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„Която овца се дели
от стадото, вълкът я
изяжда.“
Е, каква стана тая сега!? Вместо да изпишем
вежди, избодохме очи, както гласи една
много вярна поговорка. Велика Британия
остана без гориво, защото няма кой да го
превози до острова. А защо няма кой? Защото
шофьорите, които досега вършеха тази работа
усърдно, предпочетоха да се приберат да
работят по близо до домовете си, след като
Великобритания вече не е част от Европейския
съюз. Въвеждането на допълнителни такси и
бюрокрацията по границите, съвсем заличиха
желанието им да се трудят за Кралицата.
Според BBC News, Великобритания не
разполага с повече от 100 000 професионални
шофьори на камиони, което ще доведе до
възникването на множество проблеми с
доставките в различни индустрии, както и
при снабдяването на супермаркетите със
стока през следващите няколко месеци. А
правителството обвинява потребителите, че
създават изкуствена паника, презапасявайки
се с гориво, което води до образуването на
огромни опашки по бензиностанциите и до
пълното изчерпване на ценната течност в
някои от тях.
Петата в света икономика стигна до там, че
да разчита на 75 професионални шофьори от
армията, които заедно с още толкова осигурен
помощен персонал, е в готовност да извършва
превози из страната.
Ето докъде се стига, когато се мислиш за по-понай от останалите. Навирваш си носа, решаваш,
че си много важен и другите не могат без теб,
напускаш гордо групата/съюза/обединението,
и след време, когото се осъзнаеш, вече е късно.
Налага се да сведеш глава и да се примириш със
собственото си безсилие.
Лошото е, когато поведението ти води до
неприятни последствия не само за теб, но и за
останалия свят. Кризата във Велика Британия
несъмнено ще се отрази на световната
икономика, а накрая ще стигне и до нашата
родина. Сигурно вече и стегнала багажа и
пътува насам, а ние можем единствено да
стиснем зъби и да се надяваме, че ще успеем
да спазим заръката на Мария-Антоанета: „Като
няма хляб, яжте пасти!“.
И понеже нищо не идва само, ето и ви и
друго – „Британски консорциум на търговците
на дребно“ (BRC) предупреждава за сериозен
риск от затваряне на 83% от магазините във
Великобритания. Спирам до тук! И започвам да
стискам палци на нас да ни се размине!

главен редактор
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Олиото поскъпва с 43%

Ще има осезаемо поскъпване на основни стоки, стана ясно
от коментар на президента на КНСБ Пламен Димитров пред
Нова телевизия.
Според него ускорената инфлация ще продължи до края на
годината. Той прогнозира тя да е 5-6%.
„Това е средно ниво на инфлацията. Но хората с ниски
доходи усещат много силно поскъпването”, обясни
Димитров и допълни, че издръжката на живот за тричленно
домакинство нараства с около 100 лева.
Поскъпването ще засегне множество продукти. Цените
на зеленчуците ще се увеличат според Димитров, като
краставиците например с около 36%, а хлябът ще достигне
близо два лева. Той посочва като основна причина
повишаването на цените на горивата: увеличението при
бензина и дизела е с над 20%. Рекордно е поскъпването
на олиото – с 43%. Според него обаче някои продукти
поскъпват изкуствено.
Драстично нарастване се наблюдава и при доматите, като
средната им цена е 2,65 лв, при 2,25 лв. преди година, става
ясно от изследване проведено от Института за социални и
синдикални изследвания /ИССИ/ на КНСБ. Ръст на цените
има и при плодовете. Най-търсения плод за есенния сезон –
прасковата, в търговската мрежа се предлага с 24.1%
по-висока цена в сравнение с м. септември 2020 г. Средната
цена е от 3,30 лв. при 2,66 лв. през 2020 г. Най-високи
стойности се регистрират в Добрич – 4,49 лв., Бургас – 4,30
лв., Пловдив -4,10 лв.
При останалите хранителни стоки се наблюдава леки
колебания нагоре и задържане на цените при някои от тях.
От местните продукти значително нарастване се наблюдава
при цената на пиле със 7.5%, сухи колбаси с 4.0%.
160% е нараснала цената на газа от началото на годината
досега. Очаква се януари цената на парното да поскъпне
поне с 10-ина процента.
„Да припомним, че около 500 000 българи работят на
минимална заплата или до нея. Като прибавим пенсионери,
безработни. Те най-силно усещат тази потребителска
кошница”, коментира Димитров.
Лидерът на синдикатът успокои, че поскъпването ще е
сравнително плавно и няма да има шокиращ ефект, но според
него трябва да има реакция по отношение на доходите.
От КНСБ настояват за минимална заплата 760 лева и смятат,
че до 2024 година тя трябва да достигне 500 евро.
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В кои райони населението е найзастаряващо?
От Института за пазарна икономика(ИПИ)
представиха анализ за дела на населението
над 65 годишна възраст от цялото население в
страната. Оказва се, че той варира значително
между общините в страната.
За 2020 г. само една община – Бойница –
има дял над 50%, а други осем – Невестино,
Макреш, Ковачевци, Георги Дамяново, Ново
село, Грамада, Опан и Чипровци са с над 40%.
Според данните на ИПИ най-нисък е делът на
възрастните хора в Кайнарджа (13%) и Гърмен
(14%).
170 общини влизат в диапазона между 20
и 30%. Големите икономически центрове
се приближават до средните за страната
стойности, като в столицата делът на
възрастните е 17,6%, в Пловдив и Варна – по
18,4%. Има видими разлики между Северна и
Южна България, като най-големите струпвания
на общини с висок дял на населението над
65 години са в Северозападна Българя и по
границата със Сърбия.
Въпреки общата тенденция към бързо
застаряване на населението в страната, в част от
общините се наблюдава противоположното. В
цели 76 общини в рамките на петте години между
2016 и 2020 г. делът на населението на 65 и повече
години намалява или остава същият, като те са
видимо струпани в Северозапада и в района на
Пловдив. При общините в Северна България това
най-вероятно отразява цялостния бърз спад на
населението. Най-бързо пък се увеличава делът
на възрастните в Неделино (с 5,5 пр.п) и Баните (с
5 пр.п.), като общините с най-бързо застаряване
на населението са съсредоточени в Родопите и в
Североизтока.
Бързото повишаване на дела на възрастното
население отразява най-вече миграционните
процеси, като регионите, където то е найясно изразено се напускат от по-младите в
търсене на образование, работа и по-добре
платени работни места. Във водещите центрове
процесите на застаряване са по-умерени, като
делът на възрастните в столицата е нараснал с
0,6 пр.п. в рамките на пет години, в Пловдив – с
0,8 пр.п., във Варна – с 1,2 пр.п.
Тези данни ни дават представа и за това как
ще се отрази икономически повишаването
на пенсиите. Общините, в които делът на
пенсионерите е значително по-висок ще усетят
по-чувствително влиянието на реформата, тъй
като тя касае пряко доходите на по-голяма част
от населението им. В резултат, при тях имаме
основания да очакваме и по-големи увеличения
на покупателната способност на домакинствата.

От страната
30 млн. лв. износ на български продукти с Lidl
Продукти за близо 30 млн. лв. са изнесли българските производители
в европейската мрежа на Lidl през първата половина на 2021 г. 9 млн.
лв. е ръстът в стойността на изнесените стоки, който отбелязаха
партньорите на Лидл България. Това е почти 44% увеличение спрямо
същия период на предходната година.
„Устойчивият ръст на износа, който бележим, е доказателство за това,
че нашите български партньори стават все по-конкурентоспособни,
предлагат все повече и по-добри продукти, които намират
реализация на външните пазари. Освен традиционните стоки, които
изнасяме, заедно създаваме иновативни и нишови продукти, за
които още няма прекалена конкуренция на европейските пазари и
поради това успяваме да постигнем много добри резултати“, заяви
Боян Георгиев, директор „Стоково снабдяване“ в „Лидл България“.
Расте и броят на производителите, които изнасят, както и страните, в които се реализира българска продукция.
141 различни продукта от 39 български производители са изнесени за първото шестмесечие на 2021 година в 25
европейски държави. Традиционно Румъния, Гърция и Германия са в челната тройка на държавите, за които има
най-голям износ от България, а тази година български продукти стъпиха и във Великобритания.
Олиото и хлябът продължават да са най-изнасяните стоки, заради високото качество и конкурентната си цена.
Иновативни артикули като органичен чипс от кафяв ориз, сурови био барчета и био снакове също предизвикват
интереса на взискателните европейски потребители.
Тандем Попово са една от българските компании, които продължават да реализират все по-големи обороти в
европейската мрежа на Lidl със своите месни продукти: премиум говеждо месо от породата Black Angus и
аржентинско пасищно – бургери и стекове. Износ за над 5 млн. лв. е реализиран само от януари до юни т.г. на общо
4 пазара: Румъния, Унгария, Словакия и Гърция.
Продължава успешната реализация и на продуктите на Виктория Нутс – сушени плодове в шоколадова глазура,
които за първата половина на годината реализираха продукция за близо половин млн. лв. в 8 европейски държави.
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Чехите пазаруват хранителни стоки
предимно от супермаркети
Повечето потребители в Чехия предпочитат да купуват
храна от супермаркети, сочи ново проучване на Nielsen
Admosphere.
Проучването също така показва, че 97% от респондентите
посещават супермаркети, за да купуват хранителни
продукти поне от време на време, а 64% пазаруват от малки
магазинчета, 31% от фермерски базари, 26% от пазарни
сергии, 21% от специализирани магазини за органични
продукти и едва 17% онлайн.
Около 85% от респондентите са подчертали, че страната на производство е основен фактор за избора на
продуктите за тях. От проучването става ясно още, че 41% от респондентите имат интерес към произхода на всички
продукти, които купуват, 44% се интересуват само за определени продукти, а за 15% изобщо няма значение къде
е произведена дадена стока.
70% са готови да платят повече за продукт, ако той е от желаната от тях страна.
Чешките продукти са най-търсени сред чехите, след което са германските и словашките. Полските представляват
най-малък интерес за чехите. Само 4% са заявили, че предпочитат полски продукти.
Източник: European Supermarket Magazine

Продажбите на разкрасяващи продукти ще се
увеличават
Продуктите за красота и лична грижа бяха негативно засегнати от
пандемията, научаваме от Euromonitor International. Загубите през 2020
година за Източна и Западна Европа бяха съответно от 8% и 3%. През
настоящата година обаче се очаква отскок от около 7%, като водещи ще са
най-големите пазари: Германия, Великобритания, Франция, Италия и Русия.
Цветната козметика, парфюмите и слънцезащитата бяха категориите, които
изпитаха най-негативно влияние от социалната изолация и затварянето
на търговски обекти, които не продават продукти от първа необходимост
заради пандемията. Въпреки че повечето държави в Европа наблюдават
положителен растеж на продажбите от 2021г., спада при цветната козметика
и парфюмите е толкова дълбок, че възстановяването не се очаква да се случи
преди 2025г. Относително по-малките пазари в Източна Европа се очаква
да бъдат свидетели на по-бързо възстановяване, задвижено от културата
по отношение на грима и нарастващия брой по-млади потребители.
Новото поколение придобива все по-сериозни козметични навици на все
по-ранна възраст, до голяма степен благодарение на социалните мрежи и
инфлуенсър културата.
Продуктите за баня, орална хигиена и грижа за кожата са сред найустойчивите. Голямото нарастване на продажби на дезинфектанти и
течни сапуни ще намалее и ще се завърне към нормалните си обеми
през идните пет години. Оралната хигиена и грижата за кожата обаче
се очаква да са сред най-добре представящите се категории за същия
период, подкрепени от засилващите се тенденции за все по-голяма грижа
за здравето.
Конкурентната среда варира в различните части на Европа. На
Западноевропейския пазар компании като L'Oréal, Procter & Gamble Co,
Unilever Group се сблъскват с ерозия, заради по-малки фирми. Същите
обаче се оказват по-стабилни на пазара в Източна Европа и дори изместват
някои по-уязвими малки компании.
Все по-популярни са и онлайн продажбите на продукти за лична грижа
и красота, които достигнаха дял от 11% през 2020г. Грижата за кожата,
парфюмите и грижата за косата са сред най-популярните категории,
продавани онлайн. През 2015-а например, само 5% от продуктите за
красота и лична грижа са били продадени онлайн.
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Carrefour отвори своя
версия на Amazon Go в
Дубай
Веригата Carrefour отвори своя
първи безкасов магазин в Дубайски
мол. Супермаркетът работи с
разпознаване с камера, подобно на
магазина на Amazon.
97 камери следят отблизо всеки
клиент и неговите движения.
Камерите заменят традиционните
каси
и
работниците,
които
обслужват клиенти. Те разпознават
продуктите, държат под око стоката
и проследяват трафика от клиенти.
Веригата има вече отворени
магазини на други места по света,
където не се налага клиентите да
минават през традиционните каси,
но все пак трябва да сканират ръчно
продуктите си. С новата система
камерите регистрират взимането
на продукт от рафта и автоматично
го добавят към касовата бележка на
клиента.
За да имат достъп до магазина,
клиентите
трябва
да
имат
приложението MAF Carrefour App
инсталирано на смартфона си. То
разпознава клиента и автоматично
изтегля сумата за взетите продукти
от регистрираната кредитна карта,
когато той напусне магазина. Чрез
приложението, клиентът получава
и касова бележка.
Източник: RetailDetail

НОВИНИ

Икономиката на ЕС се възстановява
заради ваксинацията

80% от пълнолетните хора в ЕС са напълно ваксинирани,
което допринесе за възстановяването на европейската
икономика през последните шест месеца според данни на
експертите по кредитно застраховане на Кофас. Въпреки
че в региона на Централна и Източна Европа темпът
на ваксинационния процес не е толкова бърз, а новата
пандемична вълна е близо, ситуацията в икономиките е
сравнително стабилна. Това стана ясно повреме на уебинар
с участието на Грегорж Шиелевич - регионален икономист
на Кофас за ЦИЕ.
След драстичния спад на БВП от почти 25% в развитите
западноевропейски икономики през второто тримесечие
на 2020 г. спрямо последното тримесечие на 2019 г.,
Кофас отчете положително покачване на показателя,
като прогнозите са той да достигне до нивата отпреди
пандемията.
„Ако трябва да погледнем световната ситуация, след спада
от -3,5% през 2020 г., прогнозираме, че световният БВП
ще отчете ръст от +5,6% през 2021 г. и +4,3% през 2022 г.
Нарушените вериги за доставки, прогресивното увеличение
на търсенето и по-високите транспортни разходи създават
множество проблеми за икономиките в Европа, но и в
световен план - най-голям дял на компаниите, посочващи
недостига на суровини като основен проблем, се заема
от предприятията за електроника, автомобилостроене и
индустрията за пластмасови изделия", сподели Грегорж
Шиелевич.
От друга страна, натискът за по-високи заплати, все
по-голямото търсене, както и повишаването на цените
на суровините доведоха до бързо нарастваща инфлация.
Това оказва пряко влияние и върху лихвените проценти,
като част от централните банки вече отчетоха увеличение,
докато други се опасяват, че техните действия могат да
доведат до забавяне на възстановяването и на растежа
на БВП. Производствени цени в промишлеността през
предпоследното тримесечие на 2021 г. в ЦИЕ са се увеличили
значително, достигайки до 15% за Унгария, а България се
нарежда на второ място.
„Въпреки че цялостната тенденция е към подобряване
на икономическите показатели и възвръщане на нивата
отпреди пандемията, няма как да прогнозираме сигурни
резултати за следващото тримесечие. Всичко зависи от
новата пандемична вълна и готовността на правителствата
да я посрещнат“, допълва Шиелевич.
9 : 2021
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Неочакван спад в продажбите във
Великобритания
Обемът на продажбите на дребно
във
Великобритания спадна неочаквано през
миналия месец. Въпреки това остава по-висок от
нивата преди пандемията, показват официални
данни от този петък.
Продажбите са намалели с 0,9% месечно през
август, спрямо прогнозите на икономистите,
които сочеха увеличение от 0,5%, което води до
четвъртия поред месечен спад.
Тези спадове изглежда да са резултат от
редуцираните продажби в супермаркетите,
тъй като повече хора са се хранили навън,
вследствие на намаляването на ограниченията
заради Covid-19.
Въпреки това обемът на продажбите все още е
с 4,6% по-висок спрямо февруари 2020, когато
започнаха първите удари от пандемията от
Covid-19.
Източник: European Supermarket Magazine

Европейският e-commerce
нарасна с 10%

През 2020г. година онлайн продажбите в Европа
нараснаха до 757 милиарда евро от 690 милиарда
през 2019-а, става ясно от доклад, публикуван в
Ecommerce Europe and EuroCommerce.
Докладът приписва този възход на пандемията
от COVID-19, която започна през 2020г. и
последвалата важна роля на онлайн пазаруването
за обществото и икономиката.
Ръстът на e-commerce продажбите е сериозен –
10%, но се наблюдава спад от 14%-ното нарастване
на годишна база от 2019г.
Пандемията от Ковид-19 даде сериозен тласък
на онлайн пазара, но силният спад на туризма и
сектора на услугите, за които се купуват билети
и т.н., допринесе за задържането на цялостния
растеж.
Пандемията оказа силно влияние върху ритейл
сектора. Локдауните ускориха тенденцията
за дигитализиране на пазаруването от
супермаркети.
Източник: European Supermarket Magazine

Хляб & Брашно

ПОТРЕБИТЕЛ

Търсенето на функционални
добавки при производството
на хляб нараства
Световният пазар на хляб и хлебни изделия се очаква
да реализира ръст на годишна база от 1,43% за периода
2019 – 2024 година, показва анализ на Research and
Markets – агенция за проучване на пазарите1.
Ще има засилено търсене на различни видове
хлябове, характерни за националната кухня на
консуматори от разнообразни етноси, както и
на пълнозърнести продукти със съдържание на
овес, трици, семена и др. Продажбите на хлебни
изделия, като тестени закуски и бисквити, които
продължават да се свързват с приготвянето им
у дома, се развиват благодарение на липсата на
свободно време у потребителите.

Производителите на хляб се ориентират към
производството на специални хлябове, за да
предложат продукти с добавена стойност и да
увеличат асортимента си. Освен това, хлябовете,
произведени по стандарта „чист етикет“ (бел. ред.- без
съдържание на изкуствени добавки и подобрители) и
органичните продукти печелят все повече почитатели
по света, което се дължи на все по-осъзнатата грижа
за здравето от страна на потребителите.
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Нараства търсенето на функционални
хлябове
Търсенето
на
функционални
добавки
за
производството на хляб нараства, което се дължи на
техните хранителни качества. Хлябът, присъстващ
като основен продукт в ежедневната диета на
потребителите, допринася с хранителните си
свойства за доброто функциониране на организма.
Новите продукти, които се предлагат на пазара –
с ниско съдържание на въглехидрати, добавени
фибри, пълнозърнести и специални хлябове,
влияят положително на здравето и са тези, които
допринасят за ръста на категорията. В допълнение
към функционалните ползи, продуктите, съдържащи
и натурални съставки, като натурални консерванти,
антиоксиданти и ензими, също регистрират засилен
интерес от страна на потребителите. Компаниите
работят върху замяната на мазнини с Омега-9
или Омега-3, които подобряват съдържанието на
мастни киселини и допринасят за увеличаване на
здравословните ползи от продукта. Намаляването
на холестерола, контрола на теглото, съдържанието
на протеини и редуцирането на захарта, са сред
основните тенденции, които потребителите търсят
при тези продукти.

Европа продължава да доминира
глобалния пазар на хляб
Европа е най-големият пазар на хляб в обем.
Органичните, натуралните и здравословни
изисквания към продуктите са ключови трендове
за региона. Увеличаването на застаряващото
население, което търси здравословни хлебни
продукти и печива, също допринася за развитието
на пазара. Нарастващите претенции към продукти
с добавена стойност, търсенето на етнически
видове хляб, пресни и занаятчийски продукти
са основните фактори, движещи продажбите.
Азиатско-тихоокеанският регион също отбелязва
значителен ръст в пазара на хляб, тъй като
консуматорите в Азия и Средния Изток показват
голям апетит към подобни продукти. Този регион е
с най-високите продажби на сладкарски изделия в
целия свят и значително допринася за развитието
на категорията в глобален мащаб. Влиянието
на западния стил, при приготвянето на печива
в региона, се увеличава и допринася за ръста в
продажбите на сладкарски изделия.

Конкуренцията
Глобалният пазар на хляб и хлебни продукти
е силно фрагментиран, с голям брой местни
и международни играчи, които се борят за
спечелване на пазарен дял. Компаниите се
фокусират върху лансирането на нови продукти
със съдържание на здравословни и органични
: 2021
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съставки, като тяхна ключова маркетингова
стратегия. Предлагането на собствени марки хляб
и хлебни изделия, също допринася за засилване
на конкуренцията в този бранш. Някои от найголемите компании в сектора са Dan Cake, Barilla
Group, Grupo Bimbo, SAB de CV, Associated British
Foods PLC, Almarai, Campbells’ Soup Company и
Premier Foods Group Limited, както и други.

Пазарът на био хляб
През последните няколко години сме свидетели на
развитие на пазара на био хляб, като следствие от
засиленото търсене на чисти храни, без съдържание
на добавки и подобрители. Нарастващото търсене
от страна на потребителите към здравословни
храни най-вече по време на пандемията, свързана с
разпространението на COVID-19, както и засиленият
интерес към социалните каузи и опазване на
околната среда от страна на известни брандове,
ще даде тласък на пазара на био печива2. Тези
видове продукти съдържат богати на минерали
и витамини съставки, а съдържанието на трансмазнини, въглехидрати и захари е редуцирано. Те се
приемат много добре от някои групи консуматори,
хранителната индустрия и правителствените
органи, свързани с бранша. Органичните съставки
допринасят за качеството на хляба, който е без
съдържание на синтетични оцветители, вредни
съставки и други подобни, които се използват в
производствения процес.
Потребителите от развитите страни се интересуват
от прозрачността при производството на храни и
напитки. Те следят за наличието на определени
съставки и съдържанието им в съответния продукт.
Също така са готови да похарчат повече средства,
за качествен продукт, грижейки се по този начин
за собственото си здраве. Био хлябът също така
допринася за удовлетвореността на потребителите,
живеещи в градовете, по отношение на социалните
им активности и отговорността към природата и да
не замърсяват околната среда с вредни вещества.
Нарастващото търсене на био продукти мотивира
производителите да подобряват вкуса и качеството
на изделията, а някои производители търсят
начини да удължат трайността на продуктите. Едно
препятствие, което може да ограничи развитието
на пазара на био хляб, е сложният процес на
производство - без използване на вредни химикали,
пестициди и торове. Но технологичното развитие
по отношение на производството и засиленото
внимание към съставките на храните, може да
подпомогне положителното развитие на пазара на
био хляб и хлебни изделия.
Източници: 1 - https://www.researchandmarkets.com;
2 - https://www.transparencymarketresearch.com
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Масло и продукти за мазане

Категорията „Масло и продукти за
мазане“ нараства с 5% през 2020 г.
Маслото и сметаната са често употребявани съставки в
българската кулинария. На пазара има широк спектър
от продукти в тази категория, от които потребителят
може да избира, подходящи за различни предпочитания
и приложения. Както всичко друго обаче, пандемията
от Covid-19 промени и пазара на маслото* и продуктите
за мазане**. От Маргарита Станева
Хората започнаха да готвят повече през 2020 г.,
главно заради ограниченията за посещения на
заведения за хранене, но също и от бюджетни
съображения.
Навиците
на
българския
консуматор също са се променили и се отчита
сериозен ръст при продажбите на сметана, сочат
данни на Euromonitor International.
Продажбите в стойност на масло и продукти за
мазане нарастват с 5% през 2020 г., достигайки
81 милиона лева, а обемът на продажбите
в търговските обекти се е увеличил с 4%,
достигайки 6500 тона.

Маслото е най-динамичната категория от
изброените по отношение на нарастването на
продажбите, като ръстът му е от 6%. Сметаната
пък отчита увеличение в стойност от 4% през 2020
година.
Цената на единичен продукт в категорията
„Масло и продукти за мазане“ се увеличава с
1% в стойност. Лидер в продажбите на масло
през 2020 година с дял от 11% е компанията
Fude + SerrahnMilchprodukteGmbH& Co KG, която
произвежда собствените марки на Lidl и Kaufland,
както и други популярни у нас продукти.
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Средният годишен темп на ръст в категорията
„Масло и продукти за мазане“ се очаква да
нарасне с 2% в идните пет години.

Продажби на масло
Стойност на продажбите на дребно – млн. лв. - 2006-2025 г.
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Развитие на продажбите на масло

5.8%
Прогноза

80

Този вид млечен продукт е по-малко популярен
у нас, но постепенно интересът към него
нараства. В кухнята на западноевропееца и
американеца може да се срещне много често.
То се използва най-вече за намазване на филия,
тъй като спестява нуждата от посоляване.
У нас филията с масло често е придружена
от шарена сол, така че подобен продукт би
могъл да добие популярност на родна почва,
ако съдържа например и чубрица.

Гхи

Процент на ръста на стойността на продажбите на
дребно на годишна база 2006-2025
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Гхи или пречистено масло е масло, което
е загрято на нисък градус продължително
време до изпаряването на всякакви остатъци
от вода и мляко. Този продукт е подходящ
за хора, чувствителни към лактоза. То е
устойчиво на висока температура и би
могло да се ползва за всякакъв вид готвене.
Може да се съхранява извън хладилник,
тъй като водата от него е изпарена. Много
употребявано в индийската кухня, но набира
популярност и у нас. Подходящо е и за хора с
висок холестерол.

Био масло

20
0

Най-разпространено на нашия пазар е маслото,
което е без добавена сол и е добито от краве
мляко или сметана, без добавени растителни
мазнини и с масленост между 82–85%. То е
подходящо за направата на всякакви ястия
и има богат вкус. Изключително подходящо
за сладкарски изделия заради приятния си
аромат, който освен от нашата родна кухня
ни е добре познат и от френската, където е
много употребявано и е „главен виновник“ за
апетитния аромат на френските кроасани.

Солено масло
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Несолено европейско масло
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Различни видове масло, тяхната
популярност и приложения
На пазара се предлагат различни видове
масло, като те отговарят както на различните
предпочитания, така и на разнообразни
приложения. Някои са по-подходящи за готвене,
други за мазане на филия, едни се ползват
предимно в сладкарството, а други подхождат
на всякакви ястия.
14 | СЕПТЕМВРИ
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Био маслото се произвежда от млякото на
крави, които са приемали само органична
храна и са отглеждани по максимално
естествен начин. То може да се употребява
за приготвянето на всякакви ястия, както и за
мазане на филия.

Веган масло
Маслото, което е изцяло на растителна основа
служи най-вече за заместител на кравето
масло във веган диета. То се произвежда чрез
съвместяването на различни видове растителни
масла. Най-често се комбинират някои от
следните видове: маслиново, бадемово,
кокосово, палмово масло и масло от авокадо.

PRO ID

Американско масло
Американското и европейското масло се
различават по начина на производство, което води
и до различен процент масленост. Американското
е по-нискомаслено (80%), за разлика от
европейското, което е поне 82%. По-високата
масленост допринася за по-богат вкус, а също
и за по-мека текстура, по-бързо топене и
по-жълтеникъв оттенък. Тези качества различават
европейското масло от американското, като
второто се среща доста рядко на нашия пазар.

Средният годишен темп на
ръст в категорията
„Масло и продукти за мазане“
се очаква да нарасне с 2%
в идните пет години.
Маргарин
Маргаринът е популярен заместител на маслото,
който се произвежда при специална обработка
на растителни мазнини, която се нарича
високодисперсна емулсия на водни частици в
мазнинна фаза, за да добият вид, наподобяващ
масло. Напоследък често се среща маргарин, в
който е добавено и истинско масло.
Маргаринът дълго беше особено популярен,
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като се смяташе, че е по-полезен от маслото.
Тази информация бе опровергана и в момента
употребата на масло е по-разпространена.
Компаниите обаче се стремят да подобрят
качеството на продуктите за мазане на
основата на маргарин, за да се засили отново
продажбата им.

Козе масло
Козето масло е подобно на обикновеното краве
масло, но е произведено от козе мляко. То се
препоръчва за хора, които са нетолерантни към
лактоза и има по-силен вкус. То е по-бяло на цвят
и има кремообразна консистенция. Подходящо е
както за мазане на филия, така и за направата на
различни ястия, печива и сладкарски изделия.
Дефиниции на Euromonitor: *МАСЛО - масло без добавена
сол или с добавена сол, включително масло за мазане
и нискомаслено масло. В типичния случай неговото
съдържание е масло от животински произход, може също
да бъде назовано и като млечна мазнина,(80% или 82%) и
вода(16%-17%) и останалите съставки: мляко на прах и/
или сол. Нискомасленото масло и продуктите за мазане на
основата на маслото са включени тук, но трябва да се има
предвид, че този тип продукти би могло да съдържат малки
количества животинска мазнина. Смесени продукти също са
включени в настоящите данни (животинско масло+рапично
мало, животинско масло+маргарин), но съдържанието на
животинско масло трябва да е основно(поне 50%), за да бъде
включен продуктът.
**ПРОДУКТИТЕ ЗА МАЗАНЕ включват заместители на
маслото, които се състоят от смес от растителни мазнини
с емулгатори, витамини, оцветители и други съставки.
Нови течни и спрей варианти на маргарин и други продукти
за мазане също са включени. Водещи примери от глобалния
пазар са:Rama (Unilever), Becel (Unilever Group), Claybom
(Unilever), Milda(Unilever), Stork (Unilever), BlueBand (Unilever),
Raisio (Raisio), Blossom (Epic Foods), Sunshine D (TigerBrands), Star
(SanMiguelCorp), Elio (Cevital), Vitam (Unilever).

BABY CARE

Материалът е публикуван със съкращения.
Прочетете целия на progressive.bg

Прогнозни за
развитието на пазара на
бебешки храни до 2026 г.
Световният пазар на бебешки храни възлиза на 77,85 млрд.
долара и се очаква да постигне средногодишен темп на ръст
от 3,67% до 2026 г. според доклад на Research and Markets. По
време на пандемията бебешката храна се позиционира като
стока от първа необходимост и това доведе до презапасяване,
подобно на други стоки, които поради същата причина бяха
изкупени от супермаркетите и хипермаркетите в първите
седмици от появата на Covid заболявания в редица държави.
Този процес от своя страна доведе до ръст в продажбите на
категорията бебешки храни в първите месеци от световната
пандемия. Въпреки че тази тенденция се наблюдаваше както в
развитите, така и в развиващите се икономики, по-забавен ръст
имаше в последните, което можеше да се обясни с нарушенията
във веригата на доставки и с потребителите, които харчеха
по-малко, заради опасения от предстоящ срив в икономиката.

Иновациите, които ще движат пазара
Ръстът на този пазар в следващите години ще води от
иновациите, сред които ключови ще са влагането на
пробиотици и олигозахариди от човешка кърма (HMOs) в
продуктите за бебета. В дългосрочен план, производителите се
очаква да разработят продукти, които да поддържат имунната
система на кърмачетата. Що се отнася до храненето на бебетата,
родителите изискват от производителите най-високите
стандарти за безопасност и качество. Ключовите играчи на
пазара непрестанно променят формулите на продуктите си,
за да ги направят по-адекватни както към изискванията на
родителите, така и към вкусовете на техните деца. Растежът
на пазара през прогнозния период се очаква да се движи от
увеличаващия се брой на работещите жени в световен мащаб в
допълнение с все по-организирания ритейл пазар.

Ключови тенденции на пазара
Нарастващият брой случаи на недохранване, както и
опасенията около здравето и пълноценния растеж на бебетата,
са ключовите фактори, движещи световния пазар на органични
храни за бебета. По-добрите икономически условия доведоха
до увеличено харчене от страна на родителите, които са
склонни да отделят повече средства за висококачествени
и скъпи продукти за своите деца. Освен това органичната
бебешка храна предполага отсъствието на каквито и да е били
вредни съставки и е направена изцяло от плодове и зеленчуци,
които не са обработвани с химически пестициди, или пък с месо
от животни, които не са били инжектирани с антибиотици или
хормони на растежа. Освен това тези продукти не съдържат
никакви изкуствени вкусове, консерванти или оцветители.
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Категория детски бисквити през
погледа на производителите
PROGRESSIVE потърси мнението на производители
на детски бисквити, за да провери какви са нагласите
на потребителите към този тип продукти, от какво
се водят майките при избора на бисквити за своите
деца, както и кои са най-новите иновации в сегмента.
Категорията е една от
най-иновативните
КРИСТИЯН АНАСТАСОВ,

главен оперативен мениджър, „Ден и Нощ“ ООД
Как се развива пазарът на детски храни и в
частност категорията на бисквитите за деца?
Не бих могъл да коментирам пазара на детски
храни като цяло, но колкото до бисквитите за
деца, от пускането си на пазара през 2016 година
нашият бранд бебешки бисквити бележи траен
ръст в продажбите си всяка година. За тези 5
години продажбите му са се удвоили, като на
годишна база растежът се движи с около 20%.
От какво се водят майките при избора на
детски бисквити?
При подбора на детски бисквити и не само,
майките правят информиран избор за това кое
е подходящо и полезно за техните деца. По
отношение на детските бисквити се обръща
особено внимание на съставките – отсъствието
на палмова мазнина, намалено съдържание
на бяла кристална захар или заместването й
с нерафинирана кафява захар, съдържащи се
витамини и минерали.
Има ли иновации в категорията?
Може да се твърди, че категорията като цяло
е една от най-иновативните. Старанието ни бе
да предложим продукт в най-висока степен
отговарящ на нуждите на децата докато активно
растат. За целта, още при разработване на
продуктите, се обърнахме към водещ световен
производител на витамини и минерали за
създаване на специфичен премикс специално

2021
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за нашите продукти. Това ни гарантира, че
осигуряваме на децата нужните им витамини и
минерали, необходими за техния растеж. Също
така това бяха и първите продукти, в които ние
заменихме използването на палмова мазнина с
високоолеинова слънчогледова, в унисон с найновите изисквания за по-здравословно хранене.
Освен традиционните и популярни вкусове на
банан и мляко, преди две години разработихме
и пуснахме на пазара бебешки бисквити със
съдържание на натурални плодови концентрати –
с ябълка и морков и с тиква и морков.
Кой е водещият търговски канал за продажба
на детски бисквити?
Продуктите са строго специфични и не се
предлагат в повечето по-малки търговски
обекти. Водещият канал определено са
специализираните магазини за бебешки стоки.
Над 50% от всички продажби се генерират там.
През последните 2-3 години все повече търговски
вериги започнаха да обособяват специализирани
щандове за бебешки и детски храни на отделни
брандове, с което продажбите и в тези канали
започнаха да се развиват. Това от една страна
направи продуктите ни ясно разпознаваеми.
От друга страна тази диференциация на
различните марки спомогна за повишаване на
популярността на нашите бебешки бисквити,
заради характерните ни опаковки. За разликата
от повечето предлагани на пазара сходни
продукти, нашите бебешки бисквити са
опаковани и в картонена опаковка. Тя е по-удобна
за използване, защитава допълнително от
замърсявания, а също и от начупване на малки
парченца. При избора ни на тази опаковка ние
се водим от опита и тенденциите на големите
световни производители. Освен предпазваща
функция, картонената ни опаковка е носител на
информация за нашите продукти по отношение
на състава им и сертифицираното качество.

Бисквити & Каши
Водещ фактор за избор са качеството,
съставът, произходът и марката

ГЕОРГИ ПЕТРОВ,

търговски директор, „КАРМЕЛА 2000“ ООД
Как се развива пазарът на детски храни и в частност
категорията на бисквитите за деца?
Лаконичният отговор е – расте. Вследствие на глобалните
промени, които се отразяват и на локално ниво относно
начин на живот, навици, стандарт, стопанска конюнктура
и все по-голяма част от жените, които активно се включват
в икономическия живот на страната, се отчита увеличено
търсенето на подобни продукти.
От какво се водят майките при избора на детски
бисквити?
Според мен един от най-силно влияещите мотиви, водещ
до решение за покупка е „чистотата“ и безопасността на
продукта т.е. първостепенни са качеството, съставът,
произходът, брандът и след това цената.
Ние в Кармела, напълно подкрепяме тенденцията
за все по-голямо внимание към етикета. Като
производител се стремим да предложим бисквити,
които с радост консумират и собствените ни деца.

Нашата марка може би е първата в България, която
се характеризира с това, че изцяло е премахнал
палмовата мазнина от състава на продуктите.
Има ли иновации в категорията?
Разбира се. Стремежът е към непрекъснато усъвършенстване на храните, подобряване на вкусовите и функционалните качества постигнато чрез изследвания за
влиянието на добавки, които могат да се използват при производството. Освен витамини, минерали, вече се използват
пробиотици, пребиотици, мастни киселини, протеини,
обръща се внимание на лактозата, соята, глутена, солта и
захарта. Отделя се значително внимание и на опаковките
– способността на материалите да гарантират и запазват
качеството и безопасността на продукта и същевременно
да бъдат рециклируеми и щадящи природата.
Кой е водещият търговски канал за продажба на
детски бисквити?
Не мога да отговоря еднозначно и с категоричност в полза
на даден канал. Може би това е следствие и на обстановката през последните 2 години, на обществената нагласа, на
различните мерки и наложени правила. Разбира се, значителен обем се реализира през големите търговски обекти –
супермаркети и хипермаркети, но в даден времеви период
традиционният квартален магазин също е отчел огромни
ръстове. Не трябва да се забравят и детските магазини, специализирани за детски стоки и храни.

www.progressive.bg 9 : 2021

| 19

НА ФОКУС

Пазарът на подправките
стремително расте
Световният пазар на подправките расте осезаемо. Към 2019-а е оценен
на 13 772.7 милиона долара и най-вероятно ще достигне 22 457.2
милиона до 2027г., според пазарния анализ на Grand View Research.
От Маргарита Станева
Промените в навиците на консумация и
увеличаването на урбанизацията са част от
факторите, които са причина за ръста на пазара
в тази категория, а също и повишаването на
доходите, демографски и социални фактори
и др. Търсенето на нови кулинарни усещания
обаче може би е главният стимул за растежа на
пазара. Предвижда се най-голям годишен ръст
при подправките за месо – 6.8%.

Тенденции в поведението на
консуматора
Продължава да нараства търсенето на готови
миксове от подправки, които спестяват време и
улесняват достигането до определен вкус. Това
също дава тласък на пазара.
22 | СЕПТЕМВРИ 9 : 2021

Особено популярни в глобален мащаб през
последните години са подправките, които се
използват в латиноамериканската кухня като
паприка, халапеньо, кориандър, кимион и др.
Проучванията сочат, че те се приемат много
добре от хората от работещото население, което
увеличава изискванията си през последните
години.
Глобализацията окуражава консуматорите да
търсят нови вкусове и аромати. Компаниите
разширяват продуктовото си портфолио, за да
задоволят тези изисквания. Увеличаващият се
интерес на потребителите към други култури
провокира появата на нови изделия на пазара.
Фирмите наблягат на регионалните вкусове
и изтъкват връзките си с дадена страна,
когато промотират своите стоки. В резултат
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на това няколко глобални вкусове и кухни
набират популярност. Например японските
вкусове и подправки като Умами, фурикаке и
Катсу къри и индонезийските люти сосове се
разпространяват обширно из Европа. Очаква се
етикети като „опознай“, „разкрий“, „открий“ да
подсилят интереса на консуматорите.
Промяната на нагласи на потребителите към
азиатската и близкоизтоичната кухня засилва
търсенето на подправки по света. Консуматорите
в Европа и Северна Америка използват все
повече съставки, за да направят храната
по-вкусна и експериментират с различни
видове подправки. Нови видове и миксове се
появяват непрекъснато на световния пазар,
за да задоволят нуждите на потребителите,
например сол с ниско съдържание на натрий за
хората с високо кръвно налягане.

Продължава да нараства търсенето на
продукти от натурален произход
Европейските потребители търсят предимно
продукти с натурален произход, което включва
и подправките. Органичният им произход
е един от аспектите, които са от значение.
Новите технологии дават възможност за
„по-натурално“
производство.
Например
олеорезините се произвеждат като натурални
съставки. До скоро се използваха като добавки
към храните и трябваше да бъдат маркирани с
Е и номер. Възприятието спрямо Е-тата в Европа
е негативно за повечето консуматори, които
смятат, че те могат да бъдат вредни за здравето.

Въпреки че подправките се използват в много
завършени органични продукти, достъпността
до
натурално
произведени
овкусяващи
съставки в Европа е ограничена. Това води до
очакването пазарът на органични подправки
да се увеличи. В момента в Европа са позволени
малки количества неорганични подправки в био
продукти, стига да има доказателства, че няма
достъп до определената подправка с по-чист
произход. Очаква се ръстът на консумация на
органични подправки да е от 3 до 5 % годишно
през следващите години.

Наблюдава се все по-голям
интерес към подправките
от гледна точка на
здравословните ползи от
употребата им.
В момента Индия, Китай и Виетнам са ключовите
износители на натурални подправки. В някои
държави не е лесно да се произвеждат подправки
и билки без замърсители. Друг проблем е, че
органичните подправки нямат същите вкусови
качества като неорганичните и също така при
тях е трудно да се контролира заразяването с
алергени, тъй като семената на плевелите не
могат да бъдат спирани с хербициди.
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Все по-голяма осведоменост за
медицинските ползи от подправките
Наблюдава се все по-голям интерес към
подправките от гледна точка на здравословните
ползи от употребата им. Голяма част от тях имат
антиоксидантни свойства и могат да подпомогнат
лечението на различни болести и здравословни
проблеми. Куркумата например е богат източник
на антиоксиданти и помага за предотвратяването
на болести от вида на: Алцхаймер, възпаление
на ставите и рак. Подобно на нея, семената на
кимиона имат антисептични свойства и подсилват
имунната система. Черният пипер често се ползва
за лечение на разстроения стомах, бронхит и
настинка. Понякога се нанася директно върху
кожата за третиране на кожни проблеми като
краста и невралгия.

Вносът на сушено чили в
Европа се е увеличил с 7%
годишно през последните
пет години.
Въпросните качества водят до увеличаване на
добавянето им в хранителни добавки и други
лечебни продукти. Благодарение на това, че част
от медицинските ползи са подкрепени от научни
изследвания, интересът на консуматорите към
подправките се засилва в световен мащаб.
Фирмите, които ги произвеждат също наблягат
на тези полезни свойства, когато промотират
продуктите си.
Тъй като някои подправки подобряват
имунитета, търсенето на определени видове,
например куркума, чесън и джинджифил, се
увеличава значително заради пандемията от
Covid-19. Към тях има голям интерес по целия
свят. Въпреки повишаването на търговските
им цени, консумацията им се е увеличила
осезаемо. Някои правителства са подели
инициатива за засилване на продукцията на
подправки, за да отговорят на увеличаващите
се нужди. Индийското правителство например
е решило да се фокусира върху сдружаване
на частния бизнес и държавата за засилване
на производството на куркума в периода на
затварянето на границите на страната заради
пандемията.
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Пазарът за повечето подправки се увеличава
с около 4% годишно. През 2020 година обаче
се наблюдаваше още по-голям ръст на
продажбите при част от подправките, които
биват промотирани със своите способности за
повишаване на имунитета.
Вносът на джинджифил в Европа нарасна още
през 2019-а година и продължи силно да расте
през 2020-а. Предпочитан е свежият джинджифил
пред изсушения, въпреки че сухият също беше
много търсен през изминалата година. Макар
да няма конкретни доказателства за ползата
му за предпазване от Covid-19, джинджифилът
продължава да бъде много актуален заради
ефекта му върху здравето.
Куркумата се използва както за подправка, така
и за производството на хранителни добавки.
Европейският внос на куркума през първата
половина на 2020 се беше увеличил с около
20%, спрямо същия период от 2019г. Няма
категорични доказателства за куркумата, че
може да помогне при лечение на Ковид-19,
но според някои научни статии може да има
позитивен ефект върху имунитета.
Голям ръст се отчете и при чесъна за 2020-а.
Той вече е доказан помощник срещу настинката
и се използва в традиционната медицина по
света. Неговата популярност заради ползите му
за имунната система доведоха до повишаване
на вноса му в Европа с 24 хиляди тона между
януари и юли 2020 година, спрямо същия период
за 2019-а. Употребата му в хранителни добавки
също нараства.
Други подправки, за които търсенето през
последните години се увеличи, благодарение
на техния благоприятен ефект върху здравето
са: розмарин, босилек, канела, семена от черен
кимион.

Засилен интерес към чилито и лютите
подправки
Вносът на сушено чили в Европа се е увеличил
с 7% годишно през последните пет години. В
глобален мащаб се консумира повече люто
в последно време, става ясно от проучване
на фирмата доставчик Kalsec. Очаква се това
нарастване на интереса към лютите подправки
да продължи и през следващите години.
Въпреки това завишаване на консумацията на
чили и подобни подправки, толерантността
на потребителите към най-лютите продукти
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намалява. Според данни на индустрията
честотата на консумация на люти и пикантни
храни се е увеличила, но нивата на пикантност,
които се търсят, стават по-ниски. Повечето
европейци включват в менюто си умерено люти
продукти.

Вегетарианство и веганство
Веганството и вегетарианството засилват
своето влияние, особено на европейския
пазар. Много подправки, които се използваха
предимно за месни продукти, вече се ползват
и във вегетарианската кухня. Това запазва
баланса в търсенето, тъй като едни и същи
видове се използват и в месната хранителна
индустрия, и във вегетарианската. Не се
наблюдава тенденция за засилено търсене на
някакви специфично вегетариански подправки.
Макар нарастващата популярност на храненето
без месни продукти да не засяга особено
търсенето на определени видове подправки,
повлиява на компаниите в създаването на нови
вкусови миксове. Същите, които се използват
за овкусяване на месните продукти, вече се
включват в миксове, целящи постигането на
подобен на месото вкус за месните алтернативи
за вегетарианци.

Основни играчи на световния пазар,
скорошни иновации и тяхното
влияние върху индустрията
Пазарът е силно фрагментиран. Той се състои
както от местни, така и от интернационални
играчи. Подправките варират от регион до
регион, в зависимост от кухнята, традициите
и тенденциите в храните и вкусовете. Голяма
част от пазарния дял е завладян от ключови
играчи: Ajinomoto Co, Inc., ARIAKE JAPAN CO,
LTD., Associated British Foods plc, Kerry Group и
McCormick & Company, Inc.
Тези
производители
приемат
различни
стратегии, включително пускането на нови
продукти, разширяването на продуктовото
портфолио, различни видове сливания и
придобивания, за да разширят консуматорската
си база. През август 2018г. компанията The Spice
& Tea Exchange стана на 10 години. Тя отпразнува
този повод чрез национална промоция, в
рамките на която предложи отстъпка от 10
долара на всеки 20, след похарчването на 40
долара първоначална сума.

Утвърдените играчи използват технологии, за
да изградят различни видове експертизи. През
февруари 2019-а година McCormick & Company,
Inc. въведоха система с изкуствен интелект в
колаборация с IBM Research. Технологията е
способна да идентифицира нови вкусове, въз
основа на данни за вкусовете и подправките,
събирани десетилетия наред. Очаква се
технологията да намали времето за разработка
на продукти с две трети и ще бъде използвана за
всички нови продукти до края на 2021г.
Пускането на нови продукти също се смята
за голям стратегически ход на компаниите за
запазването на клиентите им.

Предстоящи иновации при опаковките
Една от основните промени по отношение
на опаковането ще е свързана с употребата
на по-екологични материали. През ноември
2018г. повече от 250 организации са подписали
съгласие да елиминират пластмасата и да
преминат към опаковки, които могат да се
използват многократно, да се рециклират или са
биоразградими.
Друга тенденция при опаковането на подправки
са по-малките порции. Хората често имат нужда
от малко количество, защото искат да изпробват
някаква рецепта. Съвсем малки опаковки с
подправки се появяват все по-често на пазара в
Европа например.
Източници: Grand View Research - https://www.
grandviewresearch.com/; CBI (Centre for the Promotion
of Imports from developing countries) Ministry of
Foreign Affairs - https://www.cbi.eu/
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Електронната търговия в
Централна и Източна Европа:
Съвети и предупреждения от експертите
Общото население на Централна и
Източна Европа (ЦИЕ) е повече от
126 000 000 души. Това обяснява
защо регионът е толкова атрактивен
за развитие на бизнес в областта
на
електронната
търговия.
Приблизително 56% от това население
пазарува електронно, като за 2019-та
година общият оборот от електронна
B2C търговия е 45,9 млрд. евро, а за
2020-та цифрата е с 20-25% по-висока.
От Яна Петрова, Медиапост Хит Мейл
Друга причина, която привлича интереса на
електронните търговци, е очакваният годишен
темп на растеж – в Източна Европа той е 26%,
поради спецификите на района. В Централна
Европа пазарите са по-наситени и развити, затова
процентът там е по-нисък. Като цяло средният
ръст за целия регион е 14%.
Онлайн търговците все по-често гледат към
Централна и Източна Европа и заради по-ниската
конкуренция в сравнение със западната част на
континента, където пазарът е по-развит, но и
по-наситен с еднотипни продукти. В ЦИЕ все още
има много интересни ниши, от които търговците
могат да се възползват, за да развият бизнеса си.
В допълнение, разходите, свързани с маркетинг
и бизнес операции са много приемливи, заради
по-ниската цена на работната ръка в тези райони
и сравнително по-евтината цена на онлайн
рекламата. Не на последно място, пазарите
в Централна и Източна Европа дават чудесна
възможност да се покрие територията на цяла
Европа, като онлайн поръчките се изпращат
само от едно или две места (фулфилмънт
локации).
Ако и вие искате да разширите своя онлайн
бизнес в Централна и Източна Европа,
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първото, което трябва да имате предвид е, че
всяка отделна държава в региона има своите
специфики. Някои страни са по-развити и имат
добра инфраструктура, която да подпомогне
растежа на бизнеса ви, докато други все още са на
път да се стабилизират в резултат на експлозивен
ръст в онлайн търговията. Държавите, върху
които ние препоръчваме да се фокусирате, са (по
азбучен ред): България, Гърция, Полша, Румъния,
Словакия, Словения, Унгария, Хърватска и Чехия.
Техните пазари имат най-голям потенциал за
региона, което ги прави подходящи за вашата
стратегия за онлайн експанзия.

ЦИЕ в цифри
Население

e-shoppers

@

B2C оборот на
електронната
търговия

Годишен
темп на
ръст %

$
126 000 000+

70 000 000+

45,9 млрд.евро

14%

Източник: Източник: Worldometer, Ecommerce Report Regions, Statista, RetailX

Електронна търговия
Първа стъпка: проучете спецификите
на района
Добре е обаче да сте запознати и с основните
характеристики на района, за да се адаптирате
по-бързо, а и по-успешно. Когато разполагате
с тази информация, можете да достигнете до
по-широка аудитория, като така ще постигнете
по-ефективни и ефикасни бизнес операции.
Първата и най-важна характеристика на
региона гласи: „кешът е цар“. Наистина, найпопулярният метод за плащане, особено в
Източна Европа, е наложеният платеж. Добре е
да знаете, че типична черта на потребителите от
ЦИЕ е подозрителността – те предпочитат първо
да видят и пипнат продуктите и след това да
пристъпят към заплащането за тях. Ето защо е от
съществено значение да направите внимателен
избор за последния етап от куриерската
доставка, т.н. „последна миля“. Горещо ви
съветваме да си сътрудничите само с надеждни
куриерски компании, за да изградите доверие
в потенциалните си клиенти. Друго, с което
гарантирате устойчивост на бизнеса си, е да
имате диверсификация на куриерите. Така може
бързо и лесно да прехвърляте поръчките си от
един доставчик към друг, в случай на периоди
с ограничен капацитет или при форсмажорни
обстоятелства.
Колкото до валутата, в региона на ЦИЕ няма
уеднаквена валута, както е при повечето
държави в Западна Европа. В 9-те страни,
които изброихме по-горе, ще срещнете 7
различни местни валути. Това е особено
важна информация, която трябва да имате
предвид. Ако използвате наложен платеж при
доставка (което ще се случва често), за вас ще
е по-изгодно да получите парите си в местна
валута. Затова ви препоръчваме да разполагате
с банкова сметка в съответната държава или да
използвате надежден финтех доставчик. Така ще
спестите значителна сума, защото ще избегнете
сериозни загуби от превалутиране.

Времето за доставка е решаващо за
конкуренцията
Освен да осигурите на клиентите си възможност
да ви плащат в тяхната валута, е важно да
планирате и бърза доставка. В Румъния и
Унгария например най-бързите доставчици
печелят поръчката – там времето за доставка
е основен критерий при избора на онлайн

търговец от страна на потребителя. Ако сте се
спрели на тези пазари, осигуряването на бърза
доставка ще ви направи много по-конкурентни
пред големите местни играчи в определени
категории продукти.
Нека да разгледаме и демографските данни. По
отношение на електронните купувачи Полша
заема първото място с 37,9 милиона население,
от които 25 милиона пазаруват онлайн. На второ
място се нарежда Румъния със съответно 19,2
милиона население и 5,5 милиона пазаруващи
в Интернет. Там, където броят на онлайн
потребителите е по-малък, можете да мислите
по-глобално. Чехия, Гърция, Унгария и Австрия
сформират група от пазари с около 9-10 милиона
души, пазаруващи онлайн. България, Словакия и
Хърватия имат общо 5,6 милиона е-купувачи.
Не бива да подценявате пазарите с по-малко
население. По-големите очаквано са и
по-трудни за превземане. Полша е чудесен
пример за силно конкурентен пазар, при който
ако не разполагате с местен екип, ще ви бъде
изключително трудно да спечелите местните
потребители. Те отчетливо предпочитат да
пазаруват от местни търговци. Друг интересен
пример са Чехия и Австрия – те имат население
от едва 10 милиона души и въпреки това са сред
най-развитите пазари в сферата на електронната
търговия. Добре е да имате предвид също, че
Сърбия и Северна Македония все още не са
част от ЕС, което може да се окаже сериозно
предизвикателство, ако решите да развивате
бизнеса си в някоя от тези държави. (графика 1)
Нека разгледаме региона и от гледна точка на
оборота на електронна търговия. Отново Полша
държи първата позиция с 12 млрд. евро, но е
любопитно, че държави с по-малко население
като Чехия, Гърция и Австрия отчитат също
много висок онлайн оборот (между 8 и 9 млрд.
евро). Същевременно, българският и румънският
пазар са с оборот под 5 млрд. евро, но показват
годишен ръст от 30%, който е и най-високият за
региона. Ситуацията с Австрия е много подобна:
пазарът отчита оборот от електронната
търговия в размер на 8 млрд. евро и паралелно
с това годишен ръст от едва 4% – най-ниският
за региона. Дори Северна Македония, която е
държавата с най-малко население, расте със
завидна бързина – 28% на годишна база.
За да разберем по-добре тези данни, трябва
да вземем предвид и оборота на електронната
търговия на глава от населението. С други думи,
да сме наясно с приноса на всеки човек от
населението към общия оборот на електронната
www.progressive.bg 9 : 2021
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АНАЛИЗ

ЦИЕ: Държави
Население & e-shoppers по страни, 2019 (в млн.)

37.9

Полша

25.01

Румъния

5.57

Чехия

10.7
7.81

Гърция

10.4
5.30

Унгария

9.7
5.72

Австрия

9
6.39

Сърбия

8.7
3.83

България

7
2.17

Успехът на практика

Население
E-shoppers

5.5
3.91

Словакия

Хърватия

4.1
2.34

Словения

2
1.32

Северна
Македония

19.2

2
0.72

Източник: Worldometer, Ecommerce Report Regions, Balkan eCommerce

търговия. Така например, Полша, която води
класацията по брой население, не заема първо
място спрямо този критерий. Трите държави
с най-висок оборот на глава от населението са
Австрия, Чехия и Гърция, а според Ecommerce
Database Гърция, Румъния, Унгария, България и
Хърватска се очаква да нараснат средногодишно
с повече от 10% през следващите 4 години. Както
сами виждате, населението не е единственият
решаващ фактор за успеха на вашата експанзия
в ЦИЕ.
Друг съществен фактор за успеха на вашия
онлайн бизнес в региона е изборът на местни
или регионални комуникационни канали, чрез
който да достигате до потенциалните си клиенти.
Т.нар. маркетплейси са много популярни – в
Румъния предпочитан е eMag, докато в Полша
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около 80% от онлайн пазаруващите избират
местната платформа Allegro. В Гърция уебсайтът
Skroutz най-често се използва за сравнение
на цени между различни търговци, като
напоследък се трансформира и в маркетплейс.
Колкото до имейл маркетинга, добре е да сте
запознати с основните играчи във всяка страна
– в Чехия това е Seznam.cz, в България – abv.
bg, а в Полша голяма част от потребителите
имат имейл адрес при доставчика wp.pl. По
отношение на каналите за дигитален маркетинг,
очевидният избор е Facebook и Google, но има
и други опции, с които е редно да сте запознати
като eTarget (използван в 10-11 държави), Seznam
(Чехия), AdWise (България), Adrino (Полша), и т.н.

За да илюстрираме всичко досега казано, нека
се спрем върху 3 примера за успешни онлайн
бизнеси. Това са наши клиенти, които са се
възползвали от услугите на Balkan eCommerce
(подразделението за електронна търговия, в
което си партнират „Медияпост Хит Мейл“ и
„ИнАут Трейд“), за да разширят своя онлайн
бизнес в някоя от държавите, които обсъдихме
до момента.
Първият пример е за клиент, който продава
хранителни добавки. Услугите, които му
предоставяме, са обработване на поръчки
(фулфилмънт) и куриерски доставки за
България, Румъния и Чехия. Специфичното
при бизнес модела на този клиент е това, че
всички онлайн поръчки се заплащат с наложен
платеж и се доставят в рамките на максимум
два работни дни. Колкото до фулфилмънта,
осигурихме на клиента два склада, които да
обслужват споменатите пазари – поръчките от
Румъния и България се обработват и изпращат
от фулфилмънт центъра на „Метрика“ в София.
Чехия се обслужва през местен склад в Прага,
за да се осигури доставка на следващия ден
за почти всички поръчки. За този клиент
е изключително важно да има постоянен
мониторинг над доставките, тъй като има между
5000 и 7000 поръчки месечно. Отговорността за
проследяването на доставките е поверена на
нашия екип.
Следващият пример е за проект, на който
помогнахме да стартира съвсем скоро
–
BeerAddicted.com.
Клиентът
предлага
богато разнообразие от аксесоари за бира.
Първоначалното покритие е за 8 пазара –
България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария,

Електронна търговия
ЦИЕ: Държави
Оборот на електронната търговия (млрд.евро) & годишен ръст в % по страни, 2019
14
12

30%

12
9
8

8
17%

16%
15%

6

14%

13%
13%

9%

4

4

2

2
0

28%

25%

10
8

30%

4%
Полша

Чехия

Гърция

0,9

0,8

0,4

0,4

0,3

0,1

Австрия Румъния Унгария България Словакия Хърватия Словения Сърбия Северна
Македония

Източник: National Associations, Statista, RetailX

Румъния, Словакия и Словения. Възможностите
за заплащане са с карта, с банков превод
или с наложен платеж. За да се спести време
за превод и локализация на уебсайта на
клиента, таргетираната аудитория включва
само хора, които говорят английски език.
Това се дължи на факта, че клиентът иска
да покрие по-широка аудитория за кратък
период от време и следователно не се налага
да превежда сайта си на различни езици.
За този клиент ние предоставихме сложен
набор от услуги: предварително проучване
на пазара, изпълнение на поръчки (от нашия
местен склад), обслужване на клиенти,
куриерска доставка, решение за управление на
информацията за продуктите (PIM) и дигитален
маркетинг. Този пример дава чудесна представа
за възможността да се обхванат няколко пазара
едновременно чрез аутсорсинг на логистиката и
маркетинговия процес.

Бъдете гъвкави спрямо пазара
Последният ни пример е свързан с производител
на 3D пъзели, които се продават в Гърция
и Кипър. Услугите на фокус са изпълнение
на поръчки и куриерска доставка. Подобно
на предишния случай, клиентът има много
специфични изисквания за времето на доставка,
поради което двете държави се обслужват от
два местни склада, намиращи се във всяка от
тях. Тъй като клиентът си сътрудничи с B2B и B2C

клиенти, има различни възможности за плащане
на доставките: от наложен платеж, през онлайн
плащания и дори банкови преводи. Въпреки че
нашият клиент има по-малък брой поръчки на
месечна база, средната стойност на кошницата
е много висока.
За да обобщим нашите експертни предупреждения
и съвети, направихме за вас този списък със
7-те най-важни точки, които е добре да имате
предвид, когато разширявате своя онлайн бизнес
в Централна и Източна Европа:
1. Запознайте се добре с данните на пазара и
неговите специфики;
2. Помислете за изпълнението на поръчките
(фулфилмънта) – къде ще съхранявате, взимате
и опаковате своите продукти;
3. Внимателно планирайте трансграничните
доставки и доставките „последна миля“, за да
бъдете конкурентноспособни;
4. Помислете за внедряването на системата
PIM за управлението на информацията за
продуктите. Така ще спестите много време и
ресурси в менажирането на сложен набор от
данни за много канали;
5. Не забравяйте за превода и адаптацията на
уебсайта ви на местния език, ако това ще
подпомогне стратегията ви за експанзия;
6. Разчитайте на екип, говорещ местния език за
превода на сайта и клиентското обслужване;
7. Фокусирайте се върху местните канали за
маркетинг, за да промотирате бизнеса си по
най-добрия начин.
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ТИП НА МАГАЗИНА
ИМЕ НА МАГАЗИНА

Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница : 32 продукта

Брой
закупени
продукти в TB

ВИД ПРОДУКТ

КОЛИЧЕСТВО

1 Лимони
2 Моркови
3 Картофи
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

МАРКА & КОМПАНИЯ

налични в ТВ
налични в ТВ
налични в ТВ

1 кг
1 кг
1 кг

ХРАНИ
Прясно мляко Верея 3%
Обединена Млечна Компания АД
Извара Olympus
Тирбул ЕАД
Напитка Alpro Soya, бадем
Данон Сердика АД
Луканка Орехите Добруджанска
Белла България АД
Домашна лютеница, едросмляна
Дерони OOД
Брашно София Мел Класик Тип 500
ГудМилс България ЕООД
Олио Бисер
Бисер Олива АД
Бутер тесто замразено
Белла България АД
Царевица Bonduelle 4/4
ВК Комерсиал Европродукт ООД
Бебешко пюре Hipp зеленчуково
HIPP България
Бонбони Toffifee
Фортуна KOM ООД
Кроасан 7 Days Max
Чипита България АД
Mлечен шоколад Milka
Монделийз България
Уиски Jack Daniels
Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България
Бира Пиринско светло РЕТ
Карлсберг България АД
Изворна вода Девин
Девин ЕАД
Кафе Нова Бразилия класик, мляно
Якобс Дау Егбeртс България ЕООД
Солети Хрус-Хрус класик
Млин 97 АД
Чипс Ruffels
PEPSICO
Храна за котки пауч Whiskas
Марс Инкорпорейтед България ЕООД
НЕ ХРАНИ
Сапун Dove
Юниливър България ЕООД
Дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack SCA
Тоалетна хартия Emeka Paradise
Фикосота ООД
Капсули за пране Ariel 3в1, цветно
Проктър и Гембъл ЕООД
Омекотител Semana Moonflower
Фикосота ООД
Препарат Medix WC Power Gel
Мексон ООД
Domestos
Юниливър България ЕООД
Шампоан Бочко, помпа
Лавена Мърчандайзинг АД
Крем Здраве
Арома АД
Платена сума
Липсващи продукти
Обща средна цена на липсващите продукти:
Приблизителна цена на потребителската кошница:
Час и дата на покупката

ЛЕГЕНДА:

1л
400 г
1л
180 г
520 г
1 кг
1л
800 г
850 мл./670 г
125 г
125 г
110 г
100 г
700 мл
2л
1,5 л
200 г
60 г
155 г
100 г
100 г
2*10 бр
4 бр
15 бр
1.9 л
500 мл
750 мл
400 мл
30 гр

0.00 лв. - Ценова промоция

tmarketonline.bg

shop.gladen.bg

homebag.bg

29 продукта

0 продукта

0.69 лв.
0.99 лв.

3.59 лв.
1.09 лв.
1.09 лв.

3.64 лв.
1.39 лв.
1.13 лв.

2.49 лв.
3.29 лв.
5.99 лв.
8.49 лв.
5.79 лв.
1.69 лв.
4.39 лв.
5.79 лв.

2.34 лв.
3.06 лв.
6.09 лв.
7.06 лв.
5.14 лв.
1.62 лв.
3.97 лв.
5.49 лв.
4.22 лв.
2.74 лв.
3.48 лв.
1.12 лв.
2.43 лв.
41.52 лв.
2.47 лв.
1.02 лв.
3.37 лв.
0.38 лв.
2.94 лв.
1.01 лв.

bulmag.org

25 продукта

supermag.bg

27 продукта

ebag.bg

randi.bg

ОНЛАЙН СУПЕРМАРКЕТ

29 продукта

31 продукта

30 продукта

4.32 лв.
1.78 лв.
1.49 лв.

3.59 лв.
1.69 лв.
1.19 лв.

2.99 лв.
1.49 лв.
0.79 лв.

3.69 лв.
1.59 лв.
1.25 лв.

2.35 лв.
2.99 лв.
4.99 лв.
8.49 лв.

2.29 лв.
2.99 лв.
6.49 лв.
6.69 лв.
4.69 лв.
1.49 лв.
3.99 лв.
5.49 лв.
4.59 лв.
2.69 лв.
3.39 лв.
0.99 лв.
2.79 лв.
39.99 лв.
2.69 лв.
1.29 лв.
2.99 лв.
0.39 лв.
2.99 лв.
0.99 лв.

2.25 лв.
2.99 лв.
6.59 лв.
5.69 лв.
4.65 лв.
1.65 лв.
3.99 лв.
5.29 лв.

2.39 лв.
3.10 лв.
6.59 лв.
7.49 лв.
5.49 лв.
1.69 лв.
4.19 лв.
5.19 лв.
4.39 лв.
2.75 лв.
3.55 лв.
0.99 лв.
2.59 лв.
42.99 лв.
2.69 лв.
0.99 лв.
4.39 лв.
0.39 лв.
2.99 лв.
0.99 лв.

2.25 лв.
2.99 лв.
5.89 лв.
5.49 лв.
5.09 лв.
1.59 лв.
3.29 лв.
5.19 лв.
3.29 лв.
2.65 лв.
2.69 лв.
1.29 лв.
2.39 лв.
40.99 лв.
2.39 лв.
0.85 лв.
3.49 лв.

1.89 лв.
5.29 лв.
2.59 лв.

0.99 лв.
5.19 лв.

1.59 лв.
5.99 лв.
4.59 лв.
2.69 лв.
3.99 лв.
1.09 лв.
2.49 лв.
39.99 лв.
1.09 лв.
3.69 лв.
0.39 лв.
2.99 лв.
0.99 лв.
1.79 лв.
5.49 лв.
2.99 лв.
13.99 лв.
7.59 лв.
2.49 лв.
4.89 лв.
4.29 лв.
2.99 лв.
144.49 лв.
3 продукта
11.58 лв.
156.07 лв.
16,9,2021 /15:00/

1.19 лв.
5.39 лв.
2.29 лв.
13.99 лв.
5.99 лв.

2.65 лв.
3.99 лв.
1.35 лв.
41.99 лв.
2.09 лв.
0.89 лв.
2.59 лв.
0.34 лв.
2.79 лв.
0.99 лв.

3.69 лв.
4.39 лв.
2.99 лв.
146.29 лв.
1 продукт
2.54 лв.
148.83 лв.

1.85 лв.
5.65 лв.
2.49 лв.
10.69 лв.
6.99 лв.
2.69 лв.
3.99 лв.
4.99 лв.
3.29 лв.
140.67 лв.
2 продукта
6.65 лв.
147.32 лв.

127.12 лв.
5 продукта
30.10 лв.
157.22 лв.

16,9,2021 /15:30/

16,9,2021 /16:00/

16,9,2021 /16:30/

Няма такъв артикул

Промоция 1+1

2.99 лв.
3.29 лв.
0.99 лв.
1.89 лв.
43.19 лв.
2.49 лв.
0.99 лв.
3.09 лв.
0.39 лв.
1.09 лв.

12.79 лв.

4.99 лв.

СРЕДНА
ЦЕНА НА
ПРОДУКТ

2.29 лв.
4.49 лв.
4.69 лв.

2.09 лв.
5.39 лв.
3.09 лв.
12.49 лв.
8.09 лв.
2.69 лв.
4.99 лв.

1.63 лв.
5.40 лв.
2.69 лв.
12.79 лв.
7.17 лв.
2.54 лв.
4.51 лв.
4.59 лв.
3.02 лв.

123.93 лв.
7 продукта
20.84 лв.
144.77 лв.

2.79 лв.
145.71 лв.
3 продукта
11.75 лв.
157.46 лв.

0.00 лв.

16,9,2021 /17:00/

16,9,2021 /17:30/

16,9,2021 /17:40/

0.00 лв.

Артикулът не е в наличност в момента

Сайтът не е активен

НА ФОКУС

Ръст в стойност на
ароматизаторите с 2%
Ароматизаторите, които освежават въздуха, стават все по-търсена и
интересна категория. Дали ще внесем свежест в дома си или колата
си с аромат на жасмин, океан или череша, зависи само от нас, тъй като
производителите са се постарали да ни предоставят всевъзможни
моно и комбинации от аромати. Видовото разнообразие също
впечатлява с множество разновидности.
Агенцията за проучване на пазара „NielsenIQ
България“ следи развитието на продажбите на
категорията „Ароматизатори“, която включва
различни видове – гелообразни, спрейове, свещи
и електрически. Те могат да се използват за
освежаване на въздуха както у дома, така и в колата.

месечен период: МАТ май-юни 2021 - юлиавгуст 2020 г. сравнени с предишния МАТ
период май-юни 2020 – юли-август 2019
година. През този период категорията расте
в стойност с 2%, но като бройки продажбите
намаляват с 2,9%.

Развитието на категорията се следи в следните
търговски обекти - хранителни магазини,
дрогерии и битови химии, аптеки, както и в
петролен канал. Данните в настоящата статия
са за продажбите в стойност за дванадесет

Важността на търговските канали
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При различните формати търговски обекти
в хранителните магазини над 300 кв. м
продажбите отбелязват ръст в стойност от

Ароматизатори
1,3%, и стабилност при продажбите в бройки.
Следващите търговски обекти (Хр. Магазини
от 41 до 300 кв. м) продажбите нарастват в
стойност с 4,7%, но намаляват в бройки с -1,6%.
Малките магазини, тип „Традиционна търговия“,
губят от продажбите в стойност и в бройки с
-6,3% и -4,7%, съответно. Категорията расте найсилно и най-бързо в дрогериите и битови химии
с 9,9% в стойност и 0,9% в бройки, а също така и
каналът на аптеките нараства с 58% в стойност и
47,2% в бройки, но тук трябва да се има предвид,
че тежестта на този канал, като принос към
общите продажби на продукти от категорията,
е много малка. В бензиностанциите категорията
регистрира спад в продажбите в стойност с
-8,2% и в бройки с -11,3%.
Може да се обобщи, че четирите най-важни
канала за категорията „Ароматизатори“ са
магазините над 300 кв. м, следват тези от 41 кв.
м до 300 кв. м, дрогериите и битовите химии, и
бензиностанциите.
Пазарният дял на категорията в хипермаркетите
е стабилен с 42% ниво на продажбите в
стойност, т.е. от общите продажби на пазара,
почти половината от тях се осъществяват в
търговски обекти над 300 кв. м. Дрогерии
и битови химии заемат 21,4% дял, следват
хранителните магазини от 41 до 300 кв. м дял
от 17,5% и бензиностанциите с дял от 12,7%.
Сборът от продажбите в стойност, реализирани
в споменатите четири формата, показва, че
те генерират почти 94% от общите продажби
в категорията. За традиционната търговия и
аптеките остават останалите около 6%.
Разпределението на търговските канали като
тежест в продадени бройки се запазва като
подредба - над 300 кв. м са с 35,3% дял, следвани
от хранителните магазини от 41 до 300 кв. м
с 24,65%, петролен канал с 17,9% и 12,9% за
дрогерии и битови химии.

Следват ги течните ароматизатори, които
са в течна форма и се предлагат основно в
разфасовки от 20 мл. и се ползват основно за
ароматизиране на дома. Те увеличават своите
продажби, съответно с пазарен дял от 14,9% на
16,8% за последния разглеждан МАТ период в
стойност.
Спрейовете за еднократно пръскане са били с
9% пазарен дял за предишния МАТ период, а за
последния период са с 8,6% дял на продажбите
в стойност. Тези четири сегмента съставляват
85,8% от продажби в стойност на категорията.
Свещите също отбелязват ръст от 6,5% на 7,7%
през последния анализиран период (МАТ майюни 2021 - юли-август 2020 г.) на продажбите в
стойност.
NielsenIQ разделя категорията „Ароматизатори“
в още една сегментация – на свещи, на
продукти с продължително действие и на
продукти с мигновено действие (спрейове
за еднократно пръскане). По-голямата част
83,7% от категорията представляват продукти
с продължително действия, т.е. такива които
се ползват по-дълго време и имат по-голяма
трайност. Продуктите (спрейове) за мигновено
действие са с дял от 8,6% и свещите са с дял от
7,7% от продажбите в стойност.
Ароматиразторите се делят и според формата на
продукта и на графиката по-долу могат да се видят
основните форми.

Дял в стойност на различните
форми ароматизатори
100%
90%
80%

Сегментация на категорията по видове

70%

Многообразието в категорията е голямо, но
данните показват, че продажбите в стойност на
ароматизатори преминават през четири основни
групи. С най-голям дял са ароматизатори, които
се пръскат постоянно с помощта на машинка 32,3% за последния МАТ, като този пазарен дял
пада с 2,1 п.п., т.е. през предишния анализиран
период продажбите са били 34,3% в стойност
(МАТ май-юни 2020 – юли-август 2019 година).
Следващия
по
големина
сегмент
са
ароматизаторите за кола с дял от 28,5% през
предишния МАТ период, а през последния
анализиран период са 28,1%, т.е. може да се
заключи, че те са стабилни в продажбите в
стойност.

50%

60%

9.2%
5.9%
6.8%
6.5%
10.1%

10.4%
5.6%
7.3%
7.7%

27.2%

25.2%

34.3%

32.4%

MAT 20

MAT 21

11.5%

40%
30%
20%
10%
0%
Other forms

Candle Wax

Car Continuous

Instant regular

Continuous other

Continuous automatic

Continuous electric liquid
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Най-нарастващи по показател „продажби
в стойност“ са свещите с 20,7%, докато
продължаващите
и
мигновените
спрейове са стабилни в продажбите
в стойност. От своя страна течните
продукти растат с 15% в стойност, спрямо
предишния разглеждан период.

Четири аромата са
най-предпочитани
Категорията е силно фрагментирана,
затова е трудно да се определи кой е найпредпочитаният аромат, но все пак четири
аромата се нареждат на челно място в
класацията и държат по 3% пазарен дял –
ароматът Zen, Turquoise oasis, Vanilla и Freesia
& Jasmin са най-купувани от потребителите.
Топ 5 производители, подредени по
азбучен ред, са: „Балев Био Маркет“,
„Виктори-2000“, Johnson & Johnson,
Reckitt Benckiser и собствени марки.

Топ 30 аромата за последния МАТ
с дял на продажбите в стойност
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%

1%
1%
2%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
2%
4%
3%

16%
13%

5%
0%

1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%

15%
10%

1%

MAT 20

Lilac
Antitobacco
Bubble Gum
Ocean
Black crystal
Cherry blosson & magnolia
Lavender
Cool linen & white lilac
Bali sandalwood & jasmine
Lily of the valley
Freesia & jasmin
Vanilla
Tuquoise oasis warm breeze
Zen
Unable to seg ment

MAT 21

МНЕНИЕТО НА ТЪРГОВЕЦА- dm дрогеримаркт
Категорията „Ароматизатори“ в
dm бележи двуцифрен ръст
Кой вид ароматизатори за дома според вас е водещ
по продажби – спрей, ароматизатори в устройства
с таймер/задвижвани от движение, ароматизатори
тип дифузери (с клечки/електрически) или такива,
които се поставят в устройства, които се включват
директно в контакт?
Говорейки за продажби в количество, водеща подкатегория по продажби за периода септември 2020 г.
- септември 2021 г. са автоматичните ароматизатори
(ароматизатори в устройства с таймер/задвижвани от
движение), на второ място са аерозолите, а след това
– ратанови пръчки и електрически ароматизатори.
Наблюдава се отлив на покупките на автоматични
ароматизатори, докато в същото време аерозолите,
свещите и етеричните/парфюмни масла набират скорост нагоре и печелят дялове от цялата категория
„Ароматизатори“.
Като търговец, който предлага богат избор в
сегмента на ароматизаторите, според вас какви
аромати се търсят повече от потребителите?
Прави впечатление, че сред най-продаваемите
кодове са ароматизатори с аромати, които познаваме
от природата – аромати на цветя, билки и плодове например портокал, лавандула, евкалипт, магнолия,
орхидея и други.
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Наблюдавате ли определена тенденция в
предлагането на този тип продукти в последно
време (например търсене на по-естествени
съставки или пък продукти, които имат за цел
по-скоро неутрализиране на неприятни миризми,
отколкото натрапването на определен аромат)?
Категорията „Ароматизатори“ в dm бележи двуцифрен ръст в количество продажби и в стойност,
което според нас се дължи на желанието на хората
да превърнат своя дом в уютна крепост, във връзка
с по-дългото стоене вкъщи по време на локдауните.
Както споменахме през тази година увеличението в продажбите на етерични масла, ратанови пръчки и свещи
е най-голямо, което говори за засилване интереса на
потребителите към по-естествени източници на аромат.
Освен това един от търсените продукти в асортимента на dm са и неутрализаторите на миризми,
които не насищат въздуха с аромат, а имат за цел
само да премахнат лошата миризма.
Какви са предложенията при вашата собствена
марка продукти в този сегмент?
Разполагаме с голямо разнообразие от артикули
собствена марка – Denkmit и Profissimo, които са
представени във всички подкатегории. Продуктите
се възприемат много добре от нашите клиенти, тъй
като са характерни с високото си немско качество на
трайно изгодни цени. Това е и причината те да са сред
топ продуктите по продажби в категорията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕПТЕМВРИ 2021

Кой и как използва
дезинфектанти за ръце и
антибактериални кърпички?
Веднъж в седмицата дезинфектант за ръце купуват
34% от потребителите у нас, а антибактериални
почистващи кърпички – 39 на сто. Това показва
национално представително проучване на JTN,
проведено през февруари 2021 г. сред жени и мъже
на възраст между 18 и 74 години, които активно
участват във вземането на решение за покупките
в домакинството. Изследването е направено
през собствения респондентски онлайн панел на
агенцията.
JTN сравнява каква е била честотата на покупка
на дезинфектанти преди началото на пандемията
и през февруари тази година. Анализът показва,
че всеки ден дезинфектант преди пандемията са
купували 13%, а към момента на провеждане на
проучването – 11 на сто. За сметка на това тези,

които пазаруват продукта между 1 и 5 пъти в
седмицата са се увеличили значително от времето
преди пандемията – от 13% на 22 на сто през
февруари. Същото важи и за тези, които купуват
продукта между 1 и 3 пъти в месеца – техният дял
се увеличава от 24% преди ерата на Covid-19, на 33
на сто в началото на 2021 г.

От къде се пазаруват най-много

Изследването на агенцията показва, че предимно
дезинфектанти се пазаруват от големи вериги
магазини (хипермаркети) – 52%. Следват
супермаркетите (40%), аптеките (27%), дрогериите
(20%), малки квартални магазини (20%), онлайн
магазини (3%), пазари или борси (2%).
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Предпочитани разфасовки

Най-желаният дезинфектант е този, който се
побира в опаковка от 100 до 199 мл. Именно
този размер разфасовка участвалите в
проучването са посочили, че пазаруват найчесто (40%). Следват разфасовките до 99 мл
(31%), тези от 200 до 299 мл (12%) и опаковките
от 400 до 499 мл (6%).

И какво пазарувате най-често?

На въпроса коя от изброените марки потребителите
пазаруват най-често, подредбата е следната –
Medix (40%), Derma Intensive+ (14%), Живасепт (10%),
A1 (8%), Чисто (6%), Dettol (4%), Essentica Pure (3%),
Huvesept (3%), Teo (2%), Agiva Hygiene (2%), Clean
hands (2%), Fa (2%), Biotrade (2%).

Купуваме ли най-много марките които
познаваме най-добре?

Фактори, които водят до избор на
антибактериален гел/спрей за ръце
Когато става въпрос за избор на дезинфектант,
най-значимият фактор, от който се водят
потребителите са свойствата на продукта и
степента, в която той осигурява необходимата
дезинфекция. На второ място по важност
идва цената на дезинфектанта, а на трето –
отсъствието на вредни за здравето химикали,
които биха предизвикали алергична реакция
например. Четвъртият по важност фактор
е ароматът, след него са използваните
съставки, размер на опаковката, промоция,
производител/марка, препоръка от познато
лице.

Какво купихте през последните
3 месеца?
На въпрос кои от предварително изброените
марки, потребителите са закупили през
последните 3 месеца, най-голям процент от
участвалите в проучването е посочил Medix
(62%). Следват брандовете Derma Intensive+
(30%), A1 (21%), Живасепт (18%), Dettol (16%),
Чисто (15%), Essentica Pure (8%), Teo (7%), Clean
hands (7%), Huvesept (6%), Fa (6%), Agiva Hygiene
(6%), Blazy protect (5%), Biotrade (4%).
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Сравнение между познаване и декларирано
потребление на топ 10 марки, определени от
участвалите в проучването показва следните
любопитни факти. Medix е посочена като найпозната марка, от най-много хора (69%). Въпреки
това тези, които са я закупили през последните
2 месеца са 62 на сто, а тези, които посочват, че я
пазаруват най-често са 40%.
Derma Intensive+ е позната за 44% от потребителите,
но реално през последните 2 месеца е била
закупена от 30 на сто, а най-често се е пазарувала от
14% от потребителите. При Живасепт сравнението
показва следното – познат бранд е за 39% от
хората, 18 на сто са я купили през последните
2 месеца, а най-често избират тази марка 10 на
сто. Брандът A1 е познат на 29% от купувачите,
но само 21 на сто са го купили през последните 2
месеца, а честите купувачи са едва 8%. При Чисто,
общата познаваемост на бранда достига 39 на
сто, закупилите този продукт през последните 2
месеца са 15%, а лоялните потребители, избиращи
най-често него са 6 на сто. Dettol е позната марка
за 36% от хората, но реално купуващите я са 4%
(най-често нея) и 16% (купили през последните 2
месеца). Essentica Pure е известен бранд за 18 на
сто от потребителите, но купилите този продукт
през последните 2 месеца са едва 8%, а пък тези,
които посочват, че го купуват най-често са едва
на сто. При Huvesept картината е сходна – познат
е на 17%, бил е закупен в последните 2 месеца от 6
на сто, а най-често се пазарува от 3%. Тео е марка,
позната на 24% от потребителите. От тях 7 на сто
са я купили през последните 2 месеца, а най-често
в потребителската си кошница я поставят едва
2 на сто. Agiva Hygiene е с обща познатост сред
18% от населението. От тях 6 на сто са закупили
продукта с тази марка през последните 2 месеца,
а редовните потребители са 2%.

Антибактериални кърпички за ръце

Анализът на JTN показва, че няма промяна по
отношение на пазаруването на антибактериални
кърпички на всекидневна база от преди пандемията
и по време на нея – 10% от потребителите са го
правили в периодите от преди началото на 2020 г.
и същият процент хора са запазили тази честота на

Дезинфектанти
покупка и в активните периоди на пандемията. Има
ръст на тези, които са започнали да купуват между 1
и 5 пъти седмично – от 22% преди Covid-19 на 29 на
сто по време на пандемията. Увеличава се и броят на
потребителите, купуващи между 1 и 3 пъти месечно –
от 31% на 33%.

Антибактериални кърпички предимно
пазарувам от...
Големите
вериги
магазини
(хипермаркети)
са посочени като водещ канал за покупка на
антибактериални кърпи (56%). Ако не посетят
хипермаркет, то потребителите се насочват
към следващия най-предпочитан от тях канал
за снабдяване с този продукт – супермаркетите
(43%). До малките квартални магазини отскачат 25
на сто от потребителите, а до дрогериите – 23 на
сто. Аптеките са канал, от който 19% от хората се
снабдяват с антибактериални кърпички.

Размери на опаковката и алкохолно
съдържание
Пандемията подтикна хората у нас да пазаруват
основно трите най-разпространени разновидности

пакети антибактериални кърпи. Големите опаковки,
съдържащи над 60 кърпички се купуват от 37 на сто,
средните пакети, предлагащи до 60 кърпички се
пазаруват от 34 на сто, а малките пакетчета с до 15
кърпички се предпочитат от 29% от купувачите.
По отношение на типа продукт, по-голям процент от
хората избират кърпички с алкохолно съдържание
(24%), а 22 на сто – без алкохол. И от двата типа
продукти пазаруват 42 на сто от потребителите. Има
и един малък процент от хора, които посочват, че
не обръщат внимание на това какви мокри кърпи
купуват (8%).

Кое е важно при избора на
антибактериални кърпи
Ефикасността на продукта е основният фактор,
от който потребителите се водят при избора на
марка антибактериални кърпи. И при този продукт,
подобно на антибактериалните гелове и спрейове,
цената идва на второ място след ефективността.
Третият по важност фактор за кърпичките е техният
аромат. После се нареждат изчистеността от вредни
за здравето съставки, размерът на опаковката,
промоцията, името на производителя/марката и
препоръката от познат, приятел или роднина.

www.progressive.bg 9 : 2021

| 39

ПРИЛОЖЕНИЕ

Степенуване на факторите, дефиниращи
избора на конкретна марка дезинфектант за ръце

Коя от изброените марки
закупувате най-често?

Скала от 0 (най-ниска степен) до 3 (най-висока степен)
Свойствата на продукта

2.26

(ефикасност, степен на дезинфекция)

2.14

Цената на продукта
Отсъствие на вредни за здравето

1.89

химикали/ антиалергичен

Аромат

1.72

Използваните съставки

1.71
1.33

Размер на опаковката

1.16

Дали в момента е на промоция

1.05

Името на производителя (марката)
Препоръка от роднина/познат/приятел
Опаковката и маркировката на продукта
Външният вид на продукта/изделието
Рециклируема опаковка

0.63
0.52
0.41
0.19

Medix
Derma intensive
Живасепт
А1
Чисто
Dettol
Essentica Pure
Huvesept
Тео
Agiva Hygiene
Clean hands
Fa
Biotrade
Heitmann
The 5th element
Dermo
Blazy protect
Zollex
Voxx
V Guard 2in1

14%
10%
8%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0.4%
0.2%
0%
0.2%

40%

491 интервюта –потребители, купуващи дезинфектант за ръце поне веднъж на два месеца

Обща разпознаваемост на брандовете

При задаване на въпрос с подпомогната запознатост
за марките, които са представени на пазара, JTN
установява, че потребителите в най-голяма степен
познават Бочко (69%). Следват Wet hankies (40%),
Чисто (36%), Zewa (32%), Dettol (31%), Cleanic (28%),
Trendy (28%), Freshmaker (24%), Septona (23%), Agiva
(23%), Renkli (21%), Detox (20%), Zetox (19%), Biofresh
(18%).

Какво сте употребявали в последните
3 месеца? А най-често пазарувате...?
На въпроса кои от изброените марки потребителите
са закупили през последните 3 месеца, най-голям
дял от отговорите е насочен в полза на Бочко (63%),
следван от Wet hankies (25%), Чисто (17%), Trendy
(14%), Agiva (13%), Zewa (11%), Detox (9%), Septona
(9%), Cleanic (8%), Renkli (8%), Freshmaker (8%), Dettol
(8%).
А по отношение на най-често закупуваните
брандове, класацията изглежда така: Бочко (41%),
Wet hankies (12%), Trendy (6%), Чисто (6%), Agiva (5%),
Renkli (5%), Cleanic (5%), Freshmaker (3%), Septona (3%),
Zewa (3%), Dettol (2%), Biofresh (1%).

Познаване vs. декларирано потребление

Взимайки предвид 10-те топ марки, определени
от потребителите, маркетинговата агенция прави
сравнение между познаваемостта на бранда и
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декларираното потребление на същата марка. При
Бочко познаваемостта е 69%, но 63 на сто от хората са
закупили антибактериални кърпички на този бранд,
а пък честите му купувачи са 41%. При Wet hankies
разпознаваемостта е 40%, но тези кърпички са се
ползвали от 25% през последните 2 месеца и от 12 на
сто – регулярно. Trendy е марка, която е позната сред
28 на сто от хората. От тях през последните 2 месеца
14 на сто са я купували, а най-често се пазарува от 6%.
Чисто е марка с обща разпознаваемост от 36%, но
пазарувалите я в двата месеца преди провеждането
на проучването са 17 на сто, а тези, които са
посочили, че я купуват най-често са 6 на сто. Agiva
Hygiene е бранд с 23% познатост, който се пазарува
често от 5% от потребителите, а е бил купуван през
последните 2 месеца от 13 на сто от купувачите на
този тип продукти. Renkli – с познатост 21%, закупен
в последните 2 месеца от 8 на сто, а често влиза в
потребителската кошница на 5 процента от хората,
потребяващи антибактериални кърпи. Cleanic има
познаваемост от 28%, употребяван е от 8 на сто
в последните 2 месеца и се купува често от 5% от
потребителите. Freshmaker се познава от 24 на сто от
потребителите, в последните 2 месеца е купуван от
8 на сто от тях, а най-често пазаруващите тази марка
са 3 на сто. Septona е с познаваемост 23%, най-често
се пазарува от 3% от хората, а само за последните 2
месеца – 9% от тях. Анрибактериалните кърпи Zewa
са разпознати от 32 на сто от потребителите. От тях
за последните 2 месеца този бранд са купили 11 на
сто, а най-често е пазаруван от 3% от хората.

Промоции
Тунквани бисквити „МАРИЯ“
Нова марка от известния на всички бранд "Боровец" и фабрика "Ден и Нощ"
8 неустоимо вкусни сандвич бисквити:
Какаово млечна глазура
Крехка бисквити с нежен плодов пълнеж от ягода или горски плод
Маркетингова подкрепа:
Дегустации в търговските обекти
Популяризация в Инстаграм и Фейсбук
Използване на инфлуенсъри
Национални кампании и игри
Логистична информация: 200гр. / брой в кашон 24, брой кашони на палет 90
Производител: Ден и Нощ ООД
Телефон и факс: 080014414
Уебсайт: www. dayandnightwafers.com
Е-mail: office@dayandnightwafers.com

COCIO – истинско шоколадово мляко само с три съставки –
мляко, захар и какао – нищо друго!
Така започнахме да го правим през далечната 1951 г., така го правим и до сега. Опитайте го леденостудено
или горещо, в зависимост от сезона или настроението ви – и в двата случая насладата и доброто прекарване
са гарантирани, защото Cocio не е просто напитка, а добра емоция.
Тайната на невероятния вкус на Cocio е в простата рецепта и в нагряването му на точно определена
температура, при която започва лека карамелизация на захарта и напитката става наистина специална.
Може да изберете класическата рецепта на шоколадовото мляко Cocio Classic или Cocio Dark – с 1% повече
какао, за по-интензивно шоколадово усещане.
Винаги разклащайте преди да отпиете, за да разбъркате утаения на дъното шоколад,
защото така е по-вкусно и защото е по-забавно!
Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустации
Логистична информация: COCIO CLASSIC, 270 g – по 12 бр. в кашон; +2 до +8°С;
COCIO DARK, 270 g – по 12 бр. в кашон; +2 до +8°С
Производител: ARLA FOODS, Дания
Вносител и/или дистрибутор: Фреш Директ ООД
Адрес: София 1379, ул. Охридско езеро 3
Телефон и факс: +359 2 970 19 88
Уебсайт: www.freshdirect.bg
E-mail: office@freshdirect.bg

My Coffee Spice Kotanyi
Ароматни мелничка за любимото кафе като модерно и емоционално преживяване, приготвено по
индивидуален вкус.
Прясното кафе среща прясно смлени подправки в три варианта:
Мелничка Солен карамел 60 g - магичното съчетание на сладко и солено
Мелничка Канелена захар 41 g - сладко-пикантен вкус и неустоим аромат
Мелничка Какаова целувка 60 g - за финален акцент с нежни какаови нотки
Маркетингова подкрепа: Social media, print
Логистична информация: 4 БР / СТЕК
Производител: KOTANYI Австрия
Вносител и/или дистрибутор: Инкофуудс ООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: 1532 София, Казичене,
ул. Серафим Стоев №28
Телефон и факс: 00359 2 8131939
Уебсайт: www.inkofoods.com; www.kotanyi.com/bg
Е-mail: office@inkofoods.com
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AROMA LABORA Skin Defence
Мицеларни почистващи продукти за лице
Козметичната серия Aroma Labora Skin Defence предлага хидратираща грижа и защита на
кожата от вредното влияние на градската среда и замърсяване. Почистващите продукти с
мицеларна технология осигуряват ежедневен детокс за кожата на лицето. Мицеларната
вода и мицеларният измивен гел почистват нежно и премахват ефективно водоустойчив
грим и замърсявания, без да изсушават. Създадени с над 95 % съставки от натурален
произход, те хидратират, успокояват и оставят кожата чиста, мека и освежена след употреба.
Дерматологично тествани, подходящи за чувствителна кожа, без алкохол и оцветители.
Маркетингова подкрепа: Промоции в търговските обекти и реклама в социални мрежи
Логистична информация: опаковка мицеларна вода 250 ml / 12 бр. в кашон; опаковка
мицеларен измивен гел 150 ml/12 бр. в кашон.
Производител: „Арома“ АД
Дистрибутор: „Арома Козметикс“ АД
Адрес на производител и дистрибутор: гр. София, ул. „Кирил Благоев“ № 12
Телефон: +359 2 9350207
Уебсайт: www.aroma.bg; Е-mail: administration@aroma.bg

Вафли ТРОЯ Тофи 30г и ТРОЯ Чийзкейк лимон 30г.
Новата лимитирана серия на вафли ТРОЯ е вдъхновена от някои от любимите ни десерти – Тофи и Чийзкейк лимон.
Комбинацията от топящи се хрупкави вафлени кори, какаова глазура и ароматен крем, създава истинска наслада за
сетивата. Едно удоволствие, с което не искаш да се разделиш. ТРОЯ – Насладата е моя!
Вафли ТРОЯ не съдържат хидрогенирани мазнини, изкуствени подсладители и консерванти.
Маркетингова подкрепа: Дигитална кампания, атрактивни рекламни материали и промоции в търговската мрежа,
печатни медии, дегустации.
Логистична информация: Наименование: Тунквана вафла ТРОЯ Тофи 30г и Тунквана вафла ТРОЯ Чийзкейк лимон 30г;
Тегло брой/кг: 0,030; Баркод опаковка: 3800061609047, 3800061609054;
Брой продукт в бокс: 30бр;
Производител: Престиж-96 АД
Адрес на производителя и дистрибутора: България, Велико Търново,
ул. „Дълга лъка“ №6, ПК 5000
Телефон и факс: +359 62 614 141
Уебсайт: http://www.prestige96.bg

Мираж Мини Кейк
Наслади се на завладяващо ново предложение от любимия бранд Мираж – мини кейкове в два неповторими вкуса – Крем
с шоколад и Крем сметана и сладко от портокали.
Новите мини кейкове Мираж са истинско изкушение с комбинацията си от кадифени какаови блатове, плътна какаова
глазура и уникален крем с шоколад или със сметана и истинско сладко от портокали. Направени са с грижа и качествени
съставки – 100% натурално какао, брашно, истински яйца и мляко. Индивидуално опаковани десертчета за сладки
моменти вкъщи или навън. Енергия и наслада в една опаковка!
Маркетингова подкрепа: ТВ реклама, наситена дигитална кампания, вторични
излагания, POS материали и участия в брошури, както в големите международни вериги,
така и в по – малките локални клиенти.
Логистична информация: Нетно тегло: 40г. 10 мини кейка в бокс.
Производител: Престиж-96 АД
Адрес на производителя: България, Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ №6, ПК 5000
Телефон и факс: +359 62/614 141
Уебсайт: http://www.prestige96.bg
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Промоции
Бисквити Сладки приказки
Бисквити БЕЗ ПАЛМОВА МАЗНИНА с четири вкуса: масло, мляко, ванилия
и амарето
Маркетингова подкрепа: Постоянни дигитални кампании;
ПР представяне; Онлайн видео; Реклама на мястото на продажба
Логистична информация: Сладки приказки бисквити 130 гр. 12 кутии в
кашон, 24 кашона на ред, 192 кашона на пале
Производител: Кармела 2000
Адрес: гр. Велико Търново – България, ул. Опълченска 62
Телефон и факс: +359 62 63 58 15
Уебсайт: www. karmela.eu
Е-mail: office@karmela.eu

Една Порция Мюсли Vitalis
След успеха на Овесена Закуска Vitalis, Dr. Oetker представя най-новия си продукт – Една Порция Мюсли Vitalis в
три вкуса: Шоколад и Кокос, Ябълка и Канела, Ягоди и Бял шоколад. Количеството във всяка опаковка е достатъчно
за една порция закуска и съдържа зареждащ микс от овесени, пшенични и ръжени ядки, ленено и тиквено семе
и семена чия. Добавеният магнезий помага да се намали чувството на умора и липсата на енергия. Мюслито се
приготвя със 150 г кисело мляко за 3-5 минути.
Логистична информация: 20 пакета в кашон
Производител: Д-р Йоткер Румъния ООД, ул. Албещ 50, Куртеа
де Арджеш, Румъния
Вносител: Д-р Йоткер България ЕООД
Адрес на вносителя: София 1510, жк. Хаджи Димитър,
ул. Резбарска 5
Телефон: (02) 943 11 16
Уебсайт: www.oetker.bg
Е-mail: office@oetker.bg

Премиум подправки Picantina Grillhouse
Линията включва три артикула - Picantina Grillhouse Steak 40g /за свинско, телешко, говеждо месо/, Picantina
Grillhouse Chicken 45g /за пилешко, пуешко, патешко месо/ и Picantina Grillhouse Fish 40g /за различни видове риба и
морски дарове/. Всеки един от артикулите е създаден след внимателно проучване на вкусовете и предпочитанията
на най-изисканите ценители на грила и вкусната храна. Използвани са подбрани билки и натурални подправки.
Пакетирани в плътна опаковка, която запазва свежия аромат и наситен вкус на подправките. Без мононатриев
глутамат, без оцветители, без глутен.
Picantina. Подправено с вкус.
Маркетингова подкрепа: POS материали,
Facebook, Instagram
Логистична информация: Кутия по 24броя
Производител: Кенди ООД
Адрес на производителя: Банкя 1320, ул. София 101
Телефон: 02/997 73 74
Уебсайт: www.picantina.bg

RETAIL IN 2021:

THE YEAR AFTER THE PANDEMIC
7-8 ОКТОМВРИ 2021

ЕЛАТЕ И СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАЙ-ГОЛЯМОТО
FMCG СЪБИТИЕ НА 2021!
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30 септември 2021
Интер Експо Център,
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:

