално за жени и
мъже - „gender specific”. Първо, поради малко
по-различна анатомична структура, и второ,
цветовете на самите продукти са по-приети от
потребителите.

Много е важно да започнем
работа с институциите по
намаляване на ДДС върху
абсорбиращите продукти за
инконтиненция, както при
пелените за деца
Друга тенденция са дишащите продукти. В
Германия, най-големият пазар на инко в Европа,
само производители на дишащи продукти могат
да участват в търгове за домовете за възрастни
хора и болници. Става дума за здравето и
комфорта на пациентите и домуващите, но
също така и за спестяванията за институциите,
свързани с обема на положената грижа, липсата
на разходи, свързани с лечението на кожни
раздразнения.
С гордост мога да кажа, че TZMO SA беше
първият производител в света, който представи
пълна гама дишащи продукти.
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Какви са наблюденията върху развитието на това
заболяване в България ?
Според
Световната
здравна
организация,
инконтиненцията на урината е болест на
цивилизацията, тоест такава, която засяга поне 5% от
населението. Засяга предимно жени, включително
млади жени, главно поради анатомията на
отделителната система, в по -малка степен мъжете.
Това означава, че у нас до 300 000 души може би
имат този проблем. Притеснява ме отношението
на потребителите към темата. В България имаме
поговорка „Ние сме твърде бедни, за да купуваме
най-евтините продукти“. Това важи за много
категории, например хигиенни продукти за жени и
деца, но все пак не за продукти за инконтиненция.
Кожата на възрастните хора е деликатна и тънка,
изложена на бактерии и влага, използването на
евтини, но некачествени продукти за кратко време
може да причини изгаряния на кожата или дори
рани. Лечението на тези състояния е болезнен,
дълъг и най-лошото - скъп процес. Средствата,
изразходвани за лечението им са в пъти по-високи
от спестените пари за абсорбиращи продукти.
Съжалявам за икономическото положение на
пенсионерите. Знам с какви избори се сблъскват
всеки ден.
В тази връзка, много важно е да започнем работа
с институциите по намаляване на ДДС върху
абсорбиращите продукти за инконтиненция, както
при пелените за деца. Имаме един от най-високите
ДДС данъци в ЕС за тези продукти. В други страни
той е 10, 8, 5 и дори 0%.
Подобни действия от страна на правителството
със сигурност биха помогнали на пенсионерите в
достъпа до дишащи абсорбиращи продукти. За да
не бъда безпочвен, ще ви дам пример с един тест,
който и вие може да направите по всяко време поставете ръкавица от фолио на едната си ръка и
дишаща ламинатна ръкавица, какъвто материал
се използва в продуктите на Seni, на другата.
Сигурен съм, че след няколко минути ще видите
разликата. Сега си представете човек, който носи
такива недишащи продукти 24 часа в денонощието.
Особено през лятото. Не мислите ли, че дишащ
продукт ще помогне за облекчаване на хората в
тази трудна ситуация, дори отчасти?
Какви са различните видове продукти? Имат
ли специфично приложение в зависимост от
степента на инконтиненция и хората, които ги
ползват?
За първа степен на инконтиненция, лека, ние
предлагаме урологични подложки, различни за
жените и различни за мъжете, както бе споменато
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по-горе. Те са напълно дишащи, лесни и удобни за
използване и най -вече дискретни.

урина, докато дамската превръзка е предназначена
за месечния цикъл при дамите.

Най-големите урологични подложки, като Seni Lady
Plus или Seni Man Super, както и гащите и пелените
в България, наречени „дневни“, са предназначени
за втора степен на инконтиненция, средна, когато
пациентът може да ползва тоалетна с чужда помощ.

Продукти за грижа на кожа са важно допълнение
към нашето предложение. Контакт с влага,
бактерии,
висока
температура
причинява
дразнене. Ние предлагаме специална линия
защитни кремове, мокри кърпи, продукти за
измиване и почистване на кожата без използване
на вода, което е от решаващо значение за хората,
специално лежащо болни, които няма как да се
мият всеки ден, въпреки че го изискват, шампоани
и душ гелове. Регенериращата функция на
продуктите ни се гарантира от кремове и лосиони
за тяло, които трябва да бъдат незаменима помощ
в грижите за възрастните хора и инконтиненцията.
В крайна сметка превенцията е по-добра от
лечението. Много се радвам, че от година на година
виждаме все по -голям интерес към тези продукти
в България.

Третото, най -високо ниво, до голяма степен се
отнася за тежко болни хора - лежащи, които не могат
да използват тоалетната. Това са така наречените
нощни продукти, въпреки че в много случаи се
използват и през деня. Ние предлагаме и продукти
от най-висок клас, с най-висока абсорбция в
България Super Seni Quatro.
Как се развива пазарът на медицинските изделия
и други продукти продукти за хора, страдащи от
инконтиненция в България?
За дванадесетте години, откакто живея и работя
в България, виждам много промени, найдоброто доказателство, за които са резултатите,
постигнати от нашата марка. Все още обаче
липсва много информация. Първият въпрос,
зададен от фармацевтите, все още е: „Колко тежи
пациентът?“. Представете си двама души с тегло
100 кг всеки. Единият от тях е висок 195 см, другият
165 см. Сигурни ли сме, че ще купуваме продукти
с еднакъв размер за тях? Не. Основният въпрос
е колко сантиметра в талията и ханша измерват
пациентите. Само като знаем тези две измерения,
можем правилно да изберем размера на продукта.
Продуктите, които са твърде големи или твърде
малки, ще бъдат обезпокоителни и няма да свършат
работа. Винаги сме съобщавали тази информация
на опаковката си. За щастие някои български
компании също започнаха да използват горния
метод.
Почти никой не знае, че пелените и гащите
трябва да се активират преди употреба, така
че да изпълняват функциите си възможно най
-ефективно. Изненадата, която виждам по лицата
на събеседниците си, когато им разказвам за това,
потвърждава убеждението ми колко много работа
ни предстои.
За съжаление много бременни жени все още не
знаят, че на пазара има продукти, които могат да
им помогнат по време на бременност или след
раждане в случай на инконтиненция. Те купуват
дамски превръзки и други продукти. Знам това от
стотици разговори с тях на различни изложения в
България, в които участваме отдавна. И все пак на
една ръка разстояние има продукти, специално
предназначени за тази цел и често на същата цена.
Абсорбиращият гел в продуктите тук е специално за
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Преди няколко години създадохме уебсайта на
български www.seni.bg. Като първи в България, ние
поставихме всичките си знания от над 20 години
опит и от над 50 пазара по света по проблема
с инконтиненция - как да подберем продукти
и налични продуктови варианти. Броят на
посещенията се увеличава редовно, особено при
пандемия. Сърдечно каня всички да го разгледат.
Ние отговаряме на всички въпроси и проблеми,
свързани с инконтиненцията. Също и по телефона.
Домовете за възрастни хора са отделна тема. Все
повече хора, също и в България, се нуждаят от
денонощна професионална грижа. Семейството,
по различни причини, не е в състояние да ги
осигури. Всяка година в страната има все повече
такива места. Познавам много от тях лично, частни,
но и държавни, които изглеждат същите като тези в
чужбина. Условията за престой са наистина добри.
За съжаление, на много от тези места цената все
още е основният определящ фактор при избора на
продукти за инконтиненция.
Въпреки че макар и с трудности, мога да разбера
този начин на мислене в държавните институции,
изобщо не го разбирам в частните заведения.
Когато влезете на такова място за първи път, веднага
можете да усетите какви продукти използват.
Има ли разлика в развитието на пазара на тези
продукти в различните държави? Каква е тя?
Еднакви ли са каналите на разпространение?
Не мисля, че разликите между пазарите са големи.
Те се дължат повече на манталитета, навиците или
финансовите възможности. В Германия търговете
са изключително важни. В САЩ например, години
наред се смяташе за нормално да се сменят

Интервю

памперси шест пъти на ден. Когато TZMO SA се
появи там преди няколко години и предложи
подмяна само три пъти на ден, което е позволено
от свойствата на нашите продукти, пазарът беше
шокиран. Вярваме, че човек се чувства много
по-добре, когато може да спи добре през нощта, без
да се събужда за смяна на пелена. Казват, че сънят
е най -доброто лекарство. Също така през деня е
много неудобна ситуация, когато болногледачите,
често непознати, ви събличат, преобръщат. Това
изглежда маловажно за нас, здравите хора.
Истината обаче е друга. Всички искаме да живеем
достойно. Дори при болест.
Каналите за разпространение са сходни. Те
са дистрибутори, търговци на едро, аптеки и
медицински магазини. На други пазари обаче
потребителите ни питат: „Как вашите продукти
могат да ми помогнат?“ В България, за съжаление,
все още основният въпрос е „Колко струват?“.
Никой не мисли, че като сменят евтин продукт пет
пъти на ден, всъщност плащат същото като за три
по-скъпи продукта. А има и комфорт. Безброй. Найтъжното е, че потребителите също са съгласни,
че когато купуват пакет от евтини продукти, два
от десет ще бъдат изхвърлени в кошчето, защото
ще бъдат повредени. Говорил съм много пъти с
фармацевтите и дори с потребителите.

Колегите ми от други пазари са шокирани, когато
им показвам евтини употребявани стоки в
България. Те не могат да повярват, че такова нещо
дори е възможно.
Най-голямата е разликата във веригите магазини.
В България търговските вериги все още не
обръщат внимание на тази продуктова категория.
В същите вериги в Германия, Полша или дори в
Румъния, рафтовете с категорията продукти за
инконтиненция са десетки метри. Вярвам, че скоро
и веригите в България ще имат категория, в която
българинът ще може спокойно да разглежда и
избира необезпокояван от никого.
Навсякъде по света здравните фондове или каси
частично дори рембурсират стойността на такива
продукти, нещо което тук все още не се вижда.
Какво е характерното при развитието и
работата с тези продукти? Какво трябва да знае
търговецът, ползвателят и потребителят за тях?
На първо място, познания за продуктите и проблема
като такъв. Потребителите на пелени или гащи
остават с тях месеци или дори до края на живота си.
Това означава, че комфортът, а оттам и правилният
избор на продукти, са от ключово значение.
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Организираме обучение за фармацевти. Винаги
съм много щастлив, когато чуя в аптека, че
даден човек е посещавал нашето обучение,
много му харесва и използва усвоените
знания в ежедневната си работа. Каня всички
заинтересовани, независимо дали в аптечните
вериги или дори в медицинските училища, да си
сътрудничат с нас.
Нашите колеги, работещи в канала „Домовете“,
също обучават персонала по всички тези аспекти
и отговарят на десетки въпроси. Когато хората,
отговорни за покупките, получат точното
количество информация и допълнително
тестват нашите продукти върху членовете на
домакинството си, въпросът с цената често се
оказва вторичен или дори без значение.
Повече от 20 години TZMO SA организира
ежегодния „Конгрес за дългосрочни грижи“ в
Торун, вероятно най-голямото събитие от този
тип в Европа. Това е място, където специалисти
от всички континенти и различни специалности
споделят своите знания и трудов опит. С
гордост мога да кажа, че нашите партньори от
България също участват в тях от няколко години.
Участниците са служители в старчески домове,
болници, но също така и в министерства и
асоциации, занимаващи се с възрастни хора или
хора с увреждания. Интересът е огромен всяка
година и всяка година ни липсват места за всички
желаещи да участват в това събитие. Пандемията
осуети плановете ни за 2020 г., но тази година ще
проведем онлайн конгрес. Възползвайки се от това,
ние каним нашите настоящи български партньори,
но и потенциални, да участват в това събитие
през септември 2021 г. Надяваме се, че поканата
ще бъде приета и от хора от Министерството на
здравеопазването или Социалното министерство,
НЗОК, пациентски организации.
Как да преодолеем чувствителната тема
и хората свободно да търсят и намират
достъпна информация за проблема си, както
и възможност за по-добър живот и комфорт в
ежедневието?
Вероятно никога няма да бъде тема за разговор
на неделна семейна вечеря, както е в случай на
главоболие или болки в костите. Дори близките ми,
знаейки в каква индустрия работя, имаха проблеми
да говорят с мен за техните нужди. Лекарите,
медицинските сестри и фармацевтите определено
са хора, които ще могат да помогнат при проблеми
с уринарна инконтиненция, тъй като в много
случаи лекарствата също могат да помогнат или да
намалят симптомите. Както виждаме вече дори има
ТВ реклами на такива медикаменти.
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Искаме да работим по-тясно с лекари и
медицински сестри в България, както правим
на други пазари. Планираме да публикуваме
ръководства за полагащи грижи възрастни хора
и хора с деменция, както правим от няколко
години в Полша. От опита на много пазари
знаем, че хората се затварят в себе си, изоставят
предишните си навици или хобита, понякога
дори и работа си, което е напълно ненужно. Има
начини да се поправи това и да се продължи
активен, радостен начин на живот. Интернет
също ви позволява да намерите много полезна
информация. Още веднъж ви призовавам, моля,
посетете www.seni.bg
Каква е вашата прогноза за развитието на
пазара за тези продукти в новото общество,
поставено пред различни предизвикателства?
Ние остаряваме като общество и това ни поставя
пред все повече предизвикателства. Имаме
все по -малко време за себе си и близките си,
а родителите или бабите и дядовците изискват
нашата помощ и внимание. Продуктите с добро
качество могат да ни помогнат донякъде в това.
Колко платихме за колата или почивката си? А
колко за пелени за нашите близки?
Има недостиг на работна ръка, така че
продуктите, които намаляват времето, отделено
за грижи за членовете на домакинството,
например в старчески домове, са от ключово
значение. Те също така им позволяват да
преживеят старостта си с достойнство.
От 26 май 2021 г. стартира процесът по въвеждане
на регламента на ЕС относно медицинските
изделия. Това се отнася и за абсорбиращи
изделия за инконтиненция. Производителите,
вносителите, търговците на едро, но и аптеките
трябва да отговарят на няколко условия, за да
могат да продават този вид продукти. Става
дума главно за декларации за съответствие,
които всяко медицинско изделие на пазара
трябва да притежава, за да се осигури неговата
проследимост във веригата на доставки от
производителя до потребителя. Много от
наличните в момента марки в България не са
в състояние да отговорят на тези изисквания.
Те не следва да се продават на пазара в близко
бъдеще. Става въпрос за безопасността на
потребителите. Но регламентът също така
изисква всички споменати по-горе компании
да направят промени в софтуера, така че да
знаят от/на кого е доставена опаковката и кога.
Това е предизвикателство за фирмите и си
струва да започнат да въвеждат необходимите
промени.

Дамски хигиенни продукти

Анализатори очакват умерен
ръст на пазара на дамски
хигиенни продукти
Световният пазар на продукти
за дамска хигиена е достигнал
21,6 млрд. долара в стойност
през 2020 г. според доклад
на Research and Markets.
Продуктите, които влизат
в тази категория, играят
основна роля в поддържането
на репродуктивното здраве
на жените и осигуряват
максимално добра интимна
грижа.
Категория, богата на
продукти, но лидер си остават
превръзките
Нарастващата осведоменост на дамите за
различните средства за лична хигиена, в
комбинация със стремежа да се търсят удобни за
употреба санитарни продукти, води до огромно
търсене на този пазар. В категорията влизат
различни сегменти като дамски превръзки,
превръзки за ежедневна употреба, тампони,
ароматизиращи спрей продукти, интимни душ
гелове. От изброените, най-използван си остава
сегментът на дамските превръзки.
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Умерен ръст в следващите 5
години
Агенцията, която публикува доклада прогнозира,
че световният пазар на санитарни дамски
продукти ще постигне умерен ръст през периода
2021 - 2026 г. Според анализа на Research and
Markets, който обхваща и каналите за търговия,
супермаркетите и хипермаркетите са найголемите канали за дистрибуция на този тип
продукти, тъй като предлагат най-обширната
гама от продуктите, влизащи в категорията. След
тях най-добро покритие, категорията намира в
специализирани обекти, козметични магазини,
аптеки, както и в платформи за онлайн търговия.

Шотландия е първата,
която в края на
миналата година
обяви, че ще направи
дамските хигиенни
продукти напълно
безплатни

да таргетират директно тях и да повлияят върху
поведението им по време на покупка. Именно
това дава сериозния ръст на продажбите на
продукти за дамска хигиена в последно време.

Еко вълна и при санитарните
дамски продукти
Играчите на пазара са уловили и нова вълна,
фокусирайки се върху предлагането на все
по-чисти и продукти, както и такива с органичен
произход, които обаче не идват за сметка
на удобството или високата абсорбираща
способност.
Производствените
иновации
разбира се, са подкрепени и с уникални
маркетингови и промоционални стратегии, така,
че да се привлича все по-голяма потребителска
база.

Борба с т. нар. “менструална
бедност”
Няколко правителства и неправителствени
организации предприеха инициативи за
насърчаване на използването на дамски
хигиенни
продукти
сред
групите
в
неравностойно положение и жените в много
отдалечени или селски райони. Разработват
се политики за производство и дистрибуция
на дамски санитарни продукти на достъпни
цени, което създава положителна перспектива
за пазара. Някои държави дори осигуряват
напълно безплатни продукти за всички жени в
нужда.

Примерът на Шотландия
Водещи пазари
Маркетинговата
агенция
установява,
че
азиатско-тихоокеанския регион е водещ по
продажби на продукти за интимна дамска
хигиена. Нарастващата осведоменост за
важността на личната хигиена доведе до о
сериозен ръст на търсенето на тези продукти
в държавите от този регион. Другите големи
пазари са Северна Америка, Европа, Средния
Изток и Африка, Латинска Америка.

Двигатели на пазара
С оглед на факта, че все повече жени
стават финансово независими, водещите
производители на пазара се опитват все повече
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Шотландия е първата, която в края на миналата
година обяви, че ще направи дамските хигиенни
продукти
напълно
безплатни.
Местният
парламент в страната одобри закон, който
предвижда осигуряването на безплатни
продукти за лична хигиена за жените, като по
този начин се цели справяне с така наречената
“менструална бедност”. Това не е първата
стъпка на страната към справянето с този
проблем, който се оказва сериозен не само за
нейните ширини, а за стотици други държави по
света. Преди време Шотландия въведе политика
за безплатен достъп до превръзки, тампони
и други средства за лична хигиена в училища,
колежи и университети, като по този начин
направи възможно момичетата от семейства с
ниски доходи да не прекъсват образованието си
по време на този период.

Слънчогледово масло

23% ръст в цената на
слънчогледовото масло
Продажбите в категорията „Слънчогледово масло“ като цяло остават
стабилни за МАТ периода юни 2020 – май 2021 г., в сравнение с предишния
МАТ период. Ръстовете в обем, който категорията постига са около 1%,
показват данните на агенцията за пазарни проучвания „NielsenIQ България“.
Категорията в детайли
По отношение на предпочитани канали за
пазаруване на този продукт, това определено
са хипер и супермаркети над 300 кв.м., където
категорията отбелязва ръст в обем от около
6%. Това прави този канал и най-важният за
категорията, като повече от 60% от продажбите на
категорията минават през него. При по-големите

хранителни магазини (41-300 кв.м.) продажбите
на категорията падат със 7% в обем, същото се
забелязва и при малките и средни хранителни
магазини под 40 кв. м.
Като една от много употребяваните категории
в домакинствата, цената и качеството на
слънчогледовото масло са важни фактори при
взимането на решения за покупка. Важно е да
се отбележи, че тук цените на единица продукт
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Моментно състояние в
развитието на сектора в България

отбелязват ръст с около 23%, в сравнение с
предишния отчетен период. Цената на литър
също отбелязва ръст с около 22%. Това е движено
от ръст в цените във всички търговски канали,
които „NielsenIQ България“ следи за категорията.
Активните продукти за МАТ периода са 291, което
бележи спад от 2% в сравнение с миналата година,
когато активните продукти са били 297.

При слънчогледа се очаква намаление на
площите до 790 хил. ха, което е с 4% надолу от
миналогодишните, показва анализ на Центъра
за икономически анализи в селското стопанство
(Center for Agri-Policy Analysis – CAPA), цитиран от
Сдружение на производителите на растителни
масла и маслопродукти в България. Оценката на
САРА за реколтата 2021/22 е тя да варира между
1,75-1,80 млн. т, при среден добив от 2,25 т/ха.
Прогнозният добив според JRC-Mars е 2,46 т/ха.

Топ пет марки по продажби в обем, подредени по
азбучен ред, са: „Бисер“, „Златно добруджанско
олио“, „Калиакра“, „Клас олио“ и „Ноли“, който за
първи път попада в класацията.

Цена на килограм и промяна в %
спрямо предходна година

Изкупните цени на новата реколта, заради
възходящите ценови пазари, засиленото търсене
и глобалната монетарна обстановка, е те да
стартират от нива близки до най-високите от
2012 г. насам. При царевицата цената от място
(Централна България) е за около 330 лв./т, а при
слънчогледа (Североизточна България) - 800 лв./т.
Максималното количество на добитата рапица
се прогнозира на 400 хил. т, а текущите данни на
Министерство на земеделието, храните и горите
са за прибрани количества от 285 хил. т.

22,2%
3,6%
MAT LLY

MAT LY

MAT TY

Очаквания за развитието на производството и
търговията със зърнени и маслодайни култури

Цена на брой и промяна в %
спрямо предходна година

Реколтата от слънчоглед сред основните
производителки Русия и Украйна може да бъде
засегната от горещините и сухото време през юли,
което да спомогне допълнително за поддържане
на по-високи цени и да понижи очакванията за
много висока реколта.

23,3%

Последните прогнози на USDA (бел.ред. –
Департамент по земеделие на САЩ) за добива
на палмово масло през 2021 г., е за 76,4 млн. т.
при 73,2 млн. т през 2020 г. FOB (Free On Board)
цените от Индонезия през последния месец
отново се покачват до 1190 щ.д./т. след като бяха
се понижили до 995 щ.д./т.

3,1%
MAT LLY
Цена

MAT LY

MAT TY

Промяна в %

Цени България лв./тон без ДДС
04.2021

05.2021

06.2021

07.2021*

08.2021*

Хлебна пшеница 404,86

391,17

393,12

350

360

Фуражна
пшеница

391,17

377,48

379,43

330

340

Ечемик

283,60

279,68

279,68

300

310

Царевица

391,17

406,81

418,55

400

400

Слънчоглед**

1005

1016

1015

1020

1020

Източник: САРА
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Дъвки и дражета

Никотиновите и
функционални дъвки
набират популярност
Пазарът на дъвки се очаква да расте с темпове от
4,39% през прогнозния период от 2021 до 2026
година, показва анализ на Mordor Intelligence.

Н

икотиновите дъвки, важен сегмент от
пазара на дъвки, се ползваха с голям
интерес от страна на потребителите
по време на пандемията от COVID19. Това се дължеше на факта, че потребителите
бяха силно притеснени за здравословното
си състояние и усложненията, причинявани
от вируса, които се отразяваха най-лошо на
пушачите. Пушенето уврежда функцията на
белите дробове и затруднява организма при
борбата му с коронавируса и другите болести.
Това наложи по-голяма част от потребителите за
спрат пушенето, което се отрази положително
на търсенето на никотинови дъвки.
Дъвките, съдържащи захар, отчитат спад
в продажбите, следствие на желанието на
потребителите да консумират храни без
съдържание на захар. И все пак, пазарът на
дъвки без захар е все още развиващ се в голяма
част от държавите. Независимо от това той също
расте с много бързи темпове. Нарастващите
притеснения за негативното влиянието на
захарта върху доброто състояние на зъбите,
накараха производителите да лансират нови
продукти без съдържание на захар.
Съществува и притеснение, че дъвките влияят
негативно на здравословното състояние,
заради съдържанието на вредни съставки,
като изкуствени оцветители и консерванти,
което ще се отрази негативно на развитието
на пазара. И все пак, иновациите в продуктите
– нови вкусове, влагане на натурални съставки

и други, се очаква да повлияят положително
на продажбите за прогнозирания период.
Компании като Peppersmith, предлагат на пазара
дражета и дъвки със съдържание на 100%
ксилитол, добит от растителни съставки, за да се
предпази здравето на зъбите.
Световния пазар на дъвки се доминира от
Северна Америка, следвана от Европа, а
Азиатско-тихоокеанският регион остава найбързо развиващият се в сегмента на дъвките без
захар.

Ключови факти за пазара
Дъвката е „развлекателна храна“, ползвана
заради инстинктивното желание за дъвчене.
Потребителите стават вси по-загрижени за
здравето си и търсят функционални ползи от тези
продукти. Някои дъвки, присъстващи на пазара,
се маркетират като продукти, които запазват
зъбите чисти. Също така за потребителите,
които искат да откажат цигарите, дъвченето на
никотинови дъвки е алтернатива за по-бързото
справяне с проблема и насищането на организма
с необходимия никотин. Дъвките, които се
комуникират, че избелват зъбите, са лидери
на пазара на функционални продукти от тази
категория с 50% дял, следвани от никотиновите
дъвки.
Правителствата в държавите по цял свят
използват всевъзможни подходи, за да намалят
тютюнопушенето, включително забрана за
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Размер на глобалния пазар на дъвки (%), 2020 г.

рекламирането на цигари, рестрикции за
пушенето на закрити места, непрекъснато
увеличаване на данъчното облагане на тютюна и
здравни предупреждения върху опаковките на
цигарите. Всички тези мерки на управляващите
органи води до насочване на пушачите към
употребата на никотинови дъвки, за да избегнат
глада за никотин, трудното концентриране,
наличието на безпокойство и тревожност,
които са следствие от процеса по отказване от
цигарите.
Също така в момента нишовият сегмент на дъвки,
чиято функционална полза е подпомагане на
отслабването, набира популярност в развитите
страни.

Иновациите на най-големия
пазар
Начело на пазара на дъвки е Северна Америка,
която е провъзгласена за лидер в продажбите.
Потребителите там заменят дъвките със захар
и преминават на продукти без захар, следвайки
тенденцията за увеличено внимание към
здравето и намаляване приема на захар.
Основните компании, които произвеждат
дъвки без захар за пазара в САЩ са Mondelēz
International Inc. и Mars Incorporated. Найпопулярните вкусове са с различна интензивност
на мента, горски плодове, цитрусови плодове,
wintergreen, миксирани плодове, канела и
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диня. Големите играчи като Mars Incorporated
експериментират, предлагайки дъвки със
светещи елементи в тях, а Mondelēz International
лансираха различни видове дъвки с добавени
съставки като витамин С и женшен, за да
привлекат тийнейджърите, предимно от
региона на САЩ. Моделът на потребление на
дъвки в щатите се променя значително, заради
фактори като опазване здравето на зъбите и
наличието на изкуствени съставки в продуктите.

Кои са основните компании в
категорията?
Пазарът на дъвки е силно конкурентен с
наличието на производители като Mondelez
International, Mars, Perfetti Van melle, Lotte
Confectionery и Grupo Arcor. Основните играчи
непрекъснато внедряват иновации в техните
продукти на базата на нови съставки. Също
така предлагат широко портфолио от дъвки в
развиващите се страни.
Като пример, през август 2016 г . Wrigley India,
дъщерно дружество на Mars Inc., лансираха
на пазара Doublemint - дражета без захар,
предлагани с два вкуса на мента: по-силен и
по-слаб. Продуктът се възприе много добре
след неговото лансиране, което доведе до
положителното развитие на категорията
on-the-go продукти за освежаване на дъха.
Източник: https://www.mordorintelligence.com
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Храните за кучета остават
водещ сегмент в категорията

Г

лобалният пазар на храни за домашни
любимци за 2018 година се оценява
на 83,02 млрд. щ.д. Очаква се той да
нараства на годишна база (CAGR) с 4,5%,
считано от 2019 до 2025 година. Нарастващият
интерес на потребителите към храни за
домашни любимци, съдържащи натурални и
органични съставки, накараха производителите
да променят фокуса си и да преминат от
синтетични към натурални продукти, което
доведе до положително развитие на пазара.
Ползите от удобството, свързани с употребата
на сухи органични и натурални храни за
домашни любимци, се очаква да стимулира
потреблението. За разлика от конвенционалните
храни, органичните и натурални продукти в тази
категория се ползват с голяма популярност сред
потребителите.

различни заболявания, както и за тези, които се
хранят много бързо.
Ръстът в интереса към осиновяването на
домашни любимци от семейства, които търсят
компания, също се очаква да стимулира
продажбите на продукти от категорията „Храни
за домашни любимци“. Кучетата са едни от найпредпочитаните за компания любимци, заради
бързото им приобщаване към семейството,
което се отразява положително на тренда за
развитие на премиум сегмента. Също така
нарастващата урбанизация се явява като ключов
фактор, движещ пазара.

Нарастващото търсене на храни за кучета,
заедно
с
положителната
тенденция
в
продажбите на премиум продукти, се очаква
да допринесе положително за развитието на
пазара за прогнозирания период. Сухите храни
отбелязват бърз растеж в сравнение с другите
видове храни, заради удобството при ползването
им от гледна точка на по-лесното съхранение
и хранене на домашните любимци, свеждайки
до минимум възможността да се изцапат. Това
предимство на тези храни се възприема много
положително от собствениците на домашни
любимци, живеещи в градовете.
Храните в консерва са по-вкусни за кучетата и
котките, защото съдържат протеини, мазнини,
и определено количество карбохидрати.
„Мокрите“ консервирани храни са по-лесни
за усвояване, което свежда до минимум
„почистването на задния двор“. Доброто
усвояване на „мокрите“ храни ги прави
подходящи и за котки и кучета, страдащи от
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Разнообразие от продукти
Сухите храни са полезни с това, че осигуряват
добра устна хигиена при кучетата - минимално
натрупване на зъбен камък по зъбите на
животното и редуциране на плаката в устата.
Освен това този вид храна, която е под формата
на твърди гранули, изисква по-усилено дъвчене,
което поддържа цялостното здравословно
състояние на животното. Сухата храна също така
няма нужда от замразяване, което се налага при
някои консервирани храни.

Ръстът в интереса към
осиновяване на
домашни любимци от
семейства, които търсят
компания, също се очаква да
стимулира продажбите на
храни за домашни любимци
Високото съдържание на вода в тези продукти
осигурява добра хидратация на домашните
любимци и влияе положително на уринарния
тракт. Въпреки това високата цена на продуктите,
по-специално на консервираните храни на месна
основа, може да ограничи търсенето от страна на
потребителите, което да се отрази негативно в
развитието на сегмента за прогнозирания период.
Снаксовете за домашните любимци обикновено са
предпочитани за подобряване на храносмилането
и защото съдържат качествени съставки, докато
лакомствата по-често се използват като награда,
за да се насърчи доброто поведение на животните.
Те обикновено са приготвени от печени продукти,
като печени зърна и бисквити или сушени плодове
и зеленчуци.

Внимание към здравето
Нарастващото внимание на потребителите
към здравето на техните домашни любимци,
доведе до увеличаване на загрижеността към
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поддържане на подходящото им тегло и цялостно
здравословно състояние. Собствениците избират
от голямо разнообразие от предлагани продукти
и са силно привързани към брандовете, на които
имат доверие. Производителите от своя страна
непрекъснато предлагат нови и нови видове
примиум храни, с цел да задоволят търсенето и да
насърчат продажбите.
Тенденцията да се притежава повече от една
котка непрекъснато нараства, най-вече в Европа и
Северна Америка, което се отразява на търсенето
на храни за котки. Котките не се поддават лесно
на обучение, в сравнение с кучетата, и нямат
проблем да прекарват повече време сами в
къщи без стопанина. Освен това, разходите за
собствениците на котки са значително по-малки,
в сравнение с тези на кучета.
Храните за другите домашни любимци – за
птици, рибки и земноводни, остават по-скоро
стабилни в развитието си на пазара, в сравнение
с този за храни за кучета и котки. Търсенето на
продукти за такива категории животни вероятно
ще остане малко, заради краткият им живот и
ниският процент на консумация на храна, което
ще е основен фактор за ниското потребление на
продукти от този сегмент.

Дял на потреблението на храни за
домашни любимци по предназначение,
2018 (%)

Кучета
Котки
Други

Източник: https://www.grandviewresearch.com

Тенденции

Ковид-19 преструктурира семейните
бюджети – със спестеното от ресторанти
и почивки българите си купиха по-скъпи
стоки за комфорт у дома

П

о време на ограниченията, свързани
с Ковид-19, хората преструктурираха
семейните си бюджети и парите,
спестени от ресторанти или почивки бяха
инвестирани в по-скъпи и по-висок клас стоки за
повишаване на комфорта у дома. Например, през
първата половина на 2021 година, най-търсеното
обзавеждане за спалня струваше 800-850 лева, което
е с 30% повече в сравнение с периода януари-юни
2020 година. Най-популярният телевизор е по-скъп с
23% и достигна средна цена от 750-800 лева, докато
година по-рано струваше 600-650 лева. Това показва
новото издание на популярната класация „Топ 10
на изплащане“ за периода януари-юни 2021 година
от един от лидерите на пазара на потребителско
кредитиране у нас – „БНП Париба Лични Финанси“.
Последната изпълнена с предизвикателства година
сериозно повлия и на начина, по който хората купуваха
стоки на изплащане. В категория, в която търговията
по традиция е основно офлайн, броят на заявките
за покупки на стоки на изплащане с потребителски
кредит изцяло онлайн остава стабилно висок. Тази
тенденция се обяснява от една страна със социалната
дистанция, а от друга – с навлизането на удобни и
сигурни инструменти за пазаруване и отпускане
на потребителски заеми, разработени от лидери в
областта на онлайн кредитирането.
Бъдещето на прехода от офлайн към онлайн
пазаруване на изплащане се потвърждава и от обзора
„Търговията: Презареждане 2021“ на L’Echangeur –
центърът за технологични и маркетингови иновации
на BNP Paribas Personal Finance. Според експертите,
само за няколко месеца Ковид-19 изстреля с години
напред процеса на дигитализация на търговията
на дребно и на потреблението. Пандемията
трансформира традиционната начин на работа в тези
сектори в завладяваща свързана екосистема. В света
след Ковид-19 ще бъдем свидетели на безусловна
свързаност, управляваща както икономиката, така и
нуждите и очакванията на хората.
Това са част от основните изводи новото 22-о издание
на класацията „Топ 10 на изплащане“, която се издава

редовно от „БНП Париба Лични Финанси“ в България
от 2011 г. Нейната цел е да представи ясна картина на
потребителското търсене като класира най-търсените
модели сред 10-е най-търсени групи продукти на
базата на заявленията, подадени към компанията.
Новото издание е базирано на заявленията за
финансиране на покупката на стоки на изплащане,
получени в периода януари-юни 2021 г. Около 50% от
тях бяха за най-търсените стоки.

Харчим 1 250 лв. за по-големи
спалня и матрак
През първата половина на 2021 година хората
инвестираха повече пари в повишаване на жизнения
си комфорт. В същото време подходът към някои
покупки става доста по-прагматичен и така стоки, в
които българите инвестираха повече преди година,
сега заемат по-скромно място в семейния бюджет.
Това се доказва от факта, че в новото издание на
класацията „Топ 10 на изплащане“ пет от десетте найтърсени стоки са с по-високи средни цени. Това са
телевизорите, лаптопите, обзавеждането за спалня,
матраците и климатиците. Всички тези продукти
предоставят на хората повече комфорт – по-добър
сън, по-приятна среда, по-лесна отдалечена работа
и образование и по-добро домашно забавление.
Например, средната цена на комплект от обзавеждане
за спалня и матрак нарасна с 29% до 1 250 лева.
Очевидно българите искат повече удобство при спане
и харчиха повече пари за по-висок клас обзавеждане.
Хората повишаваха комфорта си и с по-модерни
климатици. С това се обяснява и ръстът на средната
цена на тези уреди с 12% до 1 050-1 100 лева и
изкачването им в класацията от 10-а на 7-а позиция.
Средната цена на телевизорите също отбеляза
впечатляващ ръст от 23% до 750-800 лева. Според
експертите на БНП Париба Лични Финанси в
България двигатели на този ръст са два основни
фактора. Първият е технологичното развитие на тези
устройства и промяната в използването им. Това не
са вече само телевизори, а центрове за забавление,
които ни позволяват да гледаме предавания и филми
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онлайн през стрийминг платформи, да слушаме
музика от YouTube, да играем игри с HD качество и така
нататък. Вторият фактор е Европейското първенство
по футбол – българските фенове на футбола искаха да
гледат мачовете на по-големи екрани със страхотно
качество на картината.
„Топ 10 на изплащане” за първата половина
на 2021 г.
1.

Смартфони: 600-650 лв.

2.

Телевизори: 750-800 лв.

3.

Перални: 450-500 лв.

4.

Дивани: 1 100-1 150 лв.

5.

Лаптопи: 900-950 лв.

6.

Обзавеждане за спалня: 800-850 лв.

7.

Климатици: 1 050-1 100 лв.

8.

Матраци: 350-400 лв.

9.

Готварски печки: 600-650 лв.

10.

Хладилници: 600-650 лв.

„Топ 10 на изплащане” за първата половина
на 2020 г.
1.

Смартфони: 1550-1600 лв.

2.

Телевизори: 600-650 лв.

3.

Перални: 590-640 лв.

4.

Лаптопи: 650-700 лв.

5.

Дивани: 1100-1150 лв.

6.

Обзавеждане за спалня: 600-650 лв.

7.

Матраци: 180-220 лв.

8.

Хладилници: 600-650 лв.

9.

Готварски печки: 700-750 лв.

10.

Климатици: 930-980 лв.

Най-значителен ръст в средните цени беше отбелязан
в категория „Преносими компютри“. Обяснението за
това е в дългия период на „хоум офис“ и дистанционно
обучение – хората се нуждаеха от по-мощни машини,
с които да изпълняват ежедневните си задачи и да
останат свързани с колегите си. Затова и средната
цена на лаптопите нарасна с 35,7% и достигна 900-950
лева, докато година по-рано беше 650-700 лева.
В новото издание на класацията „Топ 10 на изплащане" се
отчита спад на средните цени на стоки като смартфони
- с 60% спрямо януари-юни 2020 година, перални спад от 22% и готварски печки, където понижението
е от 13%. При смартфоните през последните години
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се наблюдава отчетлива тенденция да се редуват
флагмани от премиум брандове с бюджетни модели.
Освен това, заради кризата българите подхождат
по-разумно към покупки на стоки, които ще ползват
година-две и затова пренасочват бюджетите си към
покупка на по-висок клас продукти за дълготрайна
употреба.

Българите се научиха да пазаруват
на изплащане от дивана
Пандемията доведе до значителна промяна в начина,
по който хората пазаруват на изплащане. Традиционно
този сегмент в търговията се доминира от офлайн
покупките, тъй като клиентите желаят да докоснат и
тестват продуктите. Заради новата ситуация, броят
на заявките за потребителски кредит за покупки на
изплащане изцяло онлайн остава стабилно висок в
първата половина на 2021 година.
Онлайн покупките на изплащане бяха подсилени
допълнително и от иновативните инструменти,
разработени от компанията за кредитиране „БНП
Париба“. Един от тях е приложението „Дигитална
Инфокарта“. То осигурява лесен достъп 24/7 до
най-важната информация за кредита, изпраща
нотификации след плащане и за предстоящи
плащания или промоции. То осигурява и лесен достъп
до онлайн каналите за плащане на банката и директен
достъп до чат-бота за самообслужване.
Друг много харесван инструмент на банката е лекият
процес за дистанционно подписване на договор,
благодарение на който клиентът може да пазарува
на изплащане онлайн, да бъде одобрен за кредит
и да подпише договор в рамките на по-малко от 10
минути, а стоката да бъде изпратена от търговеца още
на следващия ден. Преди въвеждането на тази услуга,
процесът отнемаше поне 5 дни. Сега хиляди българи,
които желаят да разсрочат плащането на стоката в
продължение на няколко месеца, могат да закупят
желаните продукти изцяло онлайн по същия удобен
начин, както и в магазините на търговците.

До 2030 г. пазарът на доставки с
роботи и дронове ще достигне 33
млрд. евро
Изцяло онлайн пазаруването на изплащане е само
първата стъпка към огромната промяна в света на
търговията, на която ще станем свидетели в следващите
години. Според обзора „Търговията: Презареждане
2021“ на L’Echangeur – центърът за технологични
и маркетингови иновации на BNP Paribas Personal
Finance, секторът на търговията на дребно трябва да

Промоции
се ангажира да налага отговорното потребителско
поведение, като следи за благосъстоянието на хората,
а оттам и за бъдещето им. Според проучването, сме
изправени пред нова ера, в която крайъгълният
камък е кръговата икономика.
Например, към 2030 година роботизираните доставки
се очаква да бъдат пазар на стойност 33 милиарда евро,
което ще отговори на търсенето на хората за бърза
доставка до входната им врата. Според проучване
на „Евромонитор“, цитирано в проучването, за 55%
от потребителите роботизираната доставка не би

трябвало да отнема повече от два часа, докато към
момента само 19% от ритейлърите могат да доставят
стоките за по-малко от 48 часа.
Друга промяна ще бъде движена от усилията за
по-отговорно потребление. Това ще засегне дизайна на
опаковките и веригите на доставка. Старт-ъп наречен
„Repack” вече предлага отстъпки при еднократна
употреба на опаковките на онлайн поръчки. След
като пратката е достигнала крайната си дестинация,
куриерът може да вземе опаковката и безплатно да я
върне към онлайн търговеца за рециклиране.

ПРОМОЦИИ
Чисто антибактериални мокри кърпи фреш
ЧИСТО АНТИБАКТЕРИАЛНИ МОКРИ КЪРПИ ФРЕШ. С бактерицидно, фунгицидно и ограничено вирусоцидно
действие – срещу вируси с обвивка, като грипен и коронавируси. За бърза дезинфекция на ръцете до 1 мин.,
в офиса, на път, в градския транспорт, в парка и др.
Маркетингова подкрепа: TВ реклама, външна реклама и промоции
Логистична информация: 64 бр./пакет/12 бр. кашон; 15 бр./пакет/30 бр. кашон.
Дистрибутор: Арома Козметикс АД
Адрес на дистрибутора: София, ул. Кирил Благоев 12
Телефон: +359 9350207
e-mail: administration@aroma.bg
Уебсайт: www.aroma.bg; www.cisto.bg

SUPER SENI QUATRO
100% дишащи пелени за средна и тежка инконтиненция с най-високо ниво на абсорбция. EDS система за екстра
сухота, двойно абсорбираща сърцевина, недеформиращи еластични колани. Размери M , L.
Маркетингова подкрепа: BTL активности – в ритейл и медицински канал, digital
Логистична информация: Опаковка по 10 бр.
Производител: TZMO SA Полша, www.tzmo-global.com
Дистрибутор: Авенди ООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: София, бул.Искърско шосе 7, ТЦ Европа
Телефон и факс: 02 973 11 81
e-mail: ddanailova@avendi.bg; Уебсайт: www.avendi.bg

Кря Кря Бебе
Серия бебешки продукти, които са дерматологично и хипоалергенно тествани. Покриват
основните козметични нужди на най-малките, а именно – крем против подсичане, нежна
двуфазна бебешка пяна, шампоан за коса и тяло, както и защитен крем за деликатната
бебешка кожа. Всички продукти от серията са със специални натурални активни съставки,
които успокояват и омекотяват нежната бебешка кожа.
Маркетингова подкрепа: Списания, в сайта на компанията
Логистична информация: При запитване
Производител: Рубелла Бюти АД
Дистрибутор: Триада Маркет
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: ул. Суходолска 195
e-mail: office@rubella.eu; Уебсайт: www. rubella.eu
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7 октомври 2021
EFE EVENT CENTER,
София

КОЙ ОПРЕДЕЛЯ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В PROGRESSIVE AWARDS?
Гласувалите мениджъри от бързооборотния бранш, част от базата данни на списание PROGRESSIVE, определят
победителите в PROGRESSIVE AWARDS.
Право да гласуват имат само мениджъри, работещи в бързооборотния сектор в България.
Гласуването започна на 28 юни и продължава до 12:00 ч. на 07 октомври 2021 г.
Генерирането на уникалните линкове, централизирането и обработването на информацията от гласуването се
извършват и поддържат от IPSOS България - партньор на PROGRESSIVE AWARDS.
Стъпка 1: Всяка седмица PROGRESSIVE изпраща имейли до всички над 12 500 хил. средни и топ мениджъри от
бързооборотния сектор и свързаните с него бизнеси, които са част от нашата база данни.
Стъпка 2: Над 12 500 мениджъри във FMCG бранша имат възможност да гласуват еднократно на персоналния
уникален линк, който се съдържа в тяхното имейл съобщение. Един човек може да
гласува само веднъж.
Стъпка 3: Веднъж щом линкът е отворен, той остава активен, докато НЕ приключите с
гласуването! След приключване на гласуването, уникалният персонален линк се деактивира.
УТОЧНЕНИЯ:
1. Във всяка категория ще могат да гласуват всички мениджъри от бързооборотния
сектор, с изключение на мениджърите, които работят в компаниите финалисти. Мениджърите от компаниите финалисти ще получат персонални линкове за гласуване,
които няма да съдържат категорията/те, в която/които са номинирани. Това гарантира
обективност и честност при формирането на резултатите.
2. Тази година предоставяме възможност да гласуват и мениджъри, работещи в бързооборотния сектор в България, които не присъстват в базата от данни на списание
PROGRESSIVE. За целта те трябва да посетят сайта на PROGRESSIVE Kонференция
и да кликнат на бутон PROGRESSIVE AWARDS Гласувай ( горе вдясно ). След като попълнят всички необходими полета за регистрация, до 1 седмица ще им бъде изпратен
персонален линк, на който да изберат своите фаворити.
Победителите на PROGRESSIVE AWARDS ще бъдат обявени на официална церемония
на 7 октомври 2021 г.

ВИЕ ИЗБИРАТЕ ПОБЕДИТЕЛИТЕ!
Гласувайте и Изберете най-добрите във FMCG сектора!
Партньори:

Creative partner:

Research partner:

