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PROGRESSIVE AWARDS имат за цел да отличат успешните компании и брандове от бързооборотния бранш, които
задават тенденции и допринасят година след година за развитието на индустрията и пазара, както и играят
важна роля за развитието на партньорството между търговците и доставчиците. Официалната церемония по
награждаването бе проведена в „Интер Експо Център“ в София на 30 септември.
PROGRESSIVE AWARDS бяха раздадени за 13 категории:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Най-добър Международен Ритейлър 2021
Най-добър Магазин (над 1000 кв. м) 2021
Най-добър Локален Ритейлър 2021
Най-добър Магазин (под 1000 кв. м) 2021
Най-добра e-commerce инициатива 2021
Най-добър Производител 2021
Най-добър Дистрибутор 2021
Най-добра Собствена Марка 2021
Най-добър Нов Продукт - Храни 2021
Най-добър Нов Продукт - Нехрани 2021
Най-добър Нов Продукт Напитки 2021
Най-добър Нов Продукт Алкохол 2021
Най-добър Проект за Социална отговорност 2021

Победителите бяха отличени след 3-месечно гласуване, проведено сред мениджъри на компании от бързооборотния
бранш. Гласуващите трябваше да изберат по един от всички финалисти в 13-те категории. Общо 12 500 имейли с
уникален линк за гласуване бяха разпратени всяка седмица в периода 28 юни-30 септември.
Преди да се стигне до гласуването обаче, процесът преминава през два етапа. Първият е кандидатстването, което
се случва чрез попълване на форма за номинации, в която фирмите могат да номинират себе си или свой доверен
партньор. Само добре аргументираните номинации минават към втори етап на състезанието, в което 13 членно
жури, след детайлен анализ на аргументите в регистрационните форми, избира финалистите във всяка отделна
категория.
Генерирането на уникалните линкове и централизирането на информацията, събрана във формите за гласуване, се
поддържат от IPSOS България - партньор на PROGRESSIVE AWARDS.
За всеки един номиниран в дадената категория могат да гласуват всички, с изключение на хората, които работят в
съответната компания. Всички служители от компаниите-финалисти получават персонализирани линкове, така че
да НЕ могат да гласуват за награда за тяхната компания/проект.

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР МЕЖДУНАРОДЕН РИТЕЙЛЪР
ПОБЕДИТЕЛ

LIDL БЪЛГАРИЯ

"Наистина изключително висока чест и
огромно признание за това, което направихме
ние и въобще за всеки един от моите колеги
в една година, която беше изключително
трудна и предизвикателна за всеки един от
нас. Благодаря ви за доверието най-вече!"
Милена Димитрова
Връзки с обществеността
Lidl България

Партньори:

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР ЛОКАЛЕН РИТЕЙЛЪР
ПОБЕДИТЕЛ

ФАНТАСТИКО ГРУП

„Благодарим за високата оценка и подкрепа!
За нас тази награда е специална и много важна,
защото я получаваме в година на юбилей. За
30 години „Фантастико“ успя да се докаже
като една устойчива компания, една компания
отговорна като работодател и инвеститор.“
Даниел Деянов
Директор „Продажби“
ФАНТАСТИКО ГРУП

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР ПРОИЗВОДИТЕЛ
ПОБЕДИТЕЛ

ПРЕСТИЖ-96 АД

"Много се радвам за тази награда! Тя е
дългоочаквана за „Престиж“. За мен наистина
е огромна чест да получа тази вечер наградата
от името на целия прекрасен екип. Вярвам и
се надявам, че успяваме да доставим моменти
на много сладки наслада и удоволствие за вас
и за вашите семейства. Искаме да ви кажем
ние от „Престиж“, че го правим с много
любов, с много грижа и особено отношение
към качеството и вкуса на продуктите и ще
продължим да го правим така."
Надежда Димитрова
Маркетинг директор
ПРЕСТИЖ-96
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Партньори:

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР МАГАЗИН НАД 1000 КВ.М.
ПОБЕДИТЕЛ

ФАНТАСТИКО БАНКЯ

„Чувствам се изключително горд,
че получавам тази награда днес, че
получаваме тази награда тази година,
година, в която ние честваме 30-ия си
юбилей. Тази награда я заслужават всички
мои колеги и не на последно място
собственикът на компанията.“
Янислав Стойчев
Главен финансов директор
ФАНТАСТИКО ГРУП

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР МАГАЗИН ПОД 1000 КВ.М.
ПОБЕДИТЕЛ

PARMART БУРГАС

"Много сме горди с Parkmart Бургас,
който открихме преди няколко месеца.
Нашият фокус е основно за нашите
клиенти: да спестим тяхното време,
да открият всичко, което им трябва
в един формат около 1000 кв.м. Много
се радвам, изключително сме горди и
благодарим за оказаната чест!"
Даниела Йорданова
Търговски мениджър
Parkmart

Партньори:

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР НОВ ПРОДУКТ НАПИТКИ
ПОБЕДИТЕЛ

СИСТЕМАТА НА КОКА-КОЛА В БЪЛГАРИЯ
ПРОДУКТ: SCHWEPPES НАР

„Това е един страхотен продукт, който
компанията успя да лансира и да направи
успешен през една много трудна година.
Поздравления за колегите, които са
номинирани в същата категория. 2020 не
беше най-добрата година за иновации, но
фактът, че има доста номинирани и доста
оспорвана битка в тази категория показва, че
няма какво да ни спре. Благодаря от името на
всички колеги, които работиха за този успех!“
Дора Стрезова-Николова
Изпълнителен директор
Coca-Cola България

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР НОВ ПРОДУКТ ХРАНИ
ПОБЕДИТЕЛ

„ПОБЕДА АД“
ПРОДУКТ: ОБИКНОВЕНИ
ВАФЛИ „ЧЕРНОМОРЕЦ“

"Чест и привилегия е да работи човек
в такава компания, чест и привилегия
е зад тебе да стоят брандове, които
повече от 50 години са в домовете
на българина. Благодаря на всички
български семейства, че избраха вафли
„Черноморец“, продължение на този
великолепен бранд „Черноморец“."
Николай Колев
Търговски и маркетингов директор
„ПОБЕДА АД“
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КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР НОВ ПРОДУКТ НЕХРАНИ
ПОБЕДИТЕЛ

АРОМА КОЗМЕТИКС
КРЕМ-МЕХЛЕМ „ЗДРАВЕ“

"От името на целия екип на „Арома
Козметикс“ благодаря на журито
и на всички от ритейла в България
за това, че дадохте гласа си за трета
година за „Арома Козметикс“ и за един
страхотен продукт, който е 100%
натурален и в себе си има ноу-хау на
почти сто години."
Александър Трифонов
Бранд мениджър
„Арома Козметикс“

12 | ОКТОМВРИ 10 : 2021

www.progressive.bg 10 : 2021

| 13

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР ДИСТРИБУТОР
ПОБЕДИТЕЛ

АМПЕРЕЛ

"Това е едно огромно признание за
фирмата, за годините, за които
работим и за всички партньори, с които
работим и най-голямото признание за
всеки от нас, за всеки работник, за всеки
мениджър, за всеки счетоводител и за
всеки доставчик!"
Хараламбос Танопулос
Управляващ мениджър
„Амперел ООД“
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КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР НОВ ПРОДУКТ АЛКОХОЛ
ПОБЕДИТЕЛ

DELION
ПРОДУКТ: JJ WHITELY GIN

"Честно казано да лансираш нов бранд
алкохолна марка на пазара през 2020а година при всички неща, които се
случиха, не беше лесна задачата, така
че за нас е изключително голяма чест
да получим тази награда! Много
благодарим на всички! За нас това беше
изключително важна година, за DELION,
тъй като това беше годината на
нашето ребрандиране, което за жалост
малко остана на заден план заради
всичко, което ни се случи, така че тази
награда е голямо признание за нас!"
Рангел Рангелов
Мениджър дивизия Напитки
Delion
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Партньори:

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБРА СОБСТВЕНА МАРКА
ПОБЕДИТЕЛ

„БРЕЙ!“
KAUFLAND БЪЛГАРИЯ

„За кратко време нашата национална
линия „Брей!“ спечели доверието на
потребителите, превърна се в една от
най-популярните хранителни марки и
стана любима на много българи. Тази
награда е награда за екипа на Kaufland,
благодаря ви от тяхно име!“
Васил Василев
Прокурист и Директор направление
"Свежи храни"
Кауфланд България
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КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБРА E-COMMERCE ИНИЦИАТИВА
ПОБЕДИТЕЛ

LIDL PLUS

"Благодаря много първо на журито, което
е оценило нашия проект, на всички вас,
които сте гласували за Lidl Plus, защото
смятам, че Lidl Plus наистина го заслужава.
Това е нашата първа изцяло дигитална
карта за лоялни клиенти, която има една
изключително революционна функция
за България, това са изцяло дигиталните
касови бележки. Lidl Plus е приложение,
което се развива заедно със своя потребител,
предлагайки персонализирани оферти,
което също е много интересна функция."
Милена Димитрова
Връзки с обществеността
Lidl България
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Партньори:

КАТЕГОРИЯ:

НАЙ-ДОБЪР ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ПОБЕДИТЕЛ

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
ПРОЕКТ: „ПРЕОТКРИЙ БЪЛГАРИЯ“

„Преоткрий България е нещо много
специално лично за мен, а наградата
е страхотно признание за цялата
компания и партньорите, които ни
подкрепиха. Това беше един стартъп от десет компании от различни
индустрии, които обединиха усилия и
събраха над един милион лева с ясната
цел за взаимопомощ и подпомогнахме
над 1300 бизнеса с финансови и
нефинансови средства. Стартирахме
платформа, която генерира над 6000
резервации и смятам, че тя изпълни
своята роля. Смятам, че това е пример
как бизнеси от различни индустрии
могат да си подадат ръка, за да
променят средата, в която живеем.“
Димитър Вутков
Маркетинг директор,
METRO Cash&Carry
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А СЕГА НАКЪДЕ? ИЛИ КАКЪВ ХОРИЗОНТ ОЧЕРТА
12-ТА PROGRESSIVE КОНФЕРЕНЦИЯ
В началото на октомври PROGRESSIVE организира 12-та си годишна конференция. Освен че традиционното
събитие уверено наближава своята тийнейджърска възраст, това е втората година, в която то се провежда
в условията на пандемия. Предизвикателствата по организацията на конференция в такава обстановка са
десетки, но наградата за нас, като организатори, идва от изключително актуалната и полезна информация, която
поканените лектори предоставят както на нас, така и на нашите делегати.
За 12 години много пъти сме засягали теми като промяна на моделите на работа или потребителско търсене,
нови тенденции в производството, дистрибуцията, търговията. Някои прогнози се сбъдваха след нашите събития,
други не. В последните 2 години ситуацията някак си ни подготви, че все пак ще има промяна в производство,
потребление и търговия. Течения и процеси, наблюдавани на други пазари, се пренасят категорично у нас и
това е най-вече заради новата обстановка, в която живеем откакто сме потопени в напрегнатото ежедневие на
коронавируса.
В духа на неизбежните промени, Nielsen IQ ни запозна с тенденциите, които се зараждат при потребителите
в следствие на пандемията. ГфК България очерта промените в потребителската кошница. И от двете агенции
добихме представа за различните типове поведение на клиентите в условията на „новото нормално“. Разбрахме
има ли промяна в честотата и характера на пазаруване, кои са растящите и падащите категории на бързооборотния
пазар, какво е значението на промоциите за потребителите към днешна дата, както и заемат ли собствените
марки по-голям дял от покупките. Един от категоричните изводи бе, че доскоро не толкова популярното у нас
онлайн пазаруване, трупа все по-широка база от клиенти.
Устойчиво развитие, мисиите на марките, както и зелените тенденции при логистиката бяха сред темите, които
засегнахме за онези производители, потребители и търговци, които не са безразлични към социалните ефекти от
дейността си или модела на консумация.
Имаше практически полезни лекции, свързани с онлайн търговията, продажбите и бизнес развитието,
промоционални активности, как можем да избегнем грешките на големите играчи в работата си.
Паралелните сесии също не подминаха новата реалност и бяха свързани с ефективните промени в традиционна
търговия след пандемията и комуникацията на марките с цел.
Традиционната дискусия с търговските вериги тази година се проведе по нов начин, с външен модератор –
изпълнителният директор на Broshura.bg Огнян Попов, който се представи блестящо в ролята на водещ и успя
да предразположи представителите на водещите вериги у нас да разкажат за предизвикателствата на работата в
условията на Covid-19 и какви са плановете им от тук нататък.

БЛАГОДАРИМ НА
НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ!

RETAIL IN 2021:
THE YEAR AFTER PANDEMIC

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ-ЛЕКТОР
Schwarz Group завладява Централна и Източна Европа какво означава това за българските търговци?
Германските търговски вериги Kaufland и Lidl заемат важно място сред
българските топ 10 на магазините за хранителни стоки. Разбирането на
конкурентната динамика и стратегическите траектории в техния местен
германски пазар може да бъде от ключово значение за разбирането и на
бъдещето развитие на тези лидери в индустрията в Югоизточна Европа,
online подчерта Себастиян по време на своята презентация.
Lidl разширява позициите си в региона и изглежда неудържим. Само въпрос
Себастиян Реннак
на време е да настигне и задмине своя по-голям брат Kaufland. Въпреки това,
в тяхната родина, супермаркетите, сред които Rewe, сестрата на Billa, засилват
Lebensmittel Zeitung
влиянието си за сметка на дискаунтърите за трета поредна година.
„Формулата за успеха за развитието на Lidl в региона е, че веригата успява да отговори на търсенето на
потребителите, предлагайки голямо разнообразие от местни продукти под собствена марка.“

ЛЕКЦИИ
Развитие на пазара на бързооборотни стоки в България

online

Ива Цветкова
NielsenIQ България

Как пандемията променя играта и какви са новите тенденции на пазара
за търговия с бързооборотни стоки, очерта Ива. Ако преди пандемията са
съществували две групи потребители, те вече са четири, показват резултатите
от редица глобални проучвания, направени от NielsenIQ. Тези групи са
формирани въз основа на доходите на купувачите и възможностите им за
осъществяване на разходи. „Финансово притиснатите“, който разполагат с
ограничено количество средства са около 17 %. Тези, които са претърпели
финансово влошаване, следствие от пандемията, са голяма част и съставляват
46%. Те също така са притеснени да извършват големи покупки. Появяват се и
27% от потребителите, които не са пряко повлияни от ситуацията, свързана с
разпространението на COVID-19.

Експресни промоционални кампании за по-добри резултати.
Добавеният ефект от бързата реакция

Христо Радичев
„Медияпост Хит Мейл
България“

Христо показа на присъстващите кои са най-честите проблеми при
организирането на промоционални кампании, свързани с планиране и
механизъм, общи условия и правила, дизайн и разработване, срокове
за провеждане на кампаниите, управление на наградите, свързване с
печелившите, лични данни и други. Той представи нова онлайн платформа
за експресно създаване и управление на промоционални кампании при
бързооборотните стоки, която притежава голям набор от функционалности по
отношение избора на механизъм, типа на кампанията, нейното управление,
локализиране и разпределението на наградите. Тя притежава девет готови
механизма, като внимателно подготвени образци за кампанията, без нужда от
допълнителна IT намеса, може да бъде внедрена бързо за часове.

ADVERTORIAL I Silver Partner
Баркод Системи България ООД е една от водещите фирми в България, в областта на Мобилните бизнес информационни
системи и Баркод продуктите и технологиите. Компанията предлага работещи решения за ефективно управление
дейностите в области като: търговията на дребно, дистрибуцията, производството,транспорта и логистиката и други.
Баркод Системи България ООД е партньор с най-висок статус в България (Premier Solution Partner) на най-големия
световен доставчик на мобилни и баркод технологии – Zebra Technologies.
За контакти: info@barcodes.bg

ЛЕКЦИИ
Устойчиво развитие – потребителската гледна точка
Устойчивото развитие има различни аспекти екологични, социални,
управленски и икономически. Проучването, направено от „IPSOS
България“ в сътрудничество с JTN, сравнява резултатите от подобни
глобални изследвания с данните от българския пазар.
През 2019 г., например, четири от пет души по света са вярвали, че сме
се насочили към екологична катастрофа и кризата с климата тогава е
била тема номер едно. След пандемията седем от десет души по света
online
заявяват, че в дългосрочен план промяната в климата е толкова сериозна
тема, колкото и кризата, свързана с разпространението на CODID-19. У
Виолета Танчева-Рубино
нас 76% са съгласни с това твърдение, а едва 11% не са съгласни, което
IPSOS България
означава, че загрижеността към климатичната криза остава силна дори и
в условията, при които живеем в момента. Потребителите очакват най-вече от правителството да вземе мерки по
въпросите, свързани с устойчивото развитие, след което и бизнесът трябва да съдейства.
Оказва се, че 80% от българите смятат, че отговорността за опазването на околната среда е и тяхна, което е много
голям процент, в сравнение с данните от глобалните проучвания. По отношение на ангажираността на марките и
компаниите, мнозинството от участниците в проучването (55%) смятат, че те трябва да предлагат продукти, които не
вредят на околната среда, а 40% считат, че компаниите трябва да предлагат нови продукти и услуги, които да отговарят
на техните нужди. В сегмента „Хранителни продукти“ опаковките оглавяват списъка с приоритети по отношение на
ангажирането на компаниите с процесите, които допринасят за устойчиво развитие. Използването на биоразградими
опаковки от компаниите е важно за 41% от участниците в проучването, следва прозрачността къде и как се произвеждат
продуктите с 36% и 31% са гласували за внедряването на процеси за ограничаване на хранителните отпадъци.

Бизнес възможности в ключови клиенти
Веселина разказа за своя опит в трейд маркетинга. Работейки в няколко
успешни компании на българския пазар, тя най-накрая решава да напусне
работа, за да има време да отглежда децата си. Така създава фирмата,
чиято дейност развива в момента с помощта на още няколко дами, които
също са решили да работят на проектна база в различни специалности, но
да изпълняват своите задължения като майки и да имат време за децата
си. „Открих, че това, което ме кара да работя без заплащане и което „ме
пали“, е работата за каузи и така започнах да реализирам проекти с
неправителствени организации“. Инклузив дизайн – дизайн, който при
Веселина Панайотова
www.veselinapanayotova.com създаването на даден продукт обхваща всички възможни потребители,
за да създаде най-успешното нещо - това е, което и Веселина прави и
за което даде няколко примери от пазара. „Това не е само маркетинг и не е само продажби. Искрено вярвам в
този подход“, допълни Веселина. Даде пример с филма „Джой“, който разказва за една домакиня, която създава
продукт и отива при много голям търговец с идеята да им предложи те да продават продукта й. Те й дават шанс,
но при условие, че ще спазва всички правила, които те са установили за успешни при предлагането на стоки. За
съжаление това не й помага и тя се проваля – продуктът й не се продава.
Правилата за продажба при ключовите клиенти е използването на маркетинговия микс. Днес той се е увеличил по
броя на елементите, които включва. „Всяко нещо, които правим трябва да бъде С…мисъл към него“, каза Веселина.
Подкрепата на каузи днес е много важна.“ Тя даде съвети на приставащите как внимателно да обмислят всички
процеси, свързани с работата им с ключовите им клиенти – организиране на промоции, участие в брошури, логистика,
присъствие на рафта. И зададе въпрос на аудиторията „Колко процента надценка е 50% марж?“ „Говорете на един
език с байерите, улеснявайте комуникацията, научете какво им е важно“, посъветва Веселина.

ADVERTORIAL I Silver Partner
Повече удобство и възможности за клиентите Ви и Вашия онлайн магазин с NewPay
NewPay е алтернативен начин за плащане на покупки онлайн на принципа „купи сега, плати по-късно”.
С него клиентите на е-магазините, интегрирали NewPay, могат да купят желаното от тях на момента и отложат
плащането до 15 дни без оскъпяване или го разсрочат на равни 3- или 6-месечни вноски с оскъпяване.
Купувачът разполага със свободата на отложеното плащане, а търговецът получава средствата от покупката в
договорен кратък срок.
Разберете повече на merchants.newpay.bg
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ЛЕКЦИИ
Тъмната истина за електронната търговия

Никола Илчев
eCommerce Academy

Никола Илчев разказа на присъстващите на конференцията какво е бъдещето
на електронната търговия и какви са процесите, които всеки един търговец,
развиващ подобна дейност, трябва да спазва, надгражда и развива, за да бъде
успешен в бъдеще.
Той се върна в миналото и през призмата на тогава случващите се процеси
очерта картината на развитието на електронната търговия у нас през времето.
Подчерта и значението на новите технологии и дигитализацията и подчерта
факта, че правейки дигитален маркетинг, не означава, че се развива електронна
търговия.

Марки с МИСИЯ

Дарина Стоянова
„Престиж-96“ АД

Дарина Стоянова попита присъстващите дали имат формулирана лична мисия.
Оказа се, че в залата има доста вдигнати ръце. „Това, че имате усещането
за ясно формулирана лична мисия как ви кара да се чувствате, с какво ви
помага“, попита Дарина. Думите, които споделиха присъстващите бяха „да не
се отказвам“, „мотивация“, „смисъл“, „посока“, „перфекционизъм“. Не можем
да сме сигурни дали взимаме правилните решения, когато поемаме по нов път
в живота. Но след време се оказва, че е имало причина да поемем точно по
този път. А мисията на марките изпълнява много подобна функция. „Днес не
говорим достатъчно за ценности,“ сподели мнението си Дарина. „Имаме нужда
да говорим повече и да възпитаваме повече ценности. Наистина вярвам, че
не само семейството, не само училището могат да помагат да изграждаме
ценности, но също и марките, чрез които можем да казваме важни неща."

Зелена логистика: инвестиции и иновации
Логистичната база на „Kaufland България“ се намира в с. Стряма и през
2006 г. отваря първият магазин на веригата в Пловдив, а година преди това
отваря и базата. Служителите, които работят там са 550, тя обслужва на ден
300 камиона, а 1,3 млн. комисионни палета излизат от логистичния център
годишно. Корпоративната социална отговорност, която „Kaufland България“
развива във връзка със зелената икономика е свързана с отговорността
на компанията към хората и природата, поставянето на високи цели за
устойчивост, отчитане на потребностите на клиентите и заинтересованите
страни. Емил разказа на присъстващите за няколко проекта в тази посока.
Емил Димитров
Внедряване на специални сгъваеми метални палети с инвестиция от 4,8 млн.
Kaufland България
лева, които допринасят за употребата на по-малко фолио и за ограничаване
на въглеродните емисии. Използване на CNG камиони за транспортиране,
като над 90% от доставките до хипермаркетите се извършват с тях и отново са в полза за ограничаване на
въглеродните емисии и така нар. EPSкаси, които са изработени от 100% рециклируем материал за многократна
употреба, те заемат 86% по-малко обем при обратно транспортиране, чрез което от „Kaufland България“ са
спестили 1 135 тона вредни емисии за 2020 година.

ADVERTORIAL I Silver Partner
Промоционални кампании от днес за утре
Promotion Box e новата онлайн платформа на Медияпост Хит Мейл за експресни промоционални кампании.
Тя помага на компаниите за бързооборотни стоки да управляват по-добре както активности в точките на продажба,
така и онлайн кампании с различни механизми. С нея организаторите на кампании печелят време и пестят пари, като
създават промоции в рамките на само няколко часа. В реално време се управлява и разпределението на наградите,
така че да се постигнат максимална ефективност и повече продажби.
Повече за платформата можете да научите на games.promotionbox.bg.

ЛЕКЦИИ
Да се учим от грешките на големите в бизнеса
С няколко примера Иван разказа за опита на големи компании да променят
идентичността на своя бранд. Не всички от тях са били успешни, така че не
променяйте това, което се възприема добре от потребителите, беше съветът на
Иван. „Ние сме склонни да чуваме успешните истории, а това е така, защото още
от древността целта ни е да оцеляваме, т.е. да бъдем успешни. Затова много трудно
се намират примери за грешки“, каза той и представи пред аудиторията собствена
сегментация на седемте „смъртни гряха“ на маркетолога. Даде пример за грешка
с редизайн на опаковка на голям бранд, което е струвало на компанията $30 000
000 загуби два месеца след имплементирането на новия дизайн. А причината за
Иван Стоев
това е следствие от липсващи ключови елементи, които подпомагат познатостта й
Mindblow
на рафта; новият дизайн се проваля при така нар. „Тест на периферното зрение“;
новите елементи са нерелевантни и объркващи и вместо продукт за всекидневна закуска, той се възприема вече като
продукт за специални случаи; вместо усещане за свежест и подходящ за деца – неяснота и премиалност.
В заключение Иван подчерта, че грешките на големите струват много, но обикновено те оцеляват, а вашите грешки
могат да струват много, а може да костват и оцеляването на бизнеса ви. Всички сме податливи на седемте гряха.
Когато питаме потребителите, обикновено чуваме това, което искаме да чуем. Потребителите са предсказуемо
непредсказуеми и ирационални.

Ковид 19 - ефектът върху потребителското поведение и
пазара на бързооборотни стоки
Българските потребители са много по-негативно настроени в сравнение
с европейците, песимизмът рязко се е увеличил поради политическото и
икономическото състояние на страната ни, показват данните на „GfK България“.
Разходите на българските домакинства за бързооборотни стоки през 2020
г. отбелязаха съществен ръст, заради пандемията, довела до сериозно
online презапасяване и изместване на потреблението у дома. През първото полугодие
на 2021 г. се отбелязва съвсем разбираем спад в потреблението, поради
завръщането към нормалния начин на живот. За сравнение през първото
Весела Калчишкова
полугодие на 2020 г. ръстът в похарчените средства за бързооборотни стоки за
GfK България
домашно потребление е 10%, а за същия период през 2021 г. той е едва 1,7%. В
сравнение с останалите държави от ЦИЕ добрата новина е , че все пак България регистрира ръст, докато в страни
като Чехия, Словакия, Сърбия и Румъния показателят за похарчени средства за бързооборотни стоки е негативен.
В периода на пандемия се наблюдава постепенен спад в честотата на пазаруване като през 2021 г. пада още с 6%,
което означава че хората пазаруват по-рядко, но харчат повече средства на единична покупка. Това поведение
би могло да се приеме и като запасяване. Средно 7,6 евро са похарчили българските потребители на единично
пазаруване през първото полугодие на 2021 г., а честотата на пазаруване е намаляла до средно 116 пъти. У нас
най-бързо развиващите се търговски канал са дискаунтърите и „кеш енд кери“ форматите, които привличат
много повече потребители. Малките хранителни магазини отбелязват негативен тренд, което е следствие от
засиленото посещение в началото на 2020 г. заради избягването на контакти, но за първото полугодие на 2021 г.
трендът е отрицателен. При специализираните магазини също се наблюдава негативен тренд, въпреки бурното
им развитие през предишните няколко години.
В първите шест месеца на 2021 г. на ниво продуктови категории има сериозна динамика в някои от кошниците.
В „Замразени храни“ се регистрира най-положителен тренд, кота в тази категория са похарчени 7,3% повече
похарчени средства, но пък тя все още е с много нисък дял от общата кошница близо 1%. У нас продуктите от
категории „Охладени храни“ и „Пакетирани храни“ са с най-голям дял след „Пресни продукти“.

ADVERTORIAL I Bronze Partner
10% от автопарка на Евротранспорт 2000 са екологосъобразни превозни средства
Във всички аспекти на дейността си компанията усвоява най-добрите европейски практики
Транспортът под температурен контрол е в сърцето на дейността на Евротранспорт 2000. Доставките на територията
на България се осъществяват в рамките на 24 часа с помощта на високоразвит автопарк и екип, изцяло посветен на
вътрешната логистика. Моделът работи по най-добрия начин и компанията е предпочитан партньор на големи клиенти
в сектора на бързооборотните стоки като „Кока-Кола“, „Лидл“, „Била“, „Кауфланд“ и др.
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ЛЕКЦИИ
Промени в поведението на потребителите следствие от COVID-19
Аспектите, които влияят върху промяната на поведението на консуматорите беше
основната опорна точка на презентацията на Ирена. Данните са изведени на база
на анализиране на покупките на потребителите от 17 страни в Европа. Един от трима
европейци регистрират силна промяна по отношение на поведението, свързано с
покупка и консумация на бързооборотни стоки през последната една година. Тази
промяна е провокирана от пет основни фактора – флуидност ( промяна на начина, по
които живеем), покриваемост (възможност да намираме продуктите), предназначение
online
(социална отговорност, уязвимост на средата, добавената стойност на продуктите),
баланс (фокус върху здравето и благополучието), бюджетиране (жонглирането със
Ирена Янкова
средствата, с които разполагаме). Първите два са имали шокиращ ефект и найGfK България
голямо влияние върху промяната на поведението на потребителите в началото на
пандемията. „В бъдеще влиянието на тези два фактора ще намалее и могат да се определят като краткосрочни, за
сметка на останалите три, които в дългосрочен план ще продължават за влияят върху промяната на поведението
на консуматорите, а най-важен за нашата страна е факторът „Бюджетиране“, каза Ирена.
Забелязва се засилване на взискателността от страна на консуматорите, констатират от „GfK България“ – не само
цената е важна, но и съотношението между цената, качеството и ползите, които получават от продукта. Това се
отнася до фактора „Бюджетиране“, където от страна на компаниите е важно да се вземе предвид комуникиране
на ползите от продуктите – въпреки ограничения бюджет, хората ще са склонни да харчат повече средства за
продукти, които отговарят на техните очаквания.

SALES LAB – ПАРАЛЕЛНА СЕСИЯ
Ефективните post -Covid промени в традиционна търговия на
ритейл сектора

Георги Тодоров
ReExe

По време на сесията, предназначена за търговци, Георги Тодоров, управител на
консултантска компания ReExe, разказа на присъстващите какви са неговите
наблюдения за промените, настъпили на пазара след пандемията, свързана с
разпространението на COVID-19.
Той определи топ 10 фактора за вземане на решение за покупка - фирмата да
подкрепя/развива SELL-OUT на продуктите, които продава; клиентският сервиз на
фирмата да е бърз и качествен; квалификацията на търговския представител да не
се подценява; фирмата да поддържа постоянна продуктова наличност; търговецът да
спазва поетите ангажименти и обещания; фирмата да предоставя трейд-маркетинг
бюджети, промоции, POSM; на търговеца да може да му се има доверие; акцент върху
качеството на продукта и неговата функционалност; търговецът да бъде достъпен,
лесно да се свързват с него; купувачът да има контрол върху цената на продукта.

MARKETING CORNER – ПАРАЛЕЛНА СЕСИЯ
Брандът с кауза срещу традиционния „Аз“ бранд
На сесията, наречена Marketing Corner, Ангел Искрев, творчески директор
на творческа агенция proof и Даньо Димитров, изпълнителен директор на
изследователска агенция JTN, обсъдиха с участниците най-интересните модели за
комуникация на брандовете с purpose срещу аз-комуникацията на марката. Ангел
даде няколко примера за това как днес връзката с бранда е много по-различна,
а в подкрепа на това Даньо представи резултатите от ексклузивно проучване,
направено по тази тема.
Какво показва то в обобщение? Аудиторията (потребителите) се впечатлява повече
от „проблемна“ кауза. Има консенсус, че рекламата с кауза засилва позитивното
Ангел Искрев
възприятие за марката, както и че тя е добър път за увеличаване на потребителската
proof
лоялност към бранда. Рекламата с кауза има шанс да подтикне „неубедения“
потребител да опита продукта. Все още се държи на мнението, че рекламата трябва да
Даньо Димитров
е основно информираща за марка или услуга, отколкото път към добавяне на нюанси
JTN
в имиджа за бранда.
Каузата трябва да се подбере точно и внимателно, за да „говори“ на езика на основната таргет аудитория на
бранда – един от най-важните фактори за успешна комуникация. Присъстващите на сесията имаха възможност и
да работят заедно върху търсенето на най-доброто послание, описващо определен бранд.

ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ

Извънредната ситуация провокира иновации
В Дискусионният панел тази година взеха участие Албена Георгиева - Главен оперативен директор на
„БИЛЛА България“, Васил Василев - Прокурист и Директор направление „Свежи храни“ в „Кауфланд
България“, Любомир Хърсев - Управител ресор „Администрация“ на „Лидл България“ и Светослав Гаврилов
- Изпълнителен директор на ФАНТАСТИКО. Гост - модератор на дискусията беше Огнян Попов, изпълнителен
директор, Broshura.bg, част от Offerista Group.
Две бяха основните теми, около които се водеше дискусията и, които доведоха до любопитни и важни изводи
за бранша. Едната беше свързана с оперативните предизвикателства пред търговските вериги, с които те са
се сблъскали в рамките на изминалите дванадесет месеца. Те се оказаха немалко, но същевременно всяка
от веригите е намерила своя иновативен подход към справянето с тях, който може да окаже трайно влияние
върху начина, по който ще пазаруваме и за напред.
Другата тема, която беше в основата на обсъждането в рамките на retail corner-а, беше свързана с промените
в потребителското поведение заради пандемията.
Всеки един от участниците в дискусията сподели промените, които е изпитал както в личен, така и в служебен
план. Трансформацията, наложена в рамките на пандемията на личния живот са били основен фокус на
веригите в техния стремеж да улеснят своите клиенти и да им осигурят безопасна среда, но и безопасността
на техните служители и стимулирането им да останат на работа в тези трудни моменти са били част от
основните им грижи. Бяха изказани редица благодарности към онези служители, които са били на първа
линия пред касите на магазините и са работили усърдно въпреки опасността за самите тях и техните близки.
Иновациите, които са били провокирани или засилени от пандемичната ситуация в продажбата на
бързооборотни стоки се оказаха немалко. Някои от веригите са наблегнали на онлайн продажбите, други
на дигитални услуги, улесняващи пазаруването на място в магазините и/или на касите за самообслужване,
благодарение на които се избягва струпването на много хора на опашка.
Продуктите, при които се наблюдава най-голямо търсене според представителите на хранителните вериги
са: плодове, зеленчуци, био и веган храни, прясна риба и артикулите, свързани със здравословен начин
на живот. Тези увеличавания в търсенето не са свързани само с пандемията обаче, а се наблюдават още от
преди това, стана ясно от изказванията на някои от представителите на търговските вериги, участващи в
дискусията. Те прогнозираха, че тази тенденция ще продължава и в бъдеще.

ADVERTORIAL I Platinum Guest Speaker
Oﬀerista Group Bulgaria предоставя ефективни и измерими дигитални решения за ритейл сектора. Компанията има
дългогодишен опит в популяризирането офертите на търговските вериги и изграждането познаваемост на брандовете.
Арсеналът от маркетингови инструменти за мултиканален подход включва:
• Позициониране в платформата Broshura.bg пред аудитория, която обичайно планира покупки;
• Разнообразие от Push нотификации до активно пазаруващи потребители;
• Програматик дисплей и видео реклами;
• Реклами в социалните мрежи.
Oﬀerista оперира на международно ниво в още 18 държави.
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Фермерите, отглеждащи кафе в Колумбия, втория в света производител
на „Арабика“, не успяха да доставят почти 1 милион чували с кафе на
зърна тази година, което е 10% от реколтата в страната. Това изправи
износителите и търговците пред сериозни загуби, научаваме от Reuters.
Цените на кафето са се покачили с 55% тази година, най-вече заради
лошото време в Бразилия, страната, която е на първо място по
производство на кафе. Това подтикна фермерите от Колумбия да се
откажат от сделките за продажби, сключени на по-ниски цени, за да
могат да препродадат кафето за по-големи суми.

84% от потребителите ще пазаруват по време на
Черния петък тази година
15% повече потребители ще пазаруват по време на Черен Петък тази
година спрямо миналата, което са общо 83% от потребителите, посочва
онлайн проучване сред посетителите на Broshura.bg
В периода от 20-ти до 27-ми септември 2021 г. Oﬀerista Group Bulgaria
проведе онлайн анкета, в която се включиха 3,166 потребители (над 95%
от тях - посетители на популярната платформа за дигитални брошури
Broshura.bg). Целта на проучването е да представи какви са нагласите на
българските потребители към Black Friday през 2021 г., как и дали са се
променили те в сравнение с 2020 г.
Близо 55% от потребителите заявяват, че са пазарували и предишни
години по време на кампанията Черен петък.
Около 25% от анкетираните споделят, че не планират Black Friday
покупки през 2021 г., а като основни причини посочват недоверието
си в намаленията и финансови затруднения. Над 80% от същата група
респонденти обаче заявяват, че биха пазарували, ако попаднат на изгодна
оферта, макар да не са го планирали предварително.
Около 38% от анкетираните, които планират покупки в периода на Черния
петък през 2021 г., предпочитат да пазаруват онлайн, но все повече
потребители са готови да се завърнат към пазаруването във физически
магазин. 8% повече от потребителите през 2020 г., а именно 34%, планират
да пазаруват както онлайн, така и на място.

Новини
Какво седи зад възхода на една категория
Времето, което милиони потребители бяха принудени да прекарат у дома, доведе до
промяна в навиците на консумация и предпочитанията им към определени храни.
Една от най-отчетливите тенденции, която агенциите проучващи консуматорите
наблюдават, е свързана с все по-големия процент на хората, преоткрили готвенето.
Невъзможността да се похапва навън завърна стотици хора към готварски книги,
блогове, видео рецепти. Фактът и че повече хора трябваше да работят от вкъщи
и съответно преустановиха пътуванията си към работното място, също промени
консумацията на храни „за из път“, които често се взимаха за закуска или похапване
между основните хранения. Тази нова картина, която агенциите подкрепят с конкретни
данни, показва и промяна в някои от традиционните категории.
По време на 12-та PROGRESSIVE конференция NielsenIQ показа кои са най-бързо развиващите се категории за МАТ
април-май 2021. От презентацията стана ясно, че категорията на нишестетата е четвъртата най-бързо растяща със
17% увеличение в стойност. За този ръст принос имат както по-големите опаковки на продуктите, така и новите
играчи, появили се в нея. Какво всъщност означава това?
Като категории, предназначени за консумация вкъщи, освен нишестетата, също и десертите на прах и пудингите
регистрират повишение от началото на пандемията. Играчите в категорията се стремят да привлекат нова
потребителска маса и за да отговорят на новите им интереси. Освен класическите вкусове ванилия и шоколад,
потребителите вече търсят по-различни, което отваря врати за иновации в категорията. Зараждат се нови
поводи за консумация, потребителите търсят добавена стойност на продукта, както и различни елементи и
добавки, които да допълват преживяването докато похапват. Освен добре познатите кремове и пудинги за
приготвяне в домашни условия, категорията вече включва и такива, които да бъдат добавка към торти, като
отново целта е да се привлекат нови потребители, които следват тенденцията за по-активно готвене у дома и
търсене на различни поводи за консумация с цялото семейство.
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Развитие на пазара на готови
салати и разядки
Салата или разядка? А защо не и двете? Всъщност, има ли разлика между тях?
На прага на зимния сезон, няма как да не се фокусираме именно върху тази
категория храни, която има ясно изразена сезонност и реализира сериозни
продажби през студените месеци.
Преди няколко години PROGRESSIVE очерта
основните специфики на този пазар, като събра
някои от основните играчи на него на кръгла маса.
Освен за сезонността на категорията, разбрахме
и че потребителите имат объркано тълкувание
на отделните сегменти и често пъти си мислят, че
салатата се предлага само в опаковка, а насипните
салати, различни от руска салата и снежанка, се
приемат по-скоро като гарнитури или разядки.
Друг важен момент от преди няколко години беше и
статистиката на производителите, според която през
руската салата и снежанката, преминават повече
от половината от продажбите на готови салати.

Присъстващите на кръглата маса посочиха, че
след тях, потребителите се насочват към кьопоолу,
шарени салати, боб с лютеница. Тогава бе очертана и
тенденцията все повече да се търсят сръбски салати.
Дали трендовете, които бяха засегнати преди
няколко години са актуални и днес и има ли
някаква промяна в нагласите и възприятията на
потребителите, решихме да проверим като се
обърнем към някои от водещите производители
на готови салати и разядки у нас, както и на част
от търговските вериги, които предлагат голямо
разнообразие от продукти от двата сегмента. Ето
какво споделиха те.

потребителите или тенденция към влагане
на нови съставки?
Да, появиха се нови и по-модерни вкусове. В
продуктите се влагат повече натурални съставки
и се наблюдава ориентация към органик, био и
натурални продукти без консерванти.

Търсят все повече био и
натурални продукти
СТАНИМИР ИВАНОВ,

търговски директор, Talar foods
Наблюдавате ли промяна на пазара на готови
салати – изменение в предпочитанията на
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Смятате ли, че потребителите праят разлика
между готови салати и раядки (от типа на
катък, айвар, каймак, дори хумус)?
Определено смятам, че потребителите различават двете. На пазара вече могат да се видят множество различни продукти като разядки, предлагани от различни производители. Хумусът
продължава да се развива като подкатегория.
Намирате ли двете категории – салати и
разядки за конфликтни или по-скоро за
допълващи се?
Двете категории се допълват. По същество те
имат различни структури и консистенция на
продуктите, използвани за тяхното приготвяне.
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Потребителят у нас е традиционалист по
отношение на класическите сжежанка и
руска салата. Кои обаче са друите често
избирани от него готови салати?
Смятам, че едни от най-търсените след класическите вкусове са лютеница, катък, тиквички, зеле, моркови и майонеза.
Има ли нови предложения в категорията
в последните години и кое от тях смятате,

Има промяна в отношението на
потребителите към осигуряване
на по-качествена храна
ДЕНИЦА КОЛЕВА,

маркетинг директор, Денито ООД
Наблюдавате ли промяна на пазара на готови
салати – изменение в предпочитанията на
потребителите или тенденция към влагане
на нови съставки?
Както във всяка сфера на предлаганите
продукти и услуги, също и в сектора на
готовите салати и разядки се наблюдава, че
потребителите стават все по-взискателни. В
началото на пандемията имаше предпочитания
към определени категории продукти, но с
течение на времето пазарът се нормализира.
Готовите салати и разядки винаги са били част
от ежедневното хранене на българите и не
може да се каже, че иновативни съставки са
това, което впечатлява клиента. По-скоро в
последните години отбелязваме значителна
промяна в отношението на потребителите
към осигуряване на по-качествена храна за
семейството. Можем да отчетем това като
сериозна тенденция на пазара.
Смятате ли, че потребителите правят разлика
между готови салати и разядки (от типа на
катък, айвар, каймак, дори хумус)?
Нашият бранд е на повече от 30 години и
имаме реални наблюдения как се променят
потребителите. Днес те са добре информирани
и познават световните вкусове. През последните
години на българския пазар има голям избор
от продукти на чуждестранни фирми, което
улеснява достъпът на клиентите до автентични
вкусове. Потребителите не само познават
продукти от типа на айвар, каймак, хумус, но
могат да направят разлика и в качеството на
продуктите на различни производители.
10 : 2021
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че се приема положително от страна на
потребителите?
Новите
предложения
са
лимитирани
като серии и вкусове, като се продават
в определени периоди и е трудно да се
определи лидер сред тях. Определено
смятам, че се забелязват тенденции към нови
продукти като салати с чиа, булгур, кускус,
риба. Като цяло в последно време се налага и
ориенталският вкус.

Намирате ли двете категории – салати и разядки
за конфликтни или по-скоро за допълващи се?
Съществува разлика между салата и разядка, но на
този етап, за българския пазар наблюдаваме, че те
по-скоро се допълват, отколкото да се възприемат
от потребителите като различен тип храни. В
различните региони, подобни рецепти може да се
наричат по различен начин – например продукти
със сходни рецепти може да се срещнат като
„салата“ или „разядка“. Добре познатата „Пикантна
салата“, заради пастообразната си структура,
често се среща и като „Пикантна разядка“.
Потребителят у нас е традиционалист по
отношение на класическите сжежанка и руска
салата. Кои обаче са друите често избирани от
него готови салати?
Потребителите търсят разнообразие и това
налага предлагането на широко портфолио.
Клиентите в общия случай не избират само една
салата, а купуват няколко вида, което създава
нуждата и от предлагане на различни видове,
в това число и по-иновативни вкусове салати
и разядки. Все пак, има вкусове, които са част
от храненето на българите, които надделяват
в пазарската кошница, като кьопоолу, боб с
лютеница, печени чушки с чесън, разбит хайвер.
Има ли нови предложения в категорията в последните години и кое от тях смятате, че се приема
положително от страна на потребителите?
По наше наблюдение брандовете предлагащи
готови салати и разядки работят активно, за да
отговорят на потребностите на потребителите.
Това е чудесно, защото салатите и разядките
винаги са били част от храненето на българите
и ние смятаме, че тази категория трябва да
продължи да се развива с качествени продукти,
произведени със суровини от български
производители. Поради голямото изобилие от
предлагани стоки на регалите, е все по-трудно нов
вкус да се наложи трайно на пазара, но оперираме
в турболентно време и не се знае дали в утрешния
ден непозната рецепта няма да измести отдавна
наложен продукт.

НА ФОКУС

Клиентите все повече четат
съдържанието на етикета и се
интересуват от високото качество
ДИМИТРИЯ КАРАИВАНОВА-БЕГОВА

ръководител „Хляб, хлебни изделия и деликатеси“
в Kaufland България
Наблюдавате ли промяна на пазара на готови
салати – изменение в предпочитанията на
потребителите или тенденция към влагане на
нови съставки?
Наблюдаваме сериозни промени в нагласата
и предпочитанията на клиентите в категория
„Салати“ откакто започна разпространението на
COVID-19. Потребителят насочи предпочитанията
си за покупка към опаковани салати от витрините
ни на самообслужване. Преди кризата 1,5 пъти
повече клиенти предпочитаха да пазаруват
насипни салати, които се продават на витрина с
обслужване, в сравнение с опакованите салати. По
време на пандемията съотношението се промени
и делът на опакованите салати се увеличи.
Утвърдените вкусове като руска салата и
„Снежанка“ остават водещи, а цветните салати
- зеле и моркови, тиквички, лютеница и чушки
с чесън - традиционно запазват обемите си.
Голяма част от потребителите пренасочват
вкусовете си към изцяло различна категория
– разядки и антипасти, в която наблюдаваме
сериозни ръстове.
Тенденцията към по-здравословно хранене
проличава и в тази категория. Клиентите все
повече предпочитат салати, приготвени с чисти
суровини вместо с имитиращи продукти, търсят
храни без консерванти, с пробиотици, а в нашите
хипермаркети могат да открият разнообразие
от
такива
висококачествени
продукти.
Доказателство за нарастващата консумация
на по-чисти и здравословни продукти е
значителният ръст, който отбелязваме за
последната година в продажбите на салата
„Снежанка“ на собствената ни марка ClassicMax,
която се приготвя с цедено мляко и се отличава
като продукт с отлично качество.
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Смятате ли, че потребителите правят разлика
между готови салати и разядки (от типа на
катък, айвар, каймак, дори хумус)?
Да, правят разлика, защото културата на
потребителя се променя и се развива. Клиентите
все повече четат съдържанието на етикета и се
интересуват от високото качество. Информират
се от различни канали за комуникация и имат
голям достъп до информация за здравословното
хранене, като, разбира се, наред с търсенето на
по-здравословни храни, запазват и интереса си
към традиционните вкусове.
Намирате ли двете категории – салати и
разядки за конфликтни или по-скоро за
допълващи се?
Смятам, че двете категории се допълват, салатите
помагат на всички останали подкатегории като
разядки и антипасти да се развиват.
Потребителят у нас е традиционалист по
отношение на класическите снежанка и руска
салата. Кои обаче са другите често избирани
от него готови салати?
Освен традиционните руска салата и „Снежанка“,
предпочитанията на клиента варират и според
сезона. В есенно-зимният сезон потребителите
избират салати като зеле, моркови и майонеза,
катък и разядки с печени чушки, а през пролетта
и лятото доминират артикули като тиквички,
патладжан с доматен сос и миш-маш. „Новобранци“
на пазара са продуктите с ориенталски привкус,
пикантните разядки и дипове, които също се
търсят.
Има ли нови предложения в категорията
в последните години и кое от тях смятате,
че се приема положително от страна на
потребителите?
На първо място като новост в асортимента
на категория „Салати“ е нашата марка „Брей!“
Чрез нея припомнихме на потребителите
традиционния автентичен вкус на домашните
български салати като печената
домашна
чушка с най-високо качество, боба с лютеница
и тиквичките с кисело мляко. Салатите „Брей!“
се нареждат сред продуктите с най-високо
качество на пазара, а ръстът в продажбите,
който отбелязваме за категория „Салати“ с
марка „Брей!“, е над 50% спрямо миналата
година. Отговаряме на тенденциите на
пазара, като въведохме в асортимента салати
без консерванти, разядки като патладжан с
майонеза, различни видове антипасти, които
също бележат ръст в продажбите, цветни
здравословни салати като цвекло и салата от
зеле, моркови и целина.
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Наблюдава се интерес към разядките урнебес,
тиро, мелиджано и др., но делът на тези продукти
все още е доста малък. Поради тази причина и те
не са обособени при нас в отделна подкатегория.
При хумуса нещата стоят по различен начин и
стремглавото развитие на този тип продукти,
особено в последните 3-4 години ни накара да
ги обособим в отделна подгрупа в категорията.
Налагането на хумуса отне повече от 10 години, като
от една марка, с която стартирахме, вече предлагаме
15 вида хумус.

Клиентите са склонни да
експериментират с нови продукти

ВАНЯ ВАКАРЕЕВА,

продуктов мениджър, ТВ „Фантастико“
Наблюдавате ли промяна на пазара на готови
салати – изменение в предпочитанията на
потребителите или тенденция към влагане на
нови съставки?
В последните няколко години продажбите в тази
категория продукти се увеличава, като ръстовете
при някои продукти надхвърлиха 20%. През
изминалата 2020 г. обаче цялостната пандемична
обстановка се отрази на част от продуктите в
категорията – имахме спадове при салатите, които
не са предварително опаковани и се предлагат
на щандовете ни с готвени храни. Това беше един
сравнително кратък период миналата година, след
което продажбите върнаха обичайните си обеми.
При индивидуално опакованите салати не се
наблюдаваха подобен тип изменения, определено
почти не се забелязваше отлив в продажбите. Като
цяло клиентите са склонни да експериментират с
покупка на нови продукти. За да задоволим нуждите
на нашите клиенти се стремим да им предлагаме
разнообразие и в такъв тип продуктова категория,
която не е от най-динамично развиващите се.
Смятате ли, че потребителите правят разлика
между готови салати и разядки (от типа на
катък, айвар, каймак, дори хумус)?
Не смятам, че клиентите разграничават типичните
готови салати от катък, айвар и др. В последните
година и половина, две, производителите опитват да
налагат разядките като допълнение и надграждане
на категорията. Вървят в посока разчупване на
стериотипа на тъй наречените майонезени салати.
: 2021
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Намирате ли двете категории – салати и
разядки за конфликтни или по-скоро за
допълващи се?
Не смятам, че двете категории продукти могат
да бъдат конфликтни, а по-скоро са допълващи
се. Разядките са едно успешно допълнение за
категорията, която определено имаше нужда от
рефреш – нещо ново, което потребителите да
намерят в стандартните готови салати и смятам, че
имат потенциал за развитие.
Потребителят у нас е традиционалист по
отношение на класическите сжежанка и руска
салата. Кои обаче са друите често избирани от
него готови салати?
Безспорно най-голям дял в категорията – и при
пакетираните, и при насипните салати заемат
руската салата и салата „Снежанка“, но също така
доста добре се продават катък, кьопоолу, салата
от зеле с моркови и майонеза. В последно време
скорост набират и салатите без консерванти.
Сравнително новите разработки паста салати се
приемат положително от клиентите и също са
успешно допълнение към продуктите в категорията.
Има ли нови предложения в категорията
в последните години и кое от тях смятате,
че се приема положително от страна на
потребителите?
Стремейки се да предложим максимално
разнообразие на нашите клиенти, ФАНТАСТИКО
винаги изисква от партньорите в категорията
нови разработки на продукти. Повечето от тях
откликват и в годините сме имали много успешни
нови продукти. Тенденциите на пазара подтикват
и самите производители да бъдат по-креативни и
да обогатяват портфолиото си от продукти. В края
на 2020 г. стартирахме собствено производство
на руска салата и салата „Снежанка“. Заложихме на
класическите рецепти и влагането на качествени
суровини, търсейки вкуса на домашно приготвената
храна. За наша радост, за кратък период от време
тези две салати достигнаха продажбите на някои
от водещите играчи в категорията и постепенно
разширихме покритието на обектите, в които ги
предлагаме.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Веганството набира популярност,
пазарът на растителни храни се
разширява
Размерът на глобалния пазар на веган храни е оценен на 21,69 милиарда долара
през 2018г. и се очаква да се разшири на средна годишна база от 9,6% до 2025г.
Увеличаващото се осъзнаване на ползите от веган храненето е основния фактор,
отговорен за бурното развитие на този пазар, особено в Северна Америка,
Европа и Тихоокеанска Азия, където веган населението е голям процент.
Увеличаващата се загриженост за здравето на
животните и жестокостта при нехуманното им
отглеждане в хранителната индустрия окуражават
хората да заместят животинските продукти с такива на

ново

ново

растителна основа. Според The Vegan Society от 2012
до 2017г. търсенето на безмесни храни е нараснало
с 987%. Веган продуктите биват търсени в Гугъл три
пъти повече от безглутеновите и вегетарианските.

ново
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Продуктите на растителна основа помагат за контрола
над кръвното налягане и намалят риска от сърдечносъдови заболявания, инфаркт, рак на простатата, рак
на дебелото черво и висок холестерол. Поради тази
причина нараства и консуматорската база на тази
индустрия.
Алтернативите на млечните продукти са най-големия
сегмент през 2018г., те също така са отговорни за над
50% от глобалните приходи. Около 65% от световното
население е нетолерантно към лактоза, което е
ключов фактор за увеличаването на търсенето на
алтернативи на млечните продукти.

Веганството и млякото
Консумацията на мляко на растителна основа
бързо се увеличава по целия свят благодарение
на множеството здравословни ползи от нея. За
хората, които имат алергия към краве мляко,
нетолерантните към лактоза и тези с висок
холестерол е по-подходящо да консумират
заместители на кравето мляко, които са на
растителна основа. Въпреки добавената захар и
липсата на протеин, съдържанието на феноли,
ненаситени мастни киселини, антиоксиданти и
други полезни съставки прави избора на такова
мляко много добър за здравето. В допълнение към
здравословните ползи трябва да се има предвид
и голямото разнообразие от заместители на
традиционното мляко: бадемово, мляко от кашу,
кокосово мляко, лешниково, фъстъчено, сусамово,
соево, овесено, оризово, конопено и орехово са
част от възможните варианти.
Млеката на растителна основа се използват за
основна съставка при приготвянето на много веган
хранителни продукти: йогурт, сирене, кефир, масло,
сладолед и др. Според проучване на Националната
медицинска библиотека на САЩ намаляването на
способността за усвояване на лактоза се е проявила
при 65% от населението по света. В Източна Азия 70100% от хората страдат от лактозна нетолерантност.
Това заболяване се среща често и в Западна Африка,
Гърция, Италия и сред евреите от арабския свят.
Някои хора предпочитат растителните млека заради
други здравословни причини. В допълнение към
ролята на хранителния режим, основан на растителни
храни за намаляването на риска от сърдечно-съдови
заболявания, скорошни изследвания сочат, че
храненето предимно с растителни храни като соя
и ядки, намаляват риска от невродегенеративни
разстройства като болестта на Алцхаймер.
Влиянието на консумацията на растителното мляко
върху здравето на човека са предмет на множество
изследвания от гледна точка както на положителните,
така и на отрицателните му ефекти. Позитивните
ефекти са свързани с антиоксидантната активност
на млеката на растителна основа, както и мастните
киселини, които редуцират риска от сърдечно44 | ОКТОМВРИ 10 : 2021
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съдови заболявания, рак, атеросклероза и диабет.
Растителните заместители на млякото обаче имат
и някои негативни страни: липса на протеин, ниска
биоактивност на витамини и минерали, и проблеми
с оралното здраве. Някои от тези проблеми, като
ниската биоактивност на витамини и минерали, може
да се преодолее с ферментация. Рискът за оралното
здраве е свързан с добавянето на захар, което
увеличава общия й дневен прием. По препоръка
на СЗО приемът на добавена захар трябва да е под
10% от калорийния прием за деня, а консумацията
на продукти и напитки с добавена захар трябва да се
намали до четири на ден. Това може да се постигне и
с намаляването на други продукти, съдържащи захар.
Някои фирми обогатяват млеката си с витамини,
минерали и протеини. Проучване на Mintel показва,
че консумацията на заместители на млякото през
2018г., сравнено с трите месеца от началото на
2019г., се е увеличила с 19%. Всяка категория от
млека на растителна основа се увеличава всяка
година. От 2017 до 2018г. например, обемът на
продажбите на овесено мляко са нараснали с 71%,
за бадемово с 10%, а за кокосово с 16%.
Пазар на растителните заместители на млякото
Заместителите на краве мляко са нарастващата
тенденция. Според последното проучване на
Nielsen за прогнозите на пазарния дял, растежът
на годишна база ще е около 8-12% за следващите
четири години, а данни на „Евромонитор“ показват,
че в периода от 2009г. до 2015г. продажбите
са се удвоили. Увеличаващите се продажби на
заместители на млякото зависят от популярността
на хранителните режими като веганството и
загрижеността за животните и околната среда.
Според експерти веганството се е увеличило с 360%
за десет години. Водеща независима ирландска
агенция за проучване на пазара дава информация,
че между пет и седем процента от 1001 участници,
разделени на категории от пол, възраст, религия,
социална класа и жителство, консумират растителни
заместители на млякото.

Веганството и захарните изделия
Глобалният пазар на веган захарни изделия е оценен на
816 щатски долара през 2019г. и се очаква да нараства
със среден годишен темп на ръст от 11,8% от 2020
до 2027г. Експоненциално нарастващото развитие
на веганството дава тласък на растежа на този пазар
в световен мащаб. Увеличаващото се влияние на
социалните мрежи като Фейсбук и Инстаграм, където
се промотира веган лайфстайл, също допринася за
растеж на пазара на веган десерти.
Вследствие от COVID пандемията, се наблюдаваше
запасяване с различни видове снаксове и десерти,
които набавят бързо енергия и хранителни
вещества на организма.

Веган продукти
Продукти
Сегментът на шоколадовите продукти доминира
пазара с над 40% дял от всички продажби през
2019г. Търсенето им се е увеличило значително и
заради ниското съдържание на калории и нисък
холестерол. Възприемането на продукта е найголямо сред поколенията Y и Z. Производителите
в индустрията пускат нови продукти на пазара,
насочени към тези групи от населението. През
февруари 2020 г. „Бари Калебаут“ - швейцарска
фирма за производство на шоколад, пусна
продуктова линия Plant Craft. Тази линия е насочена
към точно тези поколения с голям спектър от
шоколади: с ядки, пълнежи и т.н.
По подобен начин през февруари 2020 г. „Кедбъри“,
марка на Mondelēz, пусна на пазара млечен
шоколад на растителна основа в рамките на своята
Veganuary Campaign. Нарастващият интерес
към рубинения* шоколад се очаква да разшири
възможностите за растеж на пазара.
Захарната веган индустрия се очаква да има
най-голям растеж в прогнозирания период
благодарение на нарастващото търсене на веган
бонбони. През последните години появата нови
видове бонбони на пазара значително се увеличи.
През 2018г. например Dylan's Candy Bar пуснаха
нова линия шоколадови бонбони Treat Yourself.

Тези нови продукти са безглутенови и опаковките
са различни от обичайните и без ярки цветове.
Канали за продажба
Офлайн каналът държи най-голям дял от
продажбите от над 80% през 2019г. Хранителната
индустрия промотира своите продукти, влизайки
в партньорство с магазини за хранителни стоки
и вериги супермаркети. От 2019 г. около 95% от
хранителните магазини в САЩ продават продукти
на растителна основа, включително веган захарни
изделия. Участниците на пазара също така
разширяват офлайн дистрибуционния си канал, за
да развият продажбите и да достигнат до повече
консуматори.
Онлайн продажбите на тези продукти се очаква
да нараснат бързо през следващите няколко
години. Увеличаващият се брой онлайн ритейлъри
допринася за растежа на този сегмент, чрез
предлагането на конкурентни цени. Това развитие
се дължи също така и на засилващия се интерес към
интернет и e-commerce.
Източници: Grand View Research; ScienceDirect
*Иновативен шоколад направен от рубинени какови зърна.
Ароматът идва от самите какаови зърна, а вкусовете и
оцветяването са напълно естествени.
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Пазарът на сирене нараства в стойност
с 8,7%, а на кашкавал със 7,5%
Сиренето и кашкавалът са традиционни
продукти за българския кулинарен вкус
и могат да се намерят в почти всеки хладилник у нас. С 8.7% нараства пазарът на
сирене в стойност за МАТ ноември 2020 МАТ ноември 2019г., става ясно от потребителския панел на GFK България, който
проследява покупките на бързооборотни стоки през 2500 домакинства.

П

овишаването на цената на килограм играе сериозна роля за този ръст. Пазарът
на кашкавал пък отчита 7,5% ръст за същия период. Общо за млечните продукти
нарастването в стойност е 8,1%. Според GFK фактор
за ръста при бялото сирене не е само по-високата
средна цена, но и повечето купувачи и по-голямото
количество на единично пазаруване. Кашкавалът
расте в стойност между двата периода благодарение на по-високата средна цена. За разлика от общо
категория Млечни, тази категория успява да привлече купувачи и да стимулира по-чести покупки,
но средната цена си остава решаваща за развитието
през 2020 г.
Явно не са били толкова търсени промоциите при
закупуването на продукти от категорията през периода, тъй като промоционалните покупки на млечни продукти са с по-нисък дял в стойност през 2020
г. спрямо 2019 г. Спадът е със сходни темпове при
всички категории, които влизат в Млечни – бяло сирене, кашкавал, кисело мляко.
Бялото сирене следва представянето на цялата кошница млечни продукти и също регистрира по-малък
дял на промоциите. Те са паднали с 0,6-процентни
пункта през МАТ ноември 2020 спрямо МАТ ноември 2019, а общо за категорията спадът е 0.9-процентни пункта.
През 2020 се забелязва намаление на промоционални покупки и за кашкавала и то дори по-голямо от
при сиренето. За кашкавал спадът е с 1.1-процентни
пункта.( от 26% на 25 на сто).
Ръст на собствените марки като дял от покупките е
1,4-процентни пункта-, от 6% на 8 на сто за общата
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категория Млечни, a за Бяло сирене e малко по-голям – 1,7-процентни пункта (от 4% на 6 на сто) през
2020 г. Това развитие е свързано с представянето на
каналите на модерната търговия.
Почти всички типове търговски обекти привличат повече средства за Бяло сирене спрямо 2019 г.
Изключение правят само Открити пазари, при които се наблюдава спад от 17,9%. Онлайн каналът е
най-динамичен като неговата стойност се увеличава 1.5 пъти. Дискаунтъри и Кеш & Кери растат значимо. При първите процентът е 68,7, а при вторите
52,7 на сто. На първо място по отношение на дял в
стойност са Малките хранителни магазини с 22%,
при които увеличението през последния МАТ е от
6,9%. Супермаркетите остават втори по отношение
на дела в стойност с 21% ръст през МАТ ноември
2020 от 2,2%.
Увеличение на средствата привлечени чрез собствени марки изпреварва ръста на общо-привлечените средства от категорията Кашкавал. И за Млечни
продукти общо, и за Кашкавал то е с 1,4-процентни
пункта, като общо за категорията ръстът е от 6 на сто
на 8%, а само за кашкавала от 8% на 9 на сто.
С изключение на специализираните магазини и пазарите, останалите канали привличат повече средства
от категорията Кашкавал. Онлайн каналът бележи
драматичен ръст на привлечените средства спрямо
2019 г., но остава каналът с най-малък дял в стойност. Най-слаб е ръстът за минимаркетите – само
2,1%. Като цяло делът им в стойност е 17% през МАТ
ноември 2020. Супермаркетите остават най-предпочитания канал за закупуване на категорията с 24%
дял и покачване през последната година от 6,3%.

Промоции
Данните на GFK показват още, че домакинствата пазаруват Млечни продукти по-рядко за МАТ ноември
2020, но увеличават количеството закупено на единично пазаруване. Пенетрацията е 99,2% и е стабилна спрямо ноември 2019 г. За периода са извършени
53,5 покупки, което е по-ниско спрямо ноември 2019
г., но количеството на закупените стоки бележи ръст.
То е 1,1 кг. на единично пазаруване.

Само за сиренето пък пенетрацията е 91,1%. При
категорията Бяло сирене 18,2 покупки са извършени за периода на домакинство, а количеството на
покупка е 0,8 кг. Положението при кашкавала пък е
съвсем обратното. Честотата на покупките бележи
ръст спрямо МАТ ноември 2019 г. Тя е 12,5 за домакинство, а количеството на покупка бележи спад. То
пък е 0,5 кг на единично пазаруване.

ПРОМОЦИИ
RiceUP! Brown Rice Bar
Новите RiceUP! Brown Rice Bar. Снакс от ново поколение с функционални ползи, в шест
превъзходни шоколадови вкуса: бял шоколад с вкус карамел, бял шоколад с вкус
кокос, тъмен шоколад с вкус портокал, млечен шоколад, бял шоколад, черен шоколад.
Продукт изцяло създаден в концепцията на продукти с минимална обработка, и
използването на натурални съставки с добавени функционални полза и free-from
формулировки. Иновативен подход с използването на Proviotic и магнезий, чрез
уникална технология се запазват живите пробиотични бактерии в продукта.
Маркетингова подкрепа: Трейд маркетинг, Активация на място на продажбите –
промоции, игри, Онлайн комуникация, Външна реклама, ПР материали
Логистична информация: On-the-go концепция, 18 грама на опаковка, 20 броя в
кутия за българския пазар
Производител и дистрибутор: НУХЕЛТ AД
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 176
Телефон и факс: 032 393 020
Уебсайт: www.rice-up.zone
E-mail: oﬃce@nuhealth.zone

Премиум пътешествие от Rois

Нова серия премиум ядки от Азия до Америка, овкусени в морска сол: печени кашу, макадамия, пекан и бадем.
А за любителите на сушените плодове - най-добрите кралски фурми Меджул от Близкия изток. Не питай, опитай!
Rois премиум пътешествие за вашия вкус. Предлагат се в дойпак опаковка за дълготрайно съхранение на
качеството на продукта.
Маркетингова подкрепа: Онлайн реклама и BTL
Логистична информация: Премиум кашу в морска сол - 120 гр., 8 бр. в кутия, 144 кутии на палет
Премиум бадем в морска сол - 120 гр., 8 бр. в кутия, 144 кутии на палет
Премиум пекан в морска сол - 100 гр., 8 бр. в кутия, 144 кутии на палет
Премиум макадамия в морска сол - 90 гр., 8 бр. в кутия, 144 кутии на палет
Премиум кралски фурми Меджул - 150 гр., 8 бр. в кутия, 144 кутии на палет
Производител: Виктория Нутс ЕООД
Адрес: София, 1151 с. Лозен, ул. Проф. Никола Маринов 47
Телефон и факс: +359 2 973 11 66
Уебсайт: www.rois.bg; Е-mail: oﬃce@victorianuts.com
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ПРОМОЦИИ

BERTOLLI® EXTRA VIRGIN маслиново масло – 150 години опит. Рецептата е проста
150 години са достатъчно време да изучим, да разберем в дълбочина и да станем експерти в това, какво търсят,
харесват и ценят потребителите по целия свят. 150 години, за да направим нашата рецепта перфектно отговаряща
на техните очаквания, учейки се от Майката Природа, ден след ден…
Маслини и само маслини. Вярваме, че производството на маслиново масло трябва да бъде прост, чист и естествен
процес. Това е начинът, по който правим зехтин вече повече от 150 години.
Берем маслините за зехтина Bertolli директно от дърветата и извличаме маслиновото масло до 6 часа след това. По
този начин гарантираме неговата свежест, вкус и качество.
Заради всичко това, BERTOLLI® е марка №1 в света*
*Euromonitor, продажби в стойност, 2020
Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустации
Логистична информация:
BERTOLLI® EXTRA VIRGIN МАСЛИНОВО МАСЛО, 10x1l в кашон; +2 до +8°С
BERTOLLI® EXTRA VIRGIN МАСЛИНОВО МАСЛО, 12x750ml в кашон; +2 до +8°С
BERTOLLI® EXTRA VIRGIN МАСЛИНОВО МАСЛО, 12x500ml в кашон; +2 до +8°С
Производител: BERTOLLI®, Италия
Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1379, ул. Охридско езеро 3
Телефон: +359 2 970 19 88
Уебсайт: www.freshdirect.bg
E-mail: oﬃce@freshdirect.bg

СОСОВЕ ЗА ПАСТА BERTOLLI® - една вкусна италианска приказка
Харесвате ли италианска паста? С вкусните Bertolli сосове можете лесно да получите парче Италия в чинията
си. Сварете пастата al dente, добавете пикантните сосове - и истинската паста "alla Mamma" е готова! Bertolli не
използва никакви консерванти, подобрители на вкуса или сгъстители в нито един от своите продукти.
За несравнимия вкус на сосовете Bertolli се използват само зрели на слънце домати. Те растат на открито, където
узряват до прекрасно червено, на което се дължи дълбокия им богат вкус.
Регионът Парма в Северна Италия е особено подходящ за това. Оптималната смес от часове слънчева светлина,
почвени условия и валежи осигуряват най-доброто качество и устойчиво обработване на земята.
АВТЕНТИЧНА РЕЦЕПТА, ЗЕХТИН BERTOLLI® И ИТАЛИАНСКИ ДОМАТИ - РЕЦЕПТАТА Е ПРОСТА.
Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустация
Логистична информация: СОСОВЕ ЗА ПАСТА BERTOLLI® Арабиата, Босилек, Пекорино, Сицилиана, Тоскана –
6х400g дисплей кашон; съхранение на сухо и хладно място
Производител: ENRICO, Нидерландия
Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора:
София 1379, ул. Охридско езеро 3
Телефон: +359 2 970 19 88
Уебсайт: www. freshdirect.bg; E-mail: oﬃce@freshdirect.bg

SYOSS Интензивни Маски 4-в-1
Новите SYOSS 4-в-1 маски за коса постигат професионални резултати, благодарение на висококонцентрираната
си формула с 5 пъти повече аминокиселини и естествени азиатски съставки. Могат да се използват по 4 начина,
в зависимост от търсения ефект – преди шампоан за лека грижа, като балсам за разплитане, като маска за дълбока
грижа или като нощна маска за ефикасна грижа. В удобна разфасовка са от 500 мл, която може да стигне за до 3 месеца
употреба. Има 3 варианта – Repair Boost за възстановяване на косата, Color Vibrancy Boost за боядисана коса и Moisture
Boost за хидратация.
Маркетингова подкрепа: Телевизионна кампания, рекламни материали, семплиране.
Логистична информация: Разфасовка от 500 мл. По 6 бр. в кашон, 112 кашона на палет.
Производител: Henkel Maribor d.o.o., Словения
Вносител и дистрибутор: Хенкел България ЕООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: София, 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4
Телефон: +359 2 806 3900
E-mail: schwarzkopf.bg@henkel.com
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Промоции
Пълнозърнест оризов снакс
B.YOND

B.YOND чипс и оризови бисквити са
направени от пълнозърнест кафяв
ориз. Те са комбинация от качествени
и полезни съставки с отличаващи се
вкусове от цял свят. Всяка линия се
предлага в 4 различни вкуса.
● Изпукан пълнозърнест кафяв ориз
● Не е пържен и не е печен.
● С натурални съставки
● Подходящ при диета
● Без глутен
● Без добавен глутамат
● БЕЗ консерванти
● БЕЗ изкуствени оцветители
● Подходящ за вегетарианци
● 5O% по-малко мазнини в сравнение
с регулярен пържен картофен чипс
Маркетингова подкрепа:
ТВ и дигитална кампания, дегустации
Логистична информация:
B.Yond чипс 70гр – 12 пакета в кашон;
B.Yond оризови бисквити 100гр –
12 пакета в кашон
Производител: Фикосота Фууд ЕАД
Адрес на производителя:
Шумен, ул. Тракийска 10
Телефон: +359 2 8080610
Уебсайт: www.byondsnack.com

НОВО! Бисквити Еверест Слънце

През месец октомври 2021 г. „ПОБЕДА“ лансира на пазара нова серия
продукти – Бисквити Еверест Слънце.
Новите бисквити съчетават силата на бранд Еверест и познатата и обичана
бисквита, наподобяваща формата на слънце – сигурен знак за успех!
Серията се характеризира с високи вкусови качества, хрупкава и
едновременно крехка бисквита с три изкусителни вкуса – сметана,
какао, мед и масло.
Бисквити Еверест Слънце носят наслада за сетивата – като допълнение към топла напитка у дома или просто като междинно подслаждане през деня. Атрактивната форма на бисквитите, наподобяваща
слънце, е подходяща за направата на домашни тарталети.
Продуктът стартира на пазара в две групови разфасовки: миксиран
дисплей кашон и стандартен кашон.
Маркетингова подкрепа: Национални активности,
Търговски акции, POS материали, дигитални медии
и игри.
Логистична информация:
• Единична опаковка: 0, 150 кг.
• Миксиран дисплей кашон: 2,250 кг.
(15 бр. опаковки по 0,150 кг. – по 5 бр. от всеки вкус)
• Стандартен кашон: 3,600 кг. (24 бр. опаковки по 0,150 кг.)
Производител: „ПОБЕДА“ АД
Адрес: гр. Бургас, ул. Одрин 15
Телефон: 056 / 870 400 / Факс: 056 870 404
Уебсайт: www.pobeda.bg; E-mail: oﬃce@pobeda.bg

Разядка Мелиджано – Teamo
Teamo Мелиджано е приготвено от печени патладжани, майонеза,
сол и олио. Подходящо е за мазане на филийка или като гарнитура.
Маркетингова подкрепа: Социални медии, в местата на продажба
Логистична информация: Срок на годност: 30 дни
Нетно количество: 0.40 кг.
Бар код: 3800058542685
Брой опаковки в кашон: 24
Доставна единица: бр./кг.
Производител: Талар Фуудс ЕООД
Адрес на дистрибутора: Гр. София,
ул. Славянска N5 ет.4
Телефон: + 359 2 996 4 550
Уебсайт: www.talarfoods.com

Лимитирана серия Davidoﬀ Costa Rica
Вдишайте аромата. Вкусете изненадващи нюанси. Усетете текстурата. Новата лимитирана серия DAVIDOFF Ви
предлага мултисетивна кафе наслада и премиум кафе от селектиран произход за взискателните кафе любители по
целия свят. Тазгодишната ценна композиция от най-висококачествени 100% Арабика зърна от Коста Рика очарова с
перфектно балансираните си, нежни нотки на карамел и възхитителната си кремообразна текстура.
Насладете се на момента и открийте съкровищата на природата с новата лимитирана серия DAVIDOFF Treasures of
Nature Costa Rica.
Маркетингова подкрепа: PR & Digital подкрепа, подкрепа в точките на продажба.
Производител: Произведено по лиценз от Tchibo GmbH, Überseering
18, 22297 Hamburg, Germany
Вносител и дистрибутор: Тчибо България ЕООД
Адрес на вносителя и дистрибутора:
гр. София 1612, ул. Юнак 11-13, ет.4, офис А-04/ОФ-2
Телефон: 02/412-88-88
Уебсайт: www.zinodavidoﬀ.com/bg/kafe
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Glenfiddich Grande Couronne 26 YO
Glenfiddich Grande Couronne 26 – аристократична хармония между две велики традиции, сингъл малц скоч
уиски и коняк. Впечатляващият вкусов профил идва от внимателно подбрани редки бъчви от френски коняк,
в които нашият Мастър Блендер завършва уискито за две години.
Glenfiddich Grande Couronne 26 е разкошна напитка с богати вкусове и загряващи нотки, като
кафе крем, кафява захар и сладки подправки. Деликатните вкусове на френска сладкарница
събрани в една чаша. За комбинации с храна препоръчваме френски макарони.
Grande Couronne е произведение на изкуството във всяко едно отношение: оригиналния
дизайн на бутилката - богат, златен филигранен модел, в който се преплитат световете на
Шотландия и Франция, е дело на френският художник Jean- Charles Deserve.
Маркетингова подкрепа: PR, Digital, Print, Брандинг магазини
Логистична информация:
Баркод: 5010327015897
Х3 бутилки / кашон
Производител: УИЛЯМ ГРАНТ & СОНС ГЛОБАЛ БРАНДС ЛТД
Вносител и дистрибутор: ДЕЛИОН ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1582, БУЛ. ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 92
Телефон: 02 9790988
Уебсайт: www.delion.bg

Специален пудинг за
чийзкейк с бял шоколад
Dr. Oetker създаде
Специален
пудинг
за
чийзкейк
с
бял
шоколад
за
приготвяне на пълнеж
за
чийзкейк
без
печене. Продуктът е
подходящ и за други
видове сладкиши и
може да се консумира директно
като крем-десерт. За пълнеж за
цяла торта са ви необходими:
1 пакет Специален пудинг за
чийзкейк, 500 мл прясно мляко,

80 г захар и 200 г крема сирене,
което се разбива с 50 мл мляко.
Ако искате да направите кремдесерт за директна консумация,
имате нужда от 1 опаковка от
продукта, 800 мл прясно мляко и
80 г захар.
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
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Феличана Маргарита
Традиционен вкус на пица Маргарита, обогатена с парченца домати, босилек
и напълно и само със сирене Моцарела. Подходяща за вегетарианци, без
овкусители. Уникалният вкус се крие в тънкото хрупкаво тесто - смес от
тесто с квас със заоблени хрупкави краища и плънка от свежи италиански
билки, подправки, сосове и подбрани продукти. Пече се замразена за 11-14
мин в загрята фурна на 200 °С.
Логистична информация: 5 кутии в стек
Производител: Д-р Йоткер Полша ООД,
ул. Адм. Дикмана 14/15, 80339, Гданск
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

Бисквити BREAKFAST
Закуската вече може да бъде вкусна и здравословна – с новите бисквити на
КАРМЕЛА 2000 с марката Breakfast. Без палмова мазнина.
Маркетингова подкрепа:
Постоянни маркетинг активности на мястото на продажба и в дигиталното
пространство.
Логистична информация:
280 грама (в две индивидуални опаковки по 140 гр)
12 пакета по 280 грама в 1 кашон
3 800 093 106 200 - Breakfast бисквити 280гр класик
3 800 093 106 217 - Breakfast бисквити 280гр мляко дулче де лече
3 800 093 106 224 - Breakfast бисквити 280гр масло
Производител:
„Кармела 2000“ ООД
Телефон и факс:
062/63-58-15
Уебсайт: www. karmela.eu
E-mail: oﬃce@karmela.eu

Промоции

OLYMPUS сок 9 червени плода 1л
Плодов сок OLYMPUS от 9 червени плода е 100% плодов сок – без консерванти, без
оцветители, без добавена захар. Само свежи гръцки плодове!
Маркетингова подкрепа: POSM; BTL; Digital
Логистична информация: Прозрачна бутилка от 1Л, по 12 бр. в стек
Производител: Hellenic Dairies S.A, Trikala, Greece
Вносител и дистрибутор: Тирбул ЕАД – клон София
Адрес на вносителя и дистрибутора: град София, бул. Околовръстен път 414
Телефон: +359 2 9995280
Уебсайт: www.olympusfoods.bg

Semana Perfumes of Night

Най-новата серия на Semana - Perfumes of
Night е вдъхновенa от магичното нощно небе.
Нейните чувствени, завладяващи и изискани
аромати ви отдават на мистичните парфюми
на нощта.
И при новата си серия Semana остава вярна на
най-силното си предимство - дълготрайните
аромати. Това е резултат от използването
на изключително добрите суровини, найновите технологии и парфюмни олиа от
водещите световни парфюмни къщи, за
да отличат марката на пазара. Тайната
на дълготрайността и интензивността на
ароматите на Pefrumes of Night се крие
в парфюмните капсули, вложени във
формулата на омекотителя, които при
изпиране се задържат по повърхността на
тъканите на дрехите и при движение или
допир се разпукват и освобождават аромат,
за да бъдете пленителни от сутрин до вечер.
Дизайнът на опаковката на Semana
Perfumes of Night e преминал през няколко
потребителски проучвания, за да се
потвърди неговото превъзходство. Свеж от
вътре и красив от вън, Semana e не просто
продукт, а удоволствие за сетивата внедрени
в новата формула.
Маркетингова подкрепа:
TVC, Digital, In-store, Out-of-store
Производител: Фикосота ЕООД
Уебсайт: www.semana.bg

ZIAJA Интимни душ гелове 500ml, веган
Интимни душ гелове Жая. Подходящи за ежедневна грижа,
възстановяват и поддържат нормалните pH нива. Формули,
съдържащи естествени антибактериални агенти, овлажняват
и защитават кожата от раздразнения. Пет варианта, обогатени
с млечна, хиалуронова, лактобионова киселина; НОВО –
гелообразни интимни душ гелове с момина сълза и глухарче.
Нежно почистват, оставят усещане за свежест. В оптимизирана
опаковка от 500 ml, подходяща за цялото семейство.
Веган формули, без тест върху животни.
Маркетингова подкрепа: Дигитална подкрепа с обхват
социални мрежи, инфлуенсър кампании, онлайн PR статии.
Print реклама / водещи принт издания/. Изграждане на
видимост и активации в точките на продажба, POS материали
и участие в брошури
Логистична информация: опаковка 500 ml / 6 бр. в кашон
Производител: Ziaja Ltd. , Poland
Вносител и дистрибутор:
IVB Cosmetics Ltd
Адрес на вносителя
и дистрибутора:
ул. Околовръстен път 42, ет.4,
сграда The Butterfly
Телефон: +359 2 413 09 41;
+359 889 399 304
Уебсайт: www.ivbcosmetics.com
E-mail: oﬃce@ivbcosmetics.com

Doritos 180g
Doritos е царевичен тортила снакс. За смелите.
Предлага се вече и в по-голяма опаковка от 180гр. Наличен в 2
вкуса – Hot Pepper и Nacho Cheese. Най-продаваните вкусове на
Doritos.
Маркетингова подкрепа: Промоции към клиентите
Логистична информация:
Опаковки от 180гр., 18 броя в кашон
Производител: PepsiCo
Вносител и дистрибутор: Виста АВТ
Адрес на вносител и дистрибутор:
гр. София, бул. Цар Освободител 10, 1000
Телефон: +359 2 421 5921
Уебсайт: www.vistaawt.com
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ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

В 4-ТО ИЗДАНИЕ ЩЕ ПРОЧЕТЕТЕ:
•
•
•
•
•
•

Обзор на търговията с бързооборотни стоки през 2020 г.
10 основни извода от класацията
кои са ТОП Компаниите с най-висок темп на развитие
кои са компаниите с висок ръст на развитие
кои са компаниите с над среден темп на развитие
ранк в класацията за 2020 г. на 300 FMCG компании по нетни
приходи от продажба на стоки за 2020 г.
• ранк в класацията за 2019 г.
• ранк по % изменение на продажбите 2020/2019 и 2019/2018
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