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Идва ли краят на
финикийските
знаци?
Ох, да, никак не ми се иска да си призная, но
и аз съм една от онези близо ⅓ българи, които
отказват да пазаруват в обект, в който може
да се плати само с пари в брой. Също така с
леко притеснение ще споделя, че преди пет
години се присмивах на една моя приятелка,
която никога нямаше кеш и ентусиазирано
размахваше банковата си карта, когато
трябваше да си поделяме сметката в кръчмата.
Ако тогава се бях сетила за един от безценните
„Добри съвети“ на д-р Петър Берон от Рибния
буквар - „Другиму не ся присмивай, ами тебе си
обгледай“, щях да бъда по-снизходителна към
действията на моята дружка.
И ето днес
проучване, проведено
от норвежката платформа за мобилни
разплащания Settle, показва, че над 75%
от българите предпочитат да не използват
банкноти, тъй като считат безкешовото
плащане за по-бързо и по-удобно. Според
преобладаващата част от тях търсенето на
банкомат е равносилно на загуба на време,
особено след като на все повече места в
България плащания могат да се приемат не
само с карта, но и директно от смартфона.
По последни данни на БНБ броят на ПОСтерминалите за плащане с карта у нас вече е над
108 хил., а над ⅓ от анкетираните отбелязват,
че когато използват телефона си като метод за
разплащане, това им спестява натоварването
да носят портфейл в себе си. Според 16% от
респондентите, участвали в проучването на
„Settle България“, проведено през ноември
сред над 500 потребители от цялата страна,
плащането със смартфон предпазва от
злоупотреба с картата им.
Като най-сигурни методи за разплащане,
анкетираните единодушно посочват мобилния
портфейл и картите - общо над 72%. Запитани
в какви ситуации предпочитат мобилните
разплащания, почти 44% от анкетираните
отговарят, че винаги залагат на този метод,
независимо в каква ситуация попадат, 35%
използват мобилни разплащания, когато
пазаруват онлайн и 21% - когато имат нужда да
разменят пари с близки и познати.
Е, идва ли краят на финикийските знаци
след като повече от 53% от респондентите си
представят, че до 2-3 години парите в брой ще
излязат от употреба?

главен редактор
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„Каменица“ посреща Guinness и Kilkenny от 1 януари 2022 г.

Diageo, световен бизнес с премиални напитки, производител на Johnnie Walker, Smirnoff
и Guinness, днес обяви партньорство с „Каменица“ АД, част от „Молсън Корс“, за
разпространение на портфолиото си от бира в България, започвайки от 1 януари 2022 г.
За Diageo стратегическото партньорство с Молсън Корс ще помогне на марките Guinness
и Kilkenny да ускорят развитието си. Силното присъствие на „Каменица“ АД в каналите за
продажби на българския бирен пазар допълнително ще допринесе за това.
„Радваме се да обявим новото си партньорство с Молсън Корс в Източна Европа. Ще
продължим да развиваме пътя към пазарната стратегия и вярваме, че това сътрудничество
ще ни помогне значително да увеличим достъпността на бирените ни марки. Очакваме с
нетърпение възможностите и растежа, които можем да постигнем заедно с Молсън Корс в
България с настоящите ни марки и бъдещите иновации“, споделя Майкъл Холм, управляващ
директор на Diageo за Източна Европа.
Guinness е тъмен ирландски стаут, който води началото си от пивоварната на Arthur Guinness
в St. James’s Gate, Дъблин, Ирландия през 1759 г. Това е една от най-успешните алкохолни марки в света, произвеждана
в почти 50 страни и достъпна в над 120. Kilkenny е ирландски червен ейл, от създателите на Guinness, който произхожда
от Килкени, Ирландия. Ирландия е основният пазар за Kilkenny, но бирата става много популярна извън страната.
От 1 януари 2022 г. Guinness и Kilkenny ще се предлагат на потребителите на българския бирен пазар наред с останалите
обичани марки от портфолиото на „Каменица“ АД като Каменица, Бургаско, Staropramen, Praha, Stella Artois и други в
избрани търговски обекти в страната.

BILLA България пести над 1,9 тона пластмаса
годишно

През 2021 година
BILLA България
предприе допълнителни стъпки
в подкрепа на
дългосрочната
си стратегия за
намаляване на
количес твото
пластмаса и материали от изкуствени съединения. Търговската верига редуцира с 5% теглото на
тарелките за месо собствено производство, което ще доведе до
намаляване на пластмасата с 1,9 тона за период от 1 година.
Компанията разполага с 36 филиала с транжорни, които използват над 3 000 000 опаковки на годишна база. Eто защо, търговската верига насочи усилия към постепенното намаляване на
опаковките и подобряване на техните екологични показатели. От
2020 година и благодарение на своите доставчици, BILLA въведе
в употреба нови опаковки за месо със защитна атмосфера (MAPопаковки), изработени от 90% рециклиран материал. В допълнение, в зона „Деликатеси“ веригата предлага на потребителите
и дървени прибори за хранене от природосъобразен материал.
Пластмасовите такива ще бъдат продавани до изчерпване на
количествата като се планира въвеждането на прибори от алтернативни на пластмасата материали за многократна употреба.
Торбата за пазаруване от биопластмаса – компостируем материал, за който не са използвани невъзобновяеми ресурси, е пореден артикул, който BILLA въвежда в употреба. Веригата я предлага
като алтернатива за своите клиенти, ангажирани с опазването на
природата и нейните ресурси. Това е нова стъпка в същата посока,
след въвеждането на 100% рециклируемата торба, изработена
от над 80% рециклиран материал, през пролетта на настоящата
година.
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Немска верига супермаркети
стъпва на пазара у нас

Още една верига за търговия с бързооборотни
стоки стъпна на българския пазар. Германската
MIX MARKT ще отвори първия си магазин
на бул. „Г. М. Димитров“. Името ѝ отразява
широкия асортимент, който предлага
компанията, състоящ се от хранителни стоки и
специалитети от различни източноевропейски
страни.
Първият супермаркет „MIX MARKT” е създаден
през 1997 г. и от тогава веригата се разраства
до 332 супермаркета, които съществуват
в момента в Германия, Австрия, Белгия,
Франция, Великобритания, Холандия и др.
MIX MARKT, работейки в тясно сътрудничество
със своя партньор MONOLITH, нейния
основател, възнамеряват да открият в София
първия за България магазин за хранителни
стоки „МИКС МАРКТ“. Тяхната цел вероятно
ще е да открият магазини и на други места в
страната.
В супермаркетите от веригата се предлагат
руски хранителни стоки, полски специалитети
и румънски продукти. Могат да се открият
както руски пелмени и полски млечни
продукти, така и румънски наденички и
месни деликатеси. Асортиментът на магазина
включва рибни продукти, сладоледи и други
замразени стоки, паста, туршии, безалкохолни
и алкохолни напитки и други.
Освен хранителни стоки, се предлагат
козметични продукти и препарати за дома,
всекидневни потреби, подаръци, типично
руски кухненски помощници, подаръчни
комплекти и др.

От страната
„Орбико България“ с нов
модерен център за дистрибуция
През 2021 г. на компанията „Орбико България“
ѝ предстои да се премести в нов модерен център за дистрибуция, който ще бъде изграден
на стратегическа локация и ще консолидира
цялата дейност на „Орбико“ в София и Софияобласт. Базата е разположена върху парцел от
57 дка, общата разгъната застроена площ е 34
600 кв.м, от които 4 000 кв.м. са предвидени
за офисни площи клас А, с изцяло остъклена
фасада. Комплексът ще се състои от 5-етажна
административна сграда, с включена кантина
на две нива и логистичен център, състоящ се
от 8000 кв.м темперирана зона и 22 600 кв.м
за сухо складиране, с капацитет от 45 000
палетоместа.
В новата база е предвидена и зона за автоматизации в процесите по изготвяне на поръчки,
както и контролирана среда за складиране,
които се очаква да повишат продуктивността
и нивото на оперативните процеси.
,,Орбико България“ оперира на българския
пазар от 2003 година и е един от най-големите
дистрибутори и доставчици на логистични
услуги у нас. Компанията е в дългосрочни бизнес отношения с много международни организации, позволявайки на марките в тяхното
портфолио да стигат до клиентите и потребителите на местния пазар, а днес дистрибутира
над 5 000 продукта на 30 компании до 20 000
обекта в цялата страна, като работи с голяма
част водещи брандове на пазара.
Проектът е разработен от архитектурно студио Иво Петров – Архитекти, а характерното
за този проект е, че инвестиционната схема е
Built to suit and lease, която е наложена в европейската практика.
Инвеститор на Новия Логистичен Център
на „Орбико“, е ,,CTP“, с който компанията
има сключен дългосрочен договор за наем
с опция за придобиване. Главен изпълнител
е ,,Кордеел България“. Инвестицията на този
проект е в размер на 25 млн. евро.

dm България отчита ръст на оборота от близо 12%
dm България отчете оборот от близо 175 милиона лева за
финансовата година 01.10.2020–30.09.2021 г., което представлява
двуцифрен ръст от близо 12% спрямо предходния отчетен период.
Това отрежда лидерска позиция на компанията в сектора на
търговията с дрогерийни стоки у нас по показателя оборот.
dm България е част от водещата група за търговия с дрогерийни
стоки в Германия и Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – dm drogerie
markt, която за финансовата 2020/2021 година отбелязва приходи
в размер на 12,265 милиарда евро, което е ръст от 6,5% на годишна
база. Подгрупата Австрия и ЦИЕ, която обхваща Австрия и 11 държави
от региона, включително и България, отчита ръст на оборота от 8,4%
до 3,227 милиарда евро. Общо
магазините на концерна
dm са 3 862, а служителите
са повече от 66 000. През
следващата
финансова
година
компанията
ще
навлезе и на пазара в Полша,
с което броят на страните, в
които развива своята дейност
ще нарасне до 14.
През следващата година
dm магазините ще станат 100. През изминалата финансова година
dm България направи инвестиции в размер на 6,7 милиона лева в
България, което е ръст от 24% в сравнение с периода 01 октомври
2019 г. – 30 септември 2020 г. Те бяха реализирани основно за
разширяване и модернизиране на филиалната мрежа, като в
последните 12 месеца бяха открити 6 нови магазина. Така към дата
30.09.2021 dm има 93 магазина в 30 града. Плановете на компанията
са през следващата финансова година броят на магазините да
надхвърли числото 100, а градовете, в които има dm филиали да
станат 40.
Във връзка с финансовите резултати и инвестициите на компанията
Андрей Петров, председател на Борда на управителите на dm
България, заяви: „Ние сме много горди, че в тази, изпълнена с
предизвикателства година отбелязахме рекорден оборот от близо
175 милиона лева, което ни прави безспорен лидер в сектора у
нас по този показател. Ние ще продължим развитието на мрежата
си в нови градове и през следващите месеци ще празнуваме
откриването на 100-я dm магазин в България. Така все повече
хора ще могат да се възползват от огромното ни разнообразие от
над 16 000 дрогерийни стоки и компетентните съвети на отлично
подготвените dm дрогеристи.“
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Asda отвори нов магазин за насипни продукти
Asda отвори вратите за новия си суперцентър за насипна продажба в Милтън Кейнс, като продължава усилията си
за намаляване на пластмасата и помага на клиентите да пазаруват по-устойчиво.
Магазинът Bletcham Way ще съхранява над 70 маркови и собствени продукти, продавани насипно в специална
зона за пълнене, както и в рамките на определени пътеки.
Гамата включва маркови продукти като кафе Taylors of Harrogate, зърнени храни Kellogg, ориз Tilda, както и
широка гама от зърнени храни, ориз и тестени изделия с марка Asda.
Други продукти включват суха храна за домашни любимци Mars и лакомства за котки и кучета, включително
Dreamies, Whiskas, Pedigree Mixer и Chappie и Procter & Gamble’s Aussie, Pantene, Head & Shoulders и билкови есенции.
От веригата казват, че премахването на цената като бариера е от съществено значение, за да убедят купувачите
за този начин на пазаруване.
В резултат на това всички продукти се продават на същата цена или по-евтино от опакованите еквиваленти
като част от обещанието на супермаркета, което гарантира точно това. От днес клиентите могат да донесат свои
собствени контейнери и да закупят неопаковани продукти или да закупят контейнер за многократна употреба
в магазина и да го заредят. Зоните за зареждане в Милтън Кейнс са част от стратегията на супермаркета за
насърчаване на клиентите да променят навиците си за пазаруване и да намалят използването на пластмаса.
Магазинът е четвъртият, открит от Asda, след пускането на водещия магазин в Лийдс миналия октомври и
неотдавнашното откриване в Ториглен, Глазгоу и Йорк.
„Отварянето на нашия четвърти магазин за презареждане е голяма стъпка за нас, тъй като продължаваме да
работим с нашите клиенти."
„Знаем, че презареждането е нов начин за пазаруване за клиентите и изисква от тях да променят обичайното си
поведение, но видяхме, точно както при касите на самообслужване и премахването на найлонови торбички за
еднократна употреба, клиентите могат и ще се адаптират към значителни промени в пазаруването.“
„Въвеждането на голям брой марки за домакинствата също ще осигури познаване и ще помогне на клиентите
да се адаптират, докато продължаваме да търсим иновативни начини за намаляване, повторна употреба и
рециклиране на нашите опаковки.“
Източник: Grocery Gazette

bERS Logistics в полза на търговци и производители
В променливите условия на епидемичната обстановка в България и света bERS Logistics разширява набора от
услуги, които предлага на производителите и дистрибуторите на бързооборотни стоки.
От втората половина на 2021 г. логистичният оператор извършва доставки на единични артикулни пратки,
включително и под охладен и замразен температурен режим. Дестинациите, до които bERS доставя са: София,
Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Стара Загора и в радиус на 70 км от тях.
Това позволява на производителите и вносителите да продават от уюта на собствения си офис или дом,
докато bERS се грижи старателно за целия процес по доставката. Нещо повече — освен чисто логистични
услуги, компанията предлага отчитане на плащания в брой, протокол за приемо-предаване на стоката и дори
фактуриране.
Всички логистични хъбове и превозни средства, използвани за извършване на доставките, отговарят на
строгите стандарти на Българската агенция по безопасност на храните и IFS Logistics.
bERS Logistics има над 16 години опит в съхранението, обработката, транспорта и дистрибуцията на хранителни и битови стоки. Една
от малкото български компании, които притежават международен IFS Logistics сертификат, гарантиращ прозрачност и контрол на
движението на потребителски продукти от момента на тяхното производство до предаването им на крайния потребител.

logistics@bers.bg
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REWE отвори супермаркет
във влак

REWE пусна устойчив супермаркет
на борда на влак в сътрудничество с
дъщерното дружество на Deutsche
Bahn DB Regio и Fairtrade Deutschland.
Специалният влак се състои от три
търговски вагона и бордово бистро.
Влакът предлага
органични и
регионални храни и клиентите могат да
избират от 3000 артикула между 9:00 и
19:00 часа.
Във всички гари магазинът се управлява
от сменящ се екип от 30 чираци от
съответната търговска зона.
„Влакът е екологичен, бърз и удобен като
транспортно средство“, каза Марио Тайс
от DB Regio.
„Ние придружаваме много хора в
ежедневието им и им помагаме да бъдат
устойчиво мобилни – независимо дали на
работа, в природата, при приятели или дори
на пазар. За нас от DB Regio устойчивостта
и регионалността са в нашата ДНК. Нещо,
което споделяме с нашите партньори
REWE и Fairtrade и затова бихме искали да
напредваме заедно."
„Сезонно, регионално, честно – това е
триадата за устойчивост, която REWE
демонстрира с влака в супермаркета,”
каза Юрген Шайдер, председател на
управителния съвет на REWE.
Карстен Лоренц, ръководител на
управлението на ключови клиенти
в Fairtrade Germany, добави: „Този
проект показва колко области от
нашето ежедневие можем да направим
по-устойчиви и по-справедливи."
След като спря на централната гара на
Франкфурт в началото на ноември, влакът
спря във Фулда и Гисен. Предвижда се да
спира в Касел, Дармщат и Висбаден всеки
петък и събота през следващите седмици
до 11 декември.
Източник: European Supermarket Magazine
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Пандемията повишава интереса към
собствените марки
Пандемията от Ковид-19 засилва ценовата чувствителност на
купувачите и ги кара да бъдат по-малко лоялни към определени
брандове и да преминават към собствените марки, сочи проучване
на Pricer, цитирано от European Supermarket Magazine.
Проучването, проведено сред над 10 000 купувачи в Европа,
показва, че над 57% от потребителите са по-ценово чувствителни,
спрямо преди началото на пандемията.
Испанските купувачи са с най-висока ценова чувствителност (68%),
следвани от италианците (63%), което не е много изненадващо, тъй
като техните икономики бяха определени от Организацията за
икономическа кооперация и развитие (OECD) като най-засегнатите
от кризата с COVID-19.
Един от шест (59%) от пазаруващите във Великобритания, които са
участвали в запитването, казват, че са станали по-заинтересовани
от цените и промоциите след началото на пандемията, става ясно
още от материала, публикуван в European Supermarket Magazine.
Купувачите в Обединеното кралство и Италия най-много търсят
промоции (60%).
Проучването също показва, че 62% от френските потребители сега
следят цените на своите покупки и се стремят да се придържат
към определен бюджет.
Най-ниска е лоялността на британските потребители към марките,
в сравнение с другите европейци. Почти половината (49%) от
купувачите в Обединеното кралство са преминали към собствени
марки, докато в останалата част от Европа средният процент е 38
и само 29% в Германия, а 32% във Франция.

9% от продажбите на храни във Франция са
онлайн
Онлайн каналът държи 9% от френския пазар на хранителни стоки
според агенция Kantar, която докладва 0,2 процентни пункта
нарастване на канала за октомври.
Данните за периода от 4 октомври до 31 октомври показват,
че потребителските разходи са намалели с 5,7% в сравнение
със съответния период на миналата година, като стойността на
средната кошница е спаднала с 2 евро на годишна база.
Освен ръста на онлайн продажбите, каналът на дирекните
продажби отбелязва увеличение на пазарния дял с 0,4 процентни
пункта до 6,2% от пазара, докато каналът на супермаркетите също
нарасна с 0,2 процентни пункта, за да задържи 32,9% от пазара.
По отношение на най-добре представящите се търговци на
дребно през периода, Lidl увеличи пазарния си дял до 7,2%, след
увеличение от 0,4 процентни пункта, като нивата на лоялност в
дискаунтъра се повишиха с 1,1 процентни пункта, посочват още от
„Кантар“.
Съперникът дискаунтър Aldi, който наскоро увеличи броя на
магазините си, също показа положителен ръст от 0,4 процентни
пункта, за да заеме 2,7% пазарен дял.
Данните са взети от извадка от 20 000 домакинства, участващи
в панела на Kantar Worldpanel и обхващат хипермаркети,
супермаркети, дискаунтъри, канали за близост и онлайн
пазаруване.
Източник: European Supermarket Magazine

От региона и света
Изпращат месото от
Великобритания в ЕС за
разфасоване
Липсата на работна ръка принуди британските
производители на месо да изпращат продукцията си в ЕС за разфасоване.
Според BBC, цитирани от Grocery Gazette, от
Британската асоциация на месопреработвателите твърдят, че производителите изпращат
говеждо в Република Ирландия.
„Това е начинът да се противодейства на ситуацията“, казва говорител на асоциацията.
Транспортирането на всеки един камион с
товар струва допълнителни 1500 паунда на
производителите.
Това се случва след като наскоро се наложи
унищожаването на над 10 000 прасета заради
недостиг на месари и недостатъчен капацитет
на кланиците.
Смята се, че броят на персонала е с поне 15%
по-нисък от нормалното.
„Правилата за имиграция трябва да бъдат
отпуснати, за да можем да си набавим хора с
опит, без да се налага да ги обучаваме и по този
начин да разрешим проблема за възможно найкратки срокове.“, казват още от асоциацията.
„Трябва да започнем да привличаме, наемаме
и обучаваме хора и от Великобритания. Това
обаче не е моментално решение, защото ще
трябват поне 18 месеца и повече, за да бъдат
обучени.“
Миналия месец правителството се съгласи
да издаде 800 шестмесечни визи за чуждестранни месари. Въпреки това се предполага, че
Великобритания ще има нужда от поне 10 000
такива работници.

Carrefour в стратегическо партньорство с
Meta
Френската верига Carrefour влиза в стратегическо партньорство
с Meta, както вече се нарича компанията зад Facebook, за да
подкрепи дигиталната си трансформация, която се опитва
да осигури по-персонализирано преживяване за клиентите
си и по-добра връзка между тях и 320 000-те служители на
компанията.
Партньорството ще обхваща много аспекти от бизнеса на
Carrefour, от вътрешните комуникации и служителите до
връзките с клиентите, дигиталния маркетинг, локалните
комуникации и др. То ще е валидно за всички девет държави, в
които оперира веригата: Франция, Италия, Испания, Румъния,
Полша, Белгия, Тайван, Аржентина и Бразилия и ще включва
няколко от платформите на Meta като Facebook, Instagram,
WhatsApp, Messenger и Workplace.
„Това партньорство показва силното ускорение на Carrefour в
полето на технологиите и трансформацията на компанията в
дигитален ритейлър.“, заявява Елоди Пертисо, изпълнителен
директор на е-комерс отдела.
„Cаrrefour се развива, за да посреща по-добре очакванията на
своите клиенти, служители и партньори.“, добавя още той.
Meta ще интегрира Carrefour в своите програми за развитие на
мобилните изживявания, за да помогне на хранителната верига
да изгради своята бъдеща мобилна среда.
Партньорите ще работят и за по-бързо и персонализирано
изживяване чрез приложенията WhatsApp и Messenger.
В допълнение, Carrefour ще даде възможност на мениджърите на
магазини да имат достъп до инструменти за локална комуникация, с
цел да активират Meta платформи в техния район на обслужване, за
да подпомогнат ускоряването на местния дигитален маркетинг. Meta
ще подкрепи Carrefour за разработването на електронния им каталог,
като ще им предложи персонализиране и иновативни формати.
Партньорите вече работят заедно за дигитализирането на
промоциите чрез приложението WhatsApp Business API.
Източник: European Supermarket Magazine.
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Развитие на пазара на
шоколадови изделия в
България

П

о данни на Euromonitor International
продажбите в обем на шоколадови
изделия се подобряват значително
през 2021 г. след спада, който беше
регистриран през 2020 г. в резултат на локдауна
покрай пандемията. Очаква се продажбите в обем
да се завърнат в пред пандемичните си нива, а тези
в стойност даже ще надминат отчетените преди
пандемията. През 2020 цените на опаковките се
понижиха, тъй като потребителите пазаруваха
по-големи разфасовки в стремежа си да намалят
посещенията си в магазините. Дефлацията през
миналата година също забави представянето на
продажбите в стойност, но през второто тримесечие на настоящата година се видя завръщане към
стабилен ръст на цените.
Повечето
производители
на
шоколадови
изделия на българския пазар не бяха склонни
да прехвърлят увеличените си разходи към
потребителите, тъй като се притесняваха да не
бъдат обвинени в ценови опортюнизъм. Въпреки
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това през 2021 г. цените се повишиха, макар
растежът да е по-бавен от очакваното, заради
локдауна през първото тримесечие на годината и
бавното възстановяване от пандемията.
Пазарът на шоколадовия изделия по данните на
Euromonitor International през 2020 г. е възлизал
на 474,6 млн. лв. Прогнозата на агенцията за
тази година е той да достигне 497,8 млн. лв. По
сегменти, прогнозите за 2021 г. са както следва –
шоколадови бонбони – 136,2 млн. лв., шоколади с
играчка – 8,7 млн. лв., шоколадови барчета – 191,3
млн. лв., шоколади – 134,1 млн. лв.
Топ 5 на производителите в стойност за 2020 г.
според агенцията са Mondelez International Inc,
Ferrero & related parties, Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli AG, Nestlé SA, Mars Inc. В челната петица
на марките, представени на нашия пазар, отново
в стойност, влизат Milka (Mondelez International
Inc), Svoge (Mondelez International Inc), Moreni
(Mondelez International Inc), Kinder (Ferrero & related parties), Borovets (Den I Nosht OOD).
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PRO ID
Ръст за шоколадовите бонбони
За последните дванадесет месеца (ноември
2020 - октомври 2021) сумарно, категорията
„Шоколадови бонбони“ расте със сходно темпо в
обем и стойност, съответно 7.9% и 8.0%, показват
данните на „NielsenIQ България“. Наблюдаваният
пазар включва всички хранителни магазини
и удобните магазини за алкохол и цигари,
както и киоски (изключени са Хорека обекти и
бензиностанции). Ако разглеждаме добавените
съставки в шоколадовите бонбони, най-голяма
тежест имат бонбоните асорти с 38% дял от
категорията в стойност и 34.8% в обем, следвани
от моно шоколадовите бонбони с пълнеж и
бонбоните с кремообразен пълнеж, съответно с
19.7 и 19.2 % дял в стойност и 23.1 и 22.4 % в обем.
Най-много се продават бонбони с млечен
шоколад - 50.1 % в стойност и 54.3% в обем от
цялата категория.
Топ 5 марки в стойност за наблюдавания период,
подредени по азбучен ред са „Линдор“, „Мерси“,
„Рошен“, „Сушард“, „Тофифи“.

В ретроспекция 81% заявяват, че
консумират шоколадови бонбони
Какви са нагласите на българските потребители
по отношение на консумацията на шоколадови
бонбони показа Изследователски център
ТРЕНД по време на Category Retail Forum, който
се проведе в края на 2019 г. Проучването бе
проведено сред 1008 респондента на възраст
над 18 години, чрез пряко полустандартизирано
интервю „лице в лице“.

Какво показва изследването

Потребителите в България, които спонтанно
заявяват, че консумират шоколадови бонбони
са 81%. По отношение на най-предпочитания
тип бонбони, на въпрос с предварително
зададени опции, повече от половината (52%)
от участниците в изследването са посочили,
че предпочитат бонбони с пълнеж. За
бонбони без пълнеж са се застъпили 33 на
сто от потребителите. Има и една съвсем
малка извадка, която категорично заявява, че
предпочита да похапва диетични бонбони.

Колко често прибягваме до
шоколадовите бонбони
От
821
респонденти,
консумиращи
шоколадови бонбони, 26% са посочили, че
го правят няколко пъти в месеца. Един път в
месеца похапват 24 на сто от потребителите,
един път на няколко месеца – 19%, един път
в седмицата – 12%. Тези, които не купуват
бонбони без повод са 11 на сто, а смелите
любители на шоколадовите изделия, които
похапват бонбони няколко пъти в седмицата
са едва 4%. Само 1% от хората са посочили, че
това е всекидневен ритуал.

Българското се предпочита

Категорията
„Шоколадови бонбони“
расте със сходно темпо
в обем и стойност,
съответно 7.9% и 8.0%
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На въпроса „Вие лично какви шоколадови
бонбони предпочитате да консумирате“,
най-голям дял от потребителите (47%) са
посочили такива на български производители.
За вносните шоколадови брандове са
се застъпили 30 на сто от участвалите
в проучването. Съвсем малък дял (1%)
предпочита домашно приготвените бонбони.

Факторите в основата на избора

Познатият вкус е най-важният фактор (25%),
около който са обединили респондентите на
въпроса „Какво е важно за вас при покупката на
шоколадови бонбони?“. Следващите фактори
са цената (21%), съставът на бонбоните (19%),
марката (19%), производителят (5%), броят на
бонбоните (4%).

ПРИЛОЖЕНИЕ

НОЕМВРИ 2021

Сухите пасти и вафлите със
заливка са най-предпочитани
Сладките изделия са изкушение за почти всеки. Сухата паста с
кафето или вафлата за из път са чудесни начини за подслаждане
на деня. Кой обаче ги консумира най-често и кои видове са
най-любими на потребителите? От Маргарита Станева

37%

от 25-34 годишните консумират
вафли
поне
веднъж седмично. Това
показва специално подготвено проучване на JTN. След допитване до потребителите от началото на годината, агенцията е установила, че вафлите са по-популярни в по-малките
населени места, а 22% от софиянците не консумират
сухи пасти.
13 на сто от жените и 7 на сто от мъжете не
консумират вафли показва още проучването.
Сухите пасти пък не успяват да привлекат
интереса на 12% от мъжете и 20% от жените. Около
70% обаче е общата консумация на сухи пасти на
месечна база.

2021
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Според проучването на маркетинговата агенция
най-харесвани са вафлите, обвити в шоколад. Те са
предпочитани за 60% от запитаните в проучването,
а 40% харесват нетункваните (без заливка).
По отношение на пълнежа шоколадовият е първенец
с 48%. Следващият най-предпочитан е този с
фъстъци – 33%, следван от какаовия крем, който е
фаворит на 29% от запитаните. С лешници харесват
24% от потребителите, а с млечен или с ванилов
крем 21%. С плодов пълнеж и вкус са избрали 17% от
анкетираните, а локумът е на последно място с 13%.
В най-голяма степен определящо за избора
на конкретна марка в категорията „Вафли“ са
характеристиките на продукта: хрупкавост,
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Степенуване на факторите, дефиниращи избора на конкретна марка вафли
Скала от 0 (най-ниска степен) до 3 (най-висока степен)
Характеристики на продукта (хрупкавост, сладост, вкус и др.)
Цената на продукта
Отсъствие на консерванти, оцветители и т.нар. Е-та в продукта
Дали в момента е на промоция (специална цена, разфасовка и/или други видове промоции)
Използваните съставки
Името на производителя (марката)
Размер на опаковката
Външният вид на продукта/изделието
Опаковката и маркировката на продукта
Препоръка от роднина/познат/приятел
Предварителна информация за продукта от медиите (реклама или друга активност)

2.25
1.58
1.57
1.56
1.27
1.14
0.72
0.70
0.63
0.60

2.98

457 интервюта –потребители, консумиращи вафли поне веднъж на два месеца

Тип и пълнеж на сухите пасти
20%

80%

Без заливка

С шоколадова заливка

49%

С шоколадов крем

36%

С какаов крем

29%

С ванилов крем
С млечен крем

26%

С крем лешници

25%

С плодов крем

25%

С фъстъци/ фъстъчен крем
С мед

14%
10%

385 интервюта – потребители, консумиращи сухи пасти
поне веднъж на два месеца

сладост, вкус и др. В скалата от 1 до 3, степента
на този фактор е 2,98 според данните на JTN. Не
е изненада, че следващият фактор е цената на
продукта, който е със степен от 2,25. На трето
място се нарежда отсъствието на консерванти,
оцветители и т.нар. Е-та със степен от 1,58. С почти
същата степен на важност са и това дали продуктът
е на промоция и какъв е неговият състав. Други
важни фактори са: името на производител
(марката) – 1,27, размерът на опаковката – 1,14,
външният вид на продукта – 0,72, опаковката и
маркировката на продукта – 0,70. На последно
място се нарежда рекламата на продукта (0,60),
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Сравнение между ПОЗНАВАНЕ и
ДЕКЛАРИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ –
Топ 10 Марки Сухи пасти
70%
Престиж
26% 41%
66%
Balkan
40%
18%
60%
7 Days
13% 31%
52%
Sweet+
8% 22%
50%
Ideal
8% 24%
34%
Перун
7% 16%
36%
Galena
5% 18%
26%
Хели
3% 7%
39%
Негърче
2% 12%
49%
Роден край
2% 10%
Познавам
Купих в последния месец
Купувам най-често

385 интервюта –потребители, консумиращи сухи пасти
поне веднъж на два месеца

а малко преди него е препоръката от познат,
приятел или роднина (0,63).
Що се отнася до сухите пасти най харесвани са тези
с пълнеж от шоколадов крем, които са любими за
49% от анкетираните. С какаов крем пък харесват
36%, а с ванилов 29%. Сухите пасти с млечен крем са
фаворити на 26 на сто, а с лешников и плодов на 25
на сто. Пълнежът с фъстъчен крем е избран от 14 %, а
с мед е на последно място с 10%.
Сухите пасти, подобно на вафлите, се харесват
повече сред запитаните, когато са с шоколадова

Вафли и сухи пасти
заливка. Съотношението е 80% за със заливка, спрямо
20% за без.
Отново характеристиките на продукта са най-важни за
избора на конкретна марка сухи пасти. В скалата от 1
до 3, степента на този фактор е 2,91. И при сухите пасти,
както и при вафлите, следващото по важност е цената на
продукта, което в случая е със степен 2,31. Тук на трето
място се нарежда съставът на продукта, а на четвърто
отново е това дали е на промоция. Отсъствието на Е-та,
консерванти и оцветители е на пето място, а на шесто –
размерът на опаковката. Името на производителя заема
седмото място сред определящите фактори за избор на
продукт от категорията Сухи пасти, следван от външния
вид на продукта. Препоръката от приятел, роднина
или познат е следващото, което влияе на избора, чиято
степен е 0,62 от максимална 3, а след него е опаковката
или маркировката на продукта, което пък е със степен
от 0,61. Предварителната информация за продукта от
реклама или др. отново е на последно място.
Най-популярната марка сред сухите пасти е
„Престиж“, която познават 70% от анкетираните.
Следващата е Balkan с 66%, а след тях се нарежда
и 7 days с 60%. Sweet + е четвъртата най-позната
(52%), а петата е Ideal, която е известна на 50 на сто
от запитаните. Роден край, Негърче и Ная са на

Що се отнася до сухите пасти
най-харесвани са тези с
пълнеж от шоколадов крем
следващите три позиции, като процентът на Роден
край е 49%, а на Негърче и Ная по 39%.
На въпроса „Кои от изброените марки сте закупили през
последния месец?“ пак на челна позиция са „Престиж“,
които изпреварват Balkan само с един процент:
„Престиж“ са назовали 41%, а Balkan 40%. 7 days отново
е на трето място, този път с 31%. Sweet+ тук е с 22%,
изпреварена от Ideal, които са закупени през последния
месец от 24% от запитаните.
„Кои от изброените марки купувате най-често?“ е
другият въпрос, на който са отговорили запитаните,
като тук отново на първо място е „Престиж“ с 26%,
Balkan пък отново ги следват. Техният процент е 18,
а на третите, 7 days, процентът е 13. Sweet+ и Ideal си
поделят четвъртото място с по 8%.
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ИНТЕРВЮ НА МЕСЕЦА

Ще продължаваме активно да
работим за поддържане на ниско
ниво на нелегалния пазар

Всяка една промишленост премина през сложен период, свързан с новите
пазарни условия. Как пандемията се отрази на тютюневата индустрия,
разговаряме с Владислав Михов, главен мениджър на Джапан Табако
Интернешънъл България.
Г-н Михов, какво се случва на пазара на тютюневи
продукти през 2021 г. и в условията на COVID-19
пандемия?
Според нашите наблюдения, през 2021 г. пазарът остана
стабилен. Това важи както за най-голямата категория
на пазара – цигарите, така и за тютюна за пушене и
нагреваемите продукти, които имат своя сериозен дял
от потребители и обем продажби на пазара. Очевидно
е, че пандемията постави абсолютно всички в тотално
нова ситуация и беше интересно, и трудно, да се прогнозира как ще реагират всички участници по веригата
на доставките, както и самите потребители. Това, разбира се, важи за всички продукти и услуги, не само за
тютюневите изделия. В началото на пандемията имаше
немалки смущения в ритмичността на потребителското
поведение при пазаруване, а оттам и на динамиката на
продажбите. Но с течение на времето всички се адаптираха и започнахме да действаме според променящите
се условия на така нареченото ново нормално – определение, което лично аз не харесвам особено.
В основата на стабилността на пазара на нашите продукти, според мен, стоят няколко неща. Пълнолетните
потребители, към които е насочено конкурентното
пазарно поведение на компаниите в сектора, са направили своя избор да употребяват тези продукти, така
както хората избират да правят много други неща в еже-
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дневнието си и относно начина си на живот. От друга
страна, пазарът е свързан с покупателната способност
на потребителите и с това до каква степен има предлагане на незаконни продукти, т.е. такива, за които не
е платен акциз на държавата, и съответно, цената им е
много по-ниска. Благодарение на усилията на държавните институции и фокусът им върху темата, през 2020
и 2021 г. дялът на такива незаконни цигари на пазара
в България е много нисък, най-ниският в ЕС. Това е от
полза за всички – държавaта получава повече акцизни
постъпления, легалните компании и търговци имат възможност да се развиват по правилата на пазара, а криминалната дейност се свежда до минимум.
Тютюневите продукти са най-големият генератор на
акцизни постъпления в държавния бюджет, половината
от всички акцизи или близо 2,8 млрд. лв. за миналата
година. Ако нелегалният пазар започне да расте отново,
държавата автоматично ще загуби част от тези пари.
Обикновено пушачите просто заменят легалния продукт с нелегален, ако в средата съществуват достатъчно
стимули за такова поведение.
Това значи ли, че реално пандемията не влияе на
поведението на пушачите и с какво цигарите и
тютюневите изделия са по-различни от другите
стоки тогава?

Интервю
Пандемията влияе на всички нас. Ако ежедневието на
човека и начинът му на живот се променят по-трайно,
това води до изменения в много от навиците му – къде,
кога и какво прави, какви стоки и услуги купува и колко
често. Тютюневите продукти не са изключение от тези
тенденции. Можеш да измениш навиците си по отношение на консумацията, да преминеш към продукт от друг
ценови сегмент или от друга продуктова категория и т.н.
Но основните определящи фактори за поведението си
остават покупателната способност и наличието на незаконни продукти на пазара, като последното е изключително специфично за нашата индустрия. Затова заедно с
компаниите в нея ние много говорим на тази тема пред
институциите и обществото. Сегашното ниско ниво на
нелегален пазар е благодарение на работата на Агенция
„Митници“, МВР и всички правоприлагащи органи. От
това печелят всички и е много важно това постижение
да бъде запазено във времето. Българските институции
могат да се гордеят с успехите по тази тема. Докато това
е така и няма шокови покачвания на акциза, които водят
до шокови покачвания на цените, всякакви проблеми
с покупателната способност могат да се управляват
много по-лесно. В нашата индустрия предвидимостта,
избягването на резки изменения в регулациите и плавните промени са изключително важни за стабилността
на легалния пазар, защото нашият продукт е един от
най-регулираните потребителски продукти изобщо.
А какво се случва с вашата компания в тези пазарни
условия?
Ние продължаваме да следваме на местно ниво
стратегията, която нашата компания Japan Tobacco
International глобално си е задала. Тя е свързана с преследване на растеж на обем и пазарен дял, предоставяне на избор на потребителя, спазване на правилата
за етичен маркетинг спрямо пълнолетните пушачи,
участие във всички дебати на бизнес общността и по
регулаторни теми, както и баланс между интересите
на основните ни заинтересовани страни – инвеститори, служители, потребители и обществото като цяло.
Стараем се да разширяваме присъствието си на пазара
и за поредна година търсим ръст на основните ни бизнес показатели, най-вече на обема продажби и дяла ни
от пазара като цяло. Продължаваме да сме силно ангажирани с борбата срещу незаконните цигари, за които
не се плаща акциз. Заедно с колегите от компаниите в
нашата индустрия изследваме нелегалния пазар, представяме резултатите на институциите, стараем се да сме
им максимално полезни, защото от тази борба печелят
всички, които са от страната на легалния бизнес, държавата, а и потребителите.
Променихте ли нещо по отношение на служителите
си и работата с партньорите си заради пандемията?
За нас нашите хора са основен актив и основен инвеститор в компанията. Стараем се да бъдем работодател с
високо качество на среда и условия на работа за служителите. Вече седем поредни години сме сертифицирани

като топ работодател от Best Employers Institute, включително и в България. Няколко години поред печелихме
и приза „Най-добър работодател“ в България за компании с до 250 служители. Гордеем се с тези постижения и
разбира се, искаме да се развиваме още в тази посока.
Пандемията наложи много адаптации и в тази област,
разбира се. Вярваме, че направихме максималното, така
че да задържим заетостта на нашите служители и да ги
предпазим. Не се е налагало да освобождаваме хора
по време на пандемията и сме много доволни от това.
Въведохме големи преустройства в начина на работа
както на офиса, така и на търговските ни представители,
разбира се, в синхрон с всички мерки и препоръки на
здравните власти у нас. Основната цел на промените
беше хората да са по-малко изложени на риск от заразяване и да имаме максимална гъвкавост към техните
индивидуални ситуации с работа от вкъщи, нужда от
полагане на грижи за деца, които учат онлайн и т.н.
Мисля, че постигнахме добър баланс в тази област, особено с оглед на абсолютно безпрецедентната ситуация
с пандемията.
Що се отнася до партньорите ни, също трябваше да
проявим гъвкавост по отношение на начините на комуникация, адаптирането на някои процеси, естествено
проявяването на разбиране е и в двете посоки на взаимоотношенията ни.
Какво очаквате да се случи на пазара на тютюневи
изделия през 2022 г.?
Пазарът в България винаги е бил и ще продължава да
бъде много интересен, и много високо конкурентен.
Има много интересен микс от международни, регионални и местни марки, които се борят за вниманието на
пълнолетния пушач и се конкурират за пазарен дял.
Пазарът ще продължава да се променя и ще трябва да
продължим да се адаптираме към потребителя, да му
даваме това, от което той се интересува. Нашата компания ще продължава да се стреми да работи активно
с институциите, с бизнес общността и с компаниите от
нашата индустрия за предвидимост на регулаторната
среда и за фокус на държавата върху това да се поддържа ниско нивото на нелегалния, или така наречения
– контрабанден, пазар. Нашият продукт е много силно
регулиран и за да може държавата да получава максимални приходи от акциз, трябва и регулациите да бъдат
разумни, и най-вече да останат разумни. Всяка кутия
цигари има индивидуален код, с който властите могат
да проследят целия й път във веригата на продажбите,
опаковката е обект на изключително строга регулация –
какво, къде и как да пише на нея, няма много пространство за нови регулации и ограничения.
Предстои ни да въведем напълно в България, в сътрудничество с институциите, европейската директива за
пластмасите за еднократна употреба, където нашата
индустрия, както и други сектори, ще работи с държавните организации във връзка с покриването на разходи
за почистването на част от отпадъците. Общо взето, в
нашата индустрия никога не е скучно.
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КАТЕГОРИИ
Best International Retailer 2022
Best Local Retailer – West Bulgaria 2022
Best Local Retailer – Central Bulgaria 2022
Best Local Retailer – East Bulgaria 2022
Best FMCG Supplier 2022
Best FMCG Distributor 2022
Best new Food Product 2022
Best new non-Food Product 2022
Best new Beverage 2022
Best new Alcohol 2022
Best Private Label 2022
Best e-commerce Initiative 2022
Best CSR CAMPAIGN 2022
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ЕТАПИ
14.12.2021 – 11.03.2022
номинации & самономинации
21.03.2022 – 30.03.2022
жури & оценяване
04.04.2022
обявяване на финалистите
11.04.2022 – 09.06.2022
гласуване
09.06.2022
PROGRESSIVE AWARDS GALA
Повече за механизма и участието в PROGRESSIVE AWARDS
вижте на www.conference.progressive.bg/награди
Research
partner:

ПОТРЕБИТЕЛ

Специалният заводски хляб е
най-предпочитан
Резултатите от национално онлайн проучване за нагласите на българите
към хляба, проведено от Mindblow за Lesaffre България през ноември
2021 г. сред 1660 респонденти, показват тренд на засилен интерес
към пълнозърнести и специални хлябове, както и към приготвяне на
домашен хляб. Българинът, който в миналото беше по-консервативен
по отношение на хляба и масово консумираше бял или „Добруджа“, в
момента се отваря към нови вкусови изживявания.
Причините могат да се търсят в повишаване
на доходите, разнообразието и предлагането,
опит да подобрят здравословното си състояние.
Хлябът с квас също показва интересни резултати
и се доближава до този с мая.
Почти 100% от респондентите консумират хляб,
което не е изненада, като 70% от участниците
предпочитат заводски хляб, а 30% домашен.
Ако се вземе доходът като фактор, се вижда, че
процентът на консумиращите заводски хляб или
домашен хляб е почти еднакво разпределен. Има
две изключения. Домакинствата с доход от 400
до 1000 лв. и тези с доход 1500-2000 лв. купуват
по-малко заводски хляб.
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Най-младите участници, както и тези в диапазона
56 - 65 години имат видими предпочитания към
заводския хляб. Хората на възраст над 65 години
са най-сериозни консуматори на домашен хляб,
но тяхната група е твърде малка (33 участника).
Поведението на най-младите участници в
проучването е лесно обяснимо, защото те все още
нямат развити навици да приготвят домашен хляб.
По показателя „пол“ има идентично разпределение
на типа хляб, който се консумира. Интересно е, че в
селата предпочитат повече заводски хляб, отколкото
в градовете. Възможно е в градовете тенденцията
към правене на домашен хляб да е следствие от
желанието за връщане към автентичното.

50% от участниците в проучването предпочитат, ако купуват хляб от магазин или пекарна,
той да е специален заводски. На втора и трета позиция са специален от пекарна и бял
заводски. Много малък процент участници купуват тостерен или някакъв друг хляб.

Ако е закупен от магазин или пекарна
какъв хляб предпочитате?
100%

Бял заводски хляб

90%

Специални заводски
хлябове (пълнозърнести,
ръжени, с добавки)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

50.00%

Тостерен хляб

35.89%

34.46%
7.23%

Специален хляб, закупен
от пекарна

3.94%

Друг

0%

Бял заводски хляб се купува основно от потребители във възрастов диапазон 26-35,
36-45 и 46-55 годишните. Специалните заводски хлябове са предпочитани предимно
от 36-45 и 46-55 годишните. Те са предпочитани и от хората в пенсионна възраст, тъй
като цели 23 от респондентите в тази възраст са ги посочили като предпочитани.
От резултатите се вижда, че работещите хора предпочитат специални заводски хлябове,
следвани от специални закупени от пекарна. На трето място е бял заводски хляб.
При тези, които са на частична заетост, специалните заводски хлябове също са найпредпочитани, а след тях е белия заводски хляб и специалния, закупен от пекарна.
Домакините или тези които са в отпуск по майчинство, предпочитат почти в еднаква
степен белия заводски хляб, следван плътно от специалните заводски хлябове.
Пенсионерите, малко изненадващо, предпочитат в най-голяма степен специалните
заводски хлябове, може би с грижа към здравето си.
Хората без доходи за последния месец са купували предимно бял заводски хляб,
а след това и специални заводски хлябове. Хората с ниски доходи (до 400 лв. и в
диапазона 401-1000 лв.) са имали почти сходно поведение на тези без никакъв доход.
Хората със средни доходи (1000-1500 лв. и 1500-2000 лв.) са купували предимно
специални заводски хлябове, следвани в приблизително еднаква степен от
специален хляб, закупен от пекарна и бял хляб. Консуматорите с по-високи доходи
(2000+) предпочитат най-вече специални заводски хлябове, след това специален
хляб, закупен от пекарна, и в по-малка степен бял заводски хляб.
Живеещите в големите градове в най-голяма степен предпочитат специалните
заводски хлябове, следвани като предпочитания от специалния хляб, закупен от
пекарна. Тостерният хляб е най-купуван именно в този сегмент (66 респондента).
В малките градове също предпочитат специалните заводски хлябове, но на второ
място е бял заводски хляб. В селата най-предпочитан е белия заводски хляб.
Влизайки в детайли по отношение на специалния хляб, закупен от магазин или
пекарна, се вижда, че най-предпочитания тип е пълнозърнест, със семена или други
добавки (54%). На второ място е бял селски хляб (34,6%), следван от пълнозърнест
(27%). С най-нисък дял са специфичните хлябове, които са доста нишови.
По отношение на това, с какво е направен хлябът – с мая или квас, 36% от
респондентите нямат предпочитание, 34% предпочитат с мая, и 30% с квас. И при
мъжете, и при жените преобладава отговора „Нямам предпочитание с какво е
направен“. Хлябът направен с квас е с малко по-високо предпочитание сред жените,
докато мъжете предпочитат малко повече хляба, направен с мая.

ПОТРЕБИТЕЛ

Какъв хляб предпочитате?

Направен с мая

36.10%

Направен с квас

33.95%

Нямам предпочитание
с какво е направен

29.94%

Кое от следните твърдения се отнася
най-много за вас?

Групите на 36-45 и 46-55 годишните предпочитат
хляба направен с мая или нямат предпочитание.
Хлябът направен с квас е предпочитан от
потребителите между 56 и 65 години. Хлябът с
квас е предпочитан от хора с по-високи доходи
(3000+). Хората без доходи за последния месец
по-скоро нямат категорични предпочитания към
някой от типовете хляб. Подобна е ситуацията при
хората с доход между 1000-1500 и 2000-3000 лв.
Ако цената нямаше значение, повече хора биха
предпочели хляб от пекарна (55%), а консумацията
на бял заводски хляб би паднала до 12%.
Специалните заводски хлябове (пълнозърнести,
ръжени и с добавки) ще се купуват от почти 30% от
участниците в проучването. Тостерният хляб също
би изгубил потребители.
Потребителите
масово
възприемат
за
здравословен хляб пълнозърнестия със семена
или други добавки (65%), второ място заемат
специални хлябове с протеин, без глутен, фитнес
(37%), както и чист пълнозърнест (35%).

2,22%
16,05%
15,83%

60,89%

36,68%
16,55%

6,30%
Бял заводски хляб

4,37%
Пълнозърнест

Бял селски

Специфичен хляб (протеинов, без глутен, фитнес)
Пълнозърнест със семена или други добавки
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Купувам само един вид хляб,
но ако го няма, купувам подобен

Купувам само един вид хляб и
ако го няма, купувам какъвто има
Не обръщам внимание на хляба,
който купувам

Цели 25% от респондентите твърдят, че през
последните години са преминали от бял на
пълнозърнест хляб. 24% и преди, и в настоящия
момент продължават да консумират бял хляб.
10% са преминали от бял на домашен хляб и също
толкова заявяват, че си правят домашен хляб през
последните години. 17% купуват през последните
години пълнозърнест хляб, а 4% специален. 7% са
преминали от бял на специален хляб. Като цяло се
забелязва тенденция, при която сериозен процент
потребители преминават от бял към пълнозърнест,
специален или домашен хляб.

65,11%
35,24%

Купувам само един вид хляб и
ако го няма, отивам в друг
магазин или пекарна

Купувам само един вид хляб и
ако го няма, не купувам хляб

5,01%

Какво за вас е „здравословен хляб“?
Възможен е повече от един отговор
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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10%
0%

Малките хранителни магазини все още са водещия
канал за продажба на хляб (52%), но се вижда, че и
супермаркетите (39%) и пекарните (32%) също не са
толкова далеч зад тях.
Нивото на лоялност към определен хляб не е много
високо – 16% купуват само един вид хляб и го
търсят, ако не успеят да го открият в един магазин.
5% не купуват изобщо, ако не открият хляба, който
обичайно купуват. 61% от респондентите купуват
подобен на този, който обичайно купуват, в случай,
че не го намерят в магазина. 16% не остават без хляб
и купуват какъвто има, а едва 2% от участниците
нямат отношение към хляба, който купуват.

Друг

Забележка: Проучването е предоставено от Лесафр
България. За Лесафр България: Лесафр България
ЕООД е основана преди 22 години и е част от
Lesaffre Group Inc., международен експерт и лидер
в областта на ферментационните процеси и
технологии. Lesaffre Group Inc. осигурява широк
спектър от продукти за производството на хляб
и хлебни изделия, хранителни продукти и добавки,
напитки, животински храни и био-етанол. Групата е
създадена през 1853г в северна Франция и днес работи
на 5 континента, в 185 страни, със 163 завода и 10
изследователски центъра. Оборотът на групата
за 2019 г. е над 2 млрд. евро. В компанията работят
над 10 000 служители и над 550 учени и експерти.
1/3 от хлябовете по света за направени с продукти
на Лесафр и всеки ден 1 млрд души се изхранват
пълноценно и здравословно с храни, приготвени с
продукти на Лесафр.

Анализ

Коледен пазар: какво,
как и за кого ще купуваме?
С наближаването на празниците всички определяме своите
бюджети за коледните покупки и планираме точно с какви
подаръци да зарадваме своите близки. Тази Коледа повечето
потребители са планирали бюджет около 358 лв. и основният
начин, по който ще пазаруват е онлайн. Тези неща научаваме от
проучване на Pazaruvaj.com.

Р

азходите за коледни подаръци могат
да достигнат до 19% от средния нетен
месечен доход на едно домакинство.
Цели 27% от близо 360 левовата рамка
са посветени на подаръци за децата, научаваме
още от проучването, проведено чрез онлайн
събиране на данни (CAWI), въз основа на

извадка от 867 респонденти.
През 2021 г. средният разход за подарък е 54
лв, което е с 22 лв под средната стойност на
подарък за миналата година. Това обаче не е
изненадващо, тъй като тази година планираме
да поднесем подаръци за Коледа на повече
хора.
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и ефективен метод за ограничаване риска от
зависимост към определен канал в случай на
непредвидени обстоятелства (като масовото
прекъсване на Facebook/Instagram/WhatsApp,
което се случи по-рано през октомври тази
година).

От къде се информирате във връзка с
коледните оферти?
Broshura.bg

45.88%

(сайт и мобилно приложение)

Официални уебсайтове
на магазините

Подобно проучване направиха и Offerista Group
Bulgaria, проведено в периода 11-19 октомври
2021 г. сред 1,384 респонденти в онлайн анкета в
популярната платформа за дигитални брошури
Broshura.bg.
Според техните данни близо 37% от
потребителите планират да изхарчат между
201 лв. и 400 лв., като повече от половината
анкетирани (близо 56% от тях) твърдят, че
бюджетът им за коледни покупки тази година
е приблизително същият като миналата и
предпочитат да заплащат в брой.
При избора на коледни подаръци най-голямо
значение за участниците в запитването има
съотношението цена-качество: потребителите
търсят добри стоки на достъпни цени.

Малко над 30% от
анкетираните пазаруват
коледните подаръци през
целия декември
За коледни предложения участниците в анкетата
научават най-вече от онлайн източници - сайта
и мобилното приложение на Broshura.bg,
официални уебсайтове на различни магазини,
социални мрежи.
Това още веднъж показва колко важно е
бизнесът да залага на мулти-канален подход
при комуникацията на своите предложения.
Диверсификацията на рекламните канали е
не само ключ към достигане до максимална
част от потребителите в таргет аудиторията, а
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39.60%
35.69%

Социални мрежи

25.43%

Оналйн бюлетин/и

30.85%

Печат

25.58%

Телевизия

4.55%
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Източник: Offerista Group Bulgaria

Малко над 30% от анкетираните пазаруват
коледните подаръци през целия декември, докато
близо 24% изчакват коледните намаления да
започнат.

Кога пазарувате коледните подаръци?
Купувам ги още на
Черен петък

14.09%

Още щом Коледните
предложения са
в магазините

16.84%
30.27%

През целия декември
Когато започнат
Коледните намаления

23.77%
15.03%

Седмица преди Коледа
0%

10%

20%

30%

Източник: Offerista Group Bulgaria

Ще подаряваме подаръци на повече
хора, но ще празнуваме само с
най-близките
От проучването на Pazaruvaj.bg научаваме още
и, че основната група хора, на които ще правим
подаръци, отново ще бъдат членовете на тесния
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семеен кръг: 62% от анкетираните планират да
купят подарък предимно за своя партньор, съпруг
или съпруга, 56% - за майка си, 54% - за детето/
децата си, 36% - за баща си и също 36% приготвят
изненада за братята и сестрите си. В същото време
Коледа не може да мине без радостта за децата:
близо 27% от 358-те лева ще се изхарчат за детски
подаръци.
Докато списъкът с хора, на които купуваме
подаръци, намаля от средно 10 души на 5 души
през 2020 г. в сравнение с 2019 г., през 2021
г. планираме да купим коледни подаръци за
повече наши близки – средно 7 души. Като
се има предвид разширяващият се кръг от
хора, за които планираме подарък, доколкото
епидемиологичната обстановка го позволява,
отново ще се осмелим да се срещнем с близките
си по празниците лично.

Техниката отново е на преден план в
коледния пазар
COVID-19 преначерта и гамата от хитови продукти
през миналия коледен сезон, като трите найпопулярни категории подаръци преди година
бяха облеклото (48%), грижа за красотата и
козметика (38%) и играчки (36%).
Тази година търсенето на битова електроника е
най-високо (52%). На второ място е облеклото (45%),
на трето място са обувките (35%), а на четвърто
място, с 34%, са мобилните телефони, таблети и
техни аксесоари (калъф, селфи стик, стойка и др.).
Всичко остава същото: по отношение на подаръците
миналата година водеше онлайн пазаруването, тази
година бихме разгледали повече стоки в моловете,
но възпиращият фактор е голям.
През 2020 г., поради епидемиологичните
ограничения, покупката на коледни подаръци
се случваше в много по-голяма степен онлайн,
отколкото през която и да е предходна година.
За съжаление, страната ни все още не може
да си отдъхне, епидемиологичната криза не е
приключила. Въпреки това през празничния
сезон на 2021 г. в сравнение с миналата година
по-малко хора планират да купуват подаръци от
онлайн магазини 75% през 2021 г., спрямо 82% през
2020 г.), затова пък по-скоро бихме предпочели
да разглеждаме лично в търговски центрове и
молове (47% през 2021 г., спрямо 43% през 2020 г.), в
традиционни магазини, специализирани магазини,
супермаркети (27% през 2021 г., спрямо 25% през
2020 г.). Вижда се, че тази година хората биха искали
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да участват по-активно в треската за пазаруване за
Коледа и да изживеят празничната атмосфера, но
все още се сдържат.

Недостигът на стоки и повишаването
на цените ще бъдат най-големите
предизвикателства в търговията
Най-силният и натоварен период от търговията
всяка година са последните 6-8 седмици преди
Коледа, допълнени с промоциите на Черния петък.
Тази година обаче може би е препоръчително
да започнете да купувате подаръци възможно
най-скоро, тъй като от началото на годината
се наблюдава драстичен недостиг на складови
наличности и повишения на цените. Изборът
също е ограничен за много продуктови
категории - особено на пазара на техника поради стагнацията на азиатското производство
в резултат на коронавируса, и забавянето на
международния морски транспорт. Общо взето
тазгодишният коледен сезон може да е по-скъп,
но по-скромен по отношение на промоциите
и избора в сравнение с миналата година. Тази
година промоциите на Черния петък продължават
за по-дълъг период от време.
Според данните на Oferista топ 3 категории
продукти, от които анкетираните планират
покупки са:
● дрехи, обувки, аксесоари, спортни стоки;
● декорация и други продукти за дома;
● храни и напитки.

Какви покупки планирате за Коледа?
Дрехи, обувки, аксесоари,
спортни стоки

50.87%

Смартфон, таблет,
лаптоп/компютър,
смарт устройства

17.34%

Малки/големи
електроуреди

29.41%

Декорация и други
продукти за дома

32.95%
20.01%

Уреди за лична грижа

31.79%

Козметика, парфюми
Играчки

26.59%

Книги, настолни игри

26.45%
32.73%

Храни и напитки
0%

Източник: Offerista Group Bulgaria

20%

40%

60%

Замразени храни

Ръст в обем от 3% за
замразените храни
Замразените храни регистрират ръст на продажбите в обем от
3% и 10% в стойност, за МАТ периода октомври 2020 - септември
2021, сравнен с предишния МАТ период (октомври 2019 септември 2020), показват данните на Потребителски панел на
„GfK България“.
На първо място по обем и стойност са замразените
плодове, следвани от печивата, специалитетите и
зеленчуците. От данните става ясно, че цената общо
на категорията се е повишила с 6%, което е водено
от най-голямо повишаване на цените в сегментите
„Специалитети“, „Печива“ и „Зеленчуци“. Наймалко е регистрираното повишение на цените
при замразените плодове от 1%.

Най-много при единично пазаруване се купуват
специалитети и зеленчуци, следвани от печива и
плодове. Честотата на покупка за анализирания
период намалява с -3%, като най-голям спад
се наблюдава при замразените плодове (-14%).
От друга страна нараства обемът на единично
пазаруване, което говори за по редки посещения
в магазините, но по-големи покупки.
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Делът на собствените марки в категорията
е 41%, като най-много те са в сегмента
„Плодове“ (83%), следвани от „Зеленчуци“
(46%), „Печива“ (44%) и „Специалитети“
(29%). Делът на промоциите в категорията
„Замразени храни“ е 34%.
С най-голяма важност за категорията са

Наблюдаваме значителен ръст в
продажбите на замразени продукти
БОЯН ГЕОРГИЕВ,

Директор „Стоково снабдяване“,
„Лидл България“
Наблюдавате ли промяна на пазара на
замразени храни?
Като цяло замразените храни са нещо, към което
българският потребител посяга, когато няма
свежа и прясна алтернатива на същия продукт.
Това, което наблюдаваме обаче, е значителен
ръст в продажбите на замразени продукти през
последните месеци, като само от началото на
тази година, категорията бележи двуцифрен
ръст.
Отдаваме този растеж на няколко причини: от
една страна това е силният летен сезон, в който
продажбите на сладолед вървяха много успешно
– макар и за кратко, тази година имахме няколко
периода с много горещо време, което се отрази
много позитивно върху продажбите. На второ
място, ръстът при замразените храни е резултат
и от разширяването на асортимента, за което
ние положихме доста усилия през последната
година. Разбира се, значително влияние оказа и
ковид пандемията – хората предпочитат да имат
нещо във фризера за всеки случай, което да
може да се приготви бързо и има по-дълъг срок
на годност.
Кои са най-често купуваните продукти от
тази категория (по сегменти)?
Тенденция, която наблюдаваме на пазара като
цяло, но вече намира отражение и в категорията
на замразените продукти, е растящия интерес
към храни, които са полуготови, приготвят
се лесно и бързо и са добра алтернатива,
когато нямаш достатъчно време за готвене. От
това, което наблюдаваме, но то е свързано и с
асортиментното ни развитие, е че все повече
се купуват замразени пици и тестени изделия.
Все повече се купуват и замразени плодове и
зеленчуци, като в момента, тъй като сме извън
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Дискаунтърите, с ръст в реализираните
продажби от 3% за анализирания МАТ период,
следват Минимиркетите с ръст от 1%, а
останалите канали – Хипермаркети и Кеш енд
Кери регистрират спад. Малките магазини и
Супермаркетите остават стабилни по важност за
категорията – 10% и 22% съответно.

сезона и цената на пресните боровинки е висока,
клиентите предпочитат замразените.
Расте интересът и към замразени рибни
продукти, по-екзотични рибни филета, по-скъпи
замразени скариди, по-готови храни, които Lidl
предлага – например филе с билкова коричка
или други поръски, които просто трябва да се
запекат и са готови за консумация.
Има ли нови предложения в категорията
в последните години и кое от тях смятате,
че се приема положително от страна на
потребителите?
Както вече споменах, в „Лидл България“ полагаме
много усилия да развиваме асортимента и в тази
категория, така че да отговорим по най-добрия
начин на променящите се потребителски
нагласи.
Следвайки пазарната тенденция на все
по-голям интерес към вегетариански и веган
храни, започнахме да предлагаме нашия Next
Level бургер – изцяло на растителна основа,
много близък като вкус до истинско месо, на
изключително достъпна цена. Разширихме
асортимента и с още две нови предложения –
готови веган ястия с булгур с чили или с къри,
а съвсем скоро предстои да предложим и веган
бургери на основата на тиква, червено цвекло и
моркови.
От тази година предлагаме постоянно в
асортимента и веган сладолед.
В синхрон с нашата политика да предлагаме
повече устойчиви и сертифицирани храни и тук
вдигаме броя на сертифицираните продукти
(сертификати ASC / MSC за замразените рибни
артикули и UTZ/ Fairtrade при сладоледите).
Кое, според вашите наблюдения, може да се
определи като иновация в тази категорията
за българския пазар?
Иновация за категорията на замразени
храни, е разширяването на асортимента с
високопротеинови продукти – стъпка, която
предприехме в отговор на засиленото търсене
на такива продукти, които виждаме в другите
сегменти. Това, което планираме да предложим
в най-кратък срок, е високопротеинов сладолед
и високопротеинова пица.
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ЛЮБОМИЛА СТОЙКОВА,

Все повече се търсят миксове и
готови ястия

Наблюдавате ли промяна на пазара на
замразени храни?

ЛЮБОМИЛА СТОЙКОВА,

Бранд мениджър във ВК Комерсиал Европродукт,
официален дистрибутор на Bonduelle:
През последните години наблюдаваме нарастване
на потребителския интерес към замразените
зеленчуци, което се отразява и в ръста на
категорията. Той вече не е чисто сезонен, а е
целогодишен с пик, разбира се, през студения
сезон. Все още лидери в категорията са определени
моно зеленчуци, но все повече се търсят миксове
и готови ястия, които улесняват потребителите
в приготвянето на ежедневната вечеря след
натоварен ден. Засилва се и интересът към всякакви
иновации в категорията – миксове предварително
приготвени по специална технология на пара,
миксове за крем супи, миксове със зърнени храни,
нови моно зеленчуци като кейл, романеско и
други. Хората сякаш започнаха да са по-добре
информирани за технологията по замразяването и
да вярват повече в качеството на този тип продукти.
Кои са най-често купуваните продукти от
тази категория (по сегменти)?

ЦВЕТАН ВЪЛЧЕВ,

Key Account Manager Bonduelle:
Дори и потребителските навици да са
ориентирани към традиционни продукти като
грах, зелен фасул, спанак и броколи, днешният
потребител има желание да опитва и други
иновативни, качествени, здравословни и вкусни
продукти. Също така на ниво категория миксове
наблюдаваме консумация на мексикански,
китайски и други миксове, които предоставят на
потребителите различни идеи и вдъхновение за
нови експерименти в кухнята. Тази тенденция се
засили особено през изминалата година, когато
категорията готови ястия нарасна почти двойно,
докато някои утвърдени монозеленчукови
артикули регистрираха отрицателни резултати.
Има ли нови предложения в категорията
в последните години и кое от тях смятате,
че се приема положително от страна на
потребителите?
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Бранд мениджър във ВК Комерсиал Европродукт,
официален дистрибутор на Bonduelle:
Новите предложения в категорията обикновено
са свързани с различните комбинации от
зеленчуци, с нови технологии за предварителна
обработка на зеленчуците и с нови видове
зеленчуци. Прави впечатление, че и в категорията
на замразените продукти потребителите са
склонни да експериментират, отворени са към
иновации.

ЦВЕТАН ВЪЛЧЕВ,

Key Account Manager Bonduelle:
През последните три години Bonduelle
представи на пазара голямо разнообразие
от нови продукти, които са ориентирани
към лесно приготвяне, здравословност,
удобство и които могат да задоволят и найизисканите вкусове, като гамата Vapeur зеленчуци, предварително приготвени на
пара преди замразяване, и зеленчуци за
гамата крем супи. И двете серии бяха бързо
възприети от потребителите, което показва
предпочитанията им към продукти, които са
лесни и бързи за приготвяне, но също така
богати на ценни хранителни вещества.
Кое, според вашите наблюдения, може да се
определи като иновация в тази категорията
за българския пазар?

MONICA ROSU,

Tърговски директор за Румъния, България,
Молдова и Маркетинг директор Югоизточна
Европа:
Категорията замразени зеленчуци се развива
интензивно в последните години, разширява се
чрез множество иновации, които са насочени
както към нови технологии и нови зеленчукови
комбинации, така и към растителна храна, като
заместител на месото.
Bonduelle добавиха към асортимента си
гамата Vapeur – зеленчуци, предварително
приготвени на пара чрез уникална технология,
при която вкусът, текстурата, хранителните
качества и цвета се запазват, предлагайки
видимо качество в чинията и конкурентна
продажна цена. В момента гамата включва
три артикула, всички те са миксове. Друга
важна иновация е гамата Cereali, която
представлява балансиран микс от зеленчуци
и предварително приготвени зърнени храни и
се предлага в два формата.

Замразени храни

Пазарът на замразена пица
продължава да расте с бързи темпове
ИРИНА ГЕОРГИЕВА,

Маркетинг мениджър,
„Д-р Йоткер България“ ООД
Наблюдавате ли промяна на пазара на
замразени храни?
Пазарът на замразена пица продължава да расте с
бързи темпове. Инвестициите ни в това отношение
играят също голяма роля. Естествено, това
привлича и нови марки и различно предлагане като
сегмент, цена, асортимент. Активностите от страна
на търговците в категорията също подпомагат
развитието, като отделят по-голямо пространство
и промотират по-активно асортимента на брошура.
Кои са най-често купуваните продукти от
тази категория (по сегменти)?
В замразената пица определено италианският
стил пица (тънка и хрупкава) е най-предпочитана
в класическите италиански вкусове – прошуто,

четири сирена и др. В този сегмент и има и найголямо предлагане.
Има ли нови предложения в категорията
в последните години и кое от тях смятате,
че се приема положително от страна на
потребителите?
Като още „млада“ категория се появяват
много нови предложения, тестват се различни
вкусове, различни сегменти пица. Това е добре
за потребителя, защото така може да опитва
различни пици и да се ориентира в новата
за него категория, но и понякога би могло да
бъде проблем за цялата категория, ако той
има разочароващ опит - в случай че пицата не
отговори на очакванията му, които например
опаковката, цената или друг елемент е създала у
него. Така категорията губи потребителя.
Кое, според вашите наблюдения, може да се
определи като иновация в тази категорията
за българския пазар?
В тази категория предстоят да се случват много
иновации предвид степента ѝ на развитие. Всичко
зависи от това колко бързо ще се развива в
следващите години.
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Онлайн продажбите на
продукти за детска хигиена с
ръст от над 25%
Георги Младенов, Директор Търговия и бизнес развитие-Ритейл,
Софарма Трейдинг АД
Г-н Младенов, какво търсят майките при избора
на детски продукти за устна хигиена?
Грижата за устната хигиена е навик, който се създава
от ранна детска възраст. Затова и родителите търсят
добро решение, което да им помогне в изграждането на стабилен навик. Това е процес, който найчесто започва като игра, затова детските продукти
за орална хигиена са цветни, често пъти наподобяват играчки, съдържат любими детски вкусове, но
в същото са изключително деликатни, нежни, меки
и щадящи детските венци. Прави впечатление все
по-широкото използване на вода за уста, както и
преминаването към електрически четки за зъби.
Какви са иновациите в сегмента?
Детските зъби са наистина чувствителни и тяхното
здраве изисква внимателна грижа от много ранна
възраст. Затова сериозно внимание в продуктите
за деца се обръща на формулата, която е мека, гелообразна, вкусна, но в същото време не съдържа
захари, консерванти или други вредни съставки.
Освен това, сериозно внимание се обръща на количеството съдържание на флуор във всеки етап от
развитието на детето. Еко и био продуктите се радват на все по-голямо търсене.
Коя е най-ранната детска възраст, за която се
предлагат пасти?
Пасти за зъби има от най-ранна възраст като това е
свързано с препоръката на експертите миенето на
детските зъби да започне още от момента на тяхното
поникване.
Какви са тенденциите при детските четки?
Най-важното при детските четки за зъби е те да
бъдат нежни, меки и максимално щадящи детските

венци. Все по-голямо внимание обаче, родителите отделят и на материалите, които се използват
за самите четки, така че да се гарантира защитата
на четката от плесен и бактерии. Именно затова в
SOpharmacy създадохме детска бамбукова четка,
която да предложи високо качество, максимална
сигурност при грижата за детските зъби, но в същото
време и достъпна цена. Четката е част от серията ни
Essentials, включваща продукти за лична грижа, и е
разработена от 100% биоразградим бамбук. За максимална защита влакната са изработени от висококачествен найлон DuPont, който има много по-добра антибактериална активност от обикновените
полиестерни влакна, а в същото време е щадящ и за
природата, тъй като се разгражда 20 пъти по-бързо.
Що се отнася до дръжката, тя е стерилизирана при
висока температура, дълбоко карбонизирана и след
това обработена с восък за запечатване и защита от
плесени и бактерии. Тази година нашата детска бамбукова четка SOpharmacy Еssentials бе отличена на
първо място в категория „Бебешка и детска грижа“
на престижния международен конкурс „Salute to
Excellence Awards”, организиран от Асоциацията на
производителите на собствени марки PLMA. С това
признание получихме и ценна обратна връзка от
комисията на „Salute to Excellence Awards”, която определи детската бамбукова четка SOpharmacy Essentials
като „страхотна иновация“, но и „красив продукт“.
Какво е развитието на онлайн продажбите на
тези категории?
Онлайн клиентите намират максимален избор от
продукти за детска хигиена, което спестява време
за търсене на желаните продукти. По тази причина
продажбите се увеличават, като през тази година
ръстът е над 25%.

Детската паста за зъби – задължително с приятен вкус на лакомство,
ябълка, ягода, сладолед
Проучвания показват, че потребителите са лоялни
към брандовете от категорията „Детски продукти
за устна хигиена“, защото те касаят здравето на
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техните деца. На второ, но не по важност място,
клиентите търсят нежни и щадящи формули,
съобразени с възрастта на детето им. Особено

Пасти за зъби
внимание се обръща на съдържанието на
флуорид – детските пасти са или без или с ниско
съдържание на флуорид според възрастта. Все
по-засилено в тази категория е и търсенето
на натурални продукти, без съдържание на
консерванти, оцветители и захар.

Спецификите при избора на
правилния продукт
Включването на детска паста за зъби в
ежедневните хигиенни навици на детето е от
съществено значение за възпитаване на правилни
дентални грижи в най-ранна възраст. Но тя има
някои специфични особености, които е добре да
познавате, преди да се втурнете към магазина,
съветват експертите от „Арома“ АД*. Какво трябва
да знаете при избора на детска паста за зъби, за да
изберете най-подходящата?
Формулата на детската паста за зъби е по-нежна
и деликатна от тази за възрастни и е специално
съобразена с денталните нужди на децата.
Освен това детската паста за зъби съдържа 60%
по-малко количество флуорид и абразивни
частици, достатъчни за почистване на детските
зъби. Също та е препоръчително децата между
18-месечна и 6-годишна възраст да използват
съвсем малко количество паста за зъби с флуор
– колкото грахово зърно, тъй като не са усвоили
напълно контрола над гълтачния рефлекс и биха
могли да погълнат количество от продукта.
Детската паста за зъби обикновено има приятен и
апетитен вкус на лакомства, които децата харесват,
тъй като ментата е пареща и остра за детското
небце. Децата имат вкусови и предпочитания

към пастите за зъби. Те харесват тези, които имаш
приятен аромат – ябълка, ягода, сладолед.
Детските пасти за зъби не съдържат захар,
консерванти и съставки, които биха могли да
раздразнят чувствителните детски венци. А когато
детето се научи да плюе и изплаква устата може
да се даде паста за зъби съдържаща флуор. Преди
това за антикариесна защита се ползва паста за
зъби със съдържание на ксилитол. Добре е, ако
детето носи шини да използва детска паста за зъби,
съдържаща успокояващи съставки като ксилитол
или алое вера, които унищожават бактериите от
плаката и намаляват киселинния ефект, който
тези бактерии имат върху зъбите. Ксилитолът е
природен продукт, който може да бъде открит в
много плодове и зеленчуци (малини, ягоди, сливи
и др.) и доказано намалява риска от кариес на
зъбите с до 80%.
Почистването на зъбите трябва да се извършва
два пъти дневно – сутрин и вечер преди лягане.
Най-важно е вечерното почистване на зъбите
преди лягане. Също така преди да започне да
мие зъбите детето, трябва да свикне с формата
на четката. След навършване на една годинка се
включва и пастата за зъби.
Наред с редовните посещения при зъболекаря,
за поддържане здравината и белотата на
детските зъби, специалистите препоръчват
ежедневна употреба на детска паста за
зъби, вода за уста и конец за почистване на
междузъбното пространство. За да я приеме
радушно детето обаче, е добре да се избере
нежна гелообразна формула с вкус на плодове,
дъвка и дори сладолед.
Източник: https://aroma.bg/
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Особености на прането по
време на пандемия
Локдаун. Цялото семейство е вкъщи. Едни работят, други са
във виртуални класни стаи. Всички цапат повече, било то
повърхности или дрехи. Покрай работата и принудителното
споделяне на жилищното пространство между всички членове на
домакинството, имаме и повече време за тривиалните домакински
дейности – готвене, чистене, пране. Именно прането по време на
пандемия бе предмет на презентацията на агенция Arbitrage по
време на последното издание на Category Retail Forum.
За мен прането е….
За едни прането се преживява като едно от
досадните домакински задължения, но може би ще
се изненадате да откриете, че за други то е нещо
приятно и вълнуващо. Според проучването на
агенцията, 58 на сто от потребителите определят
процеса като част от ежедневните дейности, без
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които не можем. За 30% от хората това е важно
занимание, на което отделят внимание. С особено
внимание към прането подхождат 8 на сто, а едва 5%
от потребителите намират прането за маловажно.
Сред често споменаваните от респондентите
усещания, Arbitrage установява повече положителни,
отколкото отрицателно натоварени състояния. Сред
положителните се нареждат „щастлив и вдъхновен“,

Перилни препарати
„приятно“, „удовлетворен“, „освободен“, „свеж“,
„спокоен“, „чист“, „полезен“, а някои дори отиват
към духовното „пречистен“. Онези, за които обаче
прането е по-скоро досадна домакинска работа,
споделят други асоциации – „зает“, „използван“, „не
на място“, „отегчен“, „нещастен“, „изморен“.

Къде се крият приятните моменти?
Има ли приятни моменти по време на прането?
Оказва се, че има и агенцията резюмира кои са те.
С преобладаващ дял са пускането на пералнята
(5%), изваждането на прането (14%), простирането
(19%), сгъването и прибирането (9%).

Честота на пране преди vs. по време на
пандемия
Като при много други ежедневни занимания и
при прането се наблюдава промяна в навиците на
потребителите след старта на пандемията. Разбира
се, тя е в посока на по-честото пране, обобщава
агенцията. Честотата на пране, отчетена през януари
2021 г. е както следва – веднъж на 2-3 дни (39%), на
3-4 дни (23%), веднъж седмично (14%), всеки ден
(13 на сто). Анализът за промяната в честотата на

пране спрямо периода преди Covid-19 показва, че
през януари 2021 г. 17 на сто са започнали да перат
по-често, докато през март-април 2020 г., когато се
сблъскахме с първата вълна на пандемията, делът
на хората, започнали да перат повече е бил 14 на сто.
Увеличила се е и честотата на пускане на пералня на
седмична база – от 4,2 пъти средно седмично преди
Covid, на 4,5 пъти средно седмично в първия месец
на тази година. Най-голям е делът на домакинствата,
които пускат по 3 перални в седмицата (23 на сто
през януари 2021 г.)

Машината не е по-голяма от човека!
С пералня всеки може. Но не си мислете, че сме
загърбили напълно доказалата се във времето
класическа комбинация „вода-леген-препаратчовешка сила“! Повече потребители признават,
че са започнали да перат на ръка, макар и рядко.
Промяната, отчетена през януари 2021 г. спрямо
началото на пандемията се отнася за тези, които
го правят по няколко пъти в месеца – от 7% на 8
на сто, също и за тези, които го правят по-рядко –
от 22% на 27 на сто. Онези потребители, които го
правят поне веднъж седмично също са паднали от
13% на 11 на сто.
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2/3 от потребителите перат сега някои видове
дрехи по-често от преди
Промяна на честотата на пране след COVID-19
По-рядко

2%
2%
14%

По-често
Шалове и маски
за лице
Кърпи и хавлии

41%
31%
30%

Дрехи за навън

8%
15%

25%

Дрехи за вкъщи

24%

Връхни дрехи

11%

Като най-подходящи за често пране, потребителите
са определили трите основни вида – течен (51%),
капсули (25%) и прах (17%). И макар последните 2
години да преминават под знака на пандемия, едва
15 на сто от хората използват специален препарат
за дезинфекция на прането. За сметка на това
се включват други способи за подсигуряване на
стерилност и дезинфекция – всемогъщата ютия
(23%), пране на по-висока температура (21%), белина
(10%), предварително накисване (5%). За 45 на сто
обаче тези дейности са напълно излишни и те не
правят нищо допълнително в посока да подсигурят
екстра дезинфекция на дрехите от „мръсния кош“.

15% ползват специален препарат
за дезинфекция
Използвани средства за дезинфекция на прането

23%

Гладене
Пране на по-висока
температура

21%

Специални препарати
дезинфектанти

15%

Препарат за отстраняване
на петна
Белина

14%

Прането като наука

10%

Предварително накисване
на прането

5%

Друго

1%

Не правя нищо специално

45%

Пране според видовете
Логично, пандемичната обстановка налага
и някои специфични дрехи и аксесоари все
по-приоритетно да попадат в центрофугата. Така
например, ако преди епидемията 2% от прането е
било на шалове и маски, то сега то достига 41%. При
кърпите и хавлиите също се наблюдава сериозен
ръст – от 2% на 31 на сто. Дрехите за навън също
са навъртели повече обороти в барабана на
пералнята – от 14 на 30 на сто. Ръстът на пране на
домашни дрехи е от 8% на 25%. Прането на връхни
дрехи нараства от 15 на сто на 24% през януари
2021 г. Логично, с невъзможността на много хора
да посещават спортни зали и фитнеси, прането на
спортни дрехи намалява – от 11% преди Covid-19
на 9% във времената на неговото развитие.
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Общо 21 на сто от потребителите перат след всяко
обличане всички дрехи, с които са излизали,
показва анализът на агенцията за потребителски
проучвания. А кои са дрехите, които се перат след
всяко обличане? За всенародна радост и най-вече
гордост от успешно внедрена хигиенна култура на
национално ниво, най-голям е делът на бельото
като дреха, която се пере след всяко обличане
(88%). Следват чорапите (80%), блузи, тениски,
ризи (51%), панталони (10%), поли (4%), рокли
(8%), дрехите за вкъщи (7%), спортни дрехи (23%),
детски дрехи (16%), маски (49%), шалове (14%).

Преход към препаратите

9%

Спортни дрехи

Какво перем всеки ден

Най-честото срещаният вид, по който се разделя
прането може би не изненадва никой – то е
според цвета. Общо 64 на сто от потребителите
перат именно водени от тази логика. Но все пак
си заслужава да отдадем внимание и на другите
принципи, по които се случва прането. Такива
например са сепариране според вида на дрехите,
към което се придържат 46% от хората, а също
и разделяне според материята и съответно
изискванията за нейното пране (30%). Съществуват
и едни 12% потребители, за които нещата седят
максимално просто – всичко заедно!

Какво е най-важно при избора на
препарат за пране
Arbitrage прави класация на критериите, според
които потребителите правят своя избор на
препарат. Анализът на агенцията показва,
че важността на някои от тях се е повишила
вследствие на настъпването на коронавируса.
„Да изпира добре“ е критерий, от който се водят
86 на сто от хората. Именно това е единият от
критериите, чиято значимост се е засилила заради
Covid-19. Следва ароматът (69%), „да отстранява

Перилни препарати
петната“ (67%), „да не оставя следи по дрехите“
(64%), „да не дразни кожата и да няма алергени“
(64%), „да запазва тъканите“ (59%), „да е на
промоция“ (58%), „да е марка, която е купувана и
преди“ (52%), „да е с по-силна формула“ (52%), „да
е позната марка“ (49%), „да е с ниска цена“ (48%),
„да е безопасен за околната среда“ (48%). Другите
фактори, при които значимостта се е увеличила
вследствие на пандемията са способността да
отстранява петна, липсата на алергени и да
не предизвиква дразнимост на кожата и да е с
по-силна формула, показват данните на агенцията.

Доверието към ползваните
марки надделява (75%) над
желанието на потребителите да
експериментират с нов бранд
перилен препарат (13%)

Един вид препарат не е достатъчен
Доверието към ползваните марки надделява
(75%) над желанието на потребителите да
експериментират с нов бранд перилен препарат
(13%), показва проучването. Средният брой
перилни препарати по вид и марка, които са
налични в едно домакинство е 2,4. Моментната
картина, която Arbitrage е направила на видовете
препарати за пране, присъстващи в дома към
периода на проучването показват, че 54% са
препарати на прах, 60 на сто са течни, а 28% са под
формата на капсули. И при трите разновидности, с
най-голям дял са тези, които са предназначени за
цветно пране, следвани от тези за бяло.
Течен и препарат на прах като комбинация,
едновременно имат в дома си 17% от хората. От
тях 27 на сто избират тези препарати да са на
една марка. Комбинацията от течен и капсули,
присъства в домовете на 8 на сто от потребителите,
като 18% от тях избират да са от един и същ бранд.
Тройната комбинация течен, капсули и препарат
на прах също може да се намери по едно и също
време в 8 на сто от домакинствата, като 21% от тях

са решили да се доверят на една марка и за трите
разновидности. Само прах за пране и капсули има
в домовете на 4% от хората, като от тях 32 на сто
искат те да са на един и същ бранд.

Промоцията, без която не можем
Промоцията, както при почти всички бързооборотни стоки, има голямо значение и в тази категория. Arbitrage установява, че 31% от потребителите винаги са купували на промоция и това
не се е променило. 20% заявяват, че са започнали да купуват по-големи количества, когато
предпочитаната от тях марка е на промоция.
Същият процент потребители твърдят, че са
започнали да изчакват когато тяхната марка се
появи на промоция в търговската мрежа. За 4 на
сто няма значение марката, стига препаратът за
пране да е на промоционална цена. Агенцията
установява, че съществуват и 27% потребители,
които са посочили, че обикновено не търсят
промоции и това е така и сега.
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КОШНИЦА, ОКТОМВРИ 2021
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

29 продукта

1.39 лв.
0.99 лв.

3.09 лв.
1.09 лв.
1.09 лв.

2.50 лв.
1.58 лв.
1.10 лв.

2.49 лв.
2.69 лв.
5.99 лв.
8.49 лв.
5.79 лв.
1.69 лв.
4.29 лв.
6.29 лв.

2.35 лв.
2.91 лв.
5.79 лв.
7.49 лв.
5.53 лв.
1.62 лв.
4.44 лв.
5.54 лв.
4.27 лв.
2.63 лв.
3.75 лв.
1.05 лв.
2.29 лв.
41.83 лв.
2.45 лв.
1.02 лв.
3.86 лв.
0.39 лв.
2.89 лв.
0.96 лв.

bulmag.org

25 продукта

supermag.bg

27 продукта

ebag.bg

randi.bg

ОНЛАЙН СУПЕРМАРКЕТ

26 продукта

30 продукта

30 продукта

1.99 лв.
1.39 лв.

1.39 лв.
1.49 лв.
0.99 лв.

2.85 лв.
1.55 лв.
1.15 лв.

2.25 лв.
2.99 лв.
5.27 лв.
7.39 лв.
5.79 лв.
1.65 лв.
4.49 лв.
5.59 лв.

2.39 лв.
3.10 лв.
6.59 лв.
7.49 лв.
5.49 лв.
1.69 лв.
4.69 лв.
5.69 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.
2.69 лв.
5.89 лв.
5.59 лв.
5.09 лв.
1.59 лв.
4.75 лв.
3.99 лв.
3.49 лв.
2.49 лв.
3.49 лв.
0.99 лв.
1.49 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.

2.65 лв.
1.98 лв.
0.99 лв.
2.35 лв.

2.99 лв.

1.09 лв.
3.69 лв.
0.39 лв.
2.99 лв.
0.99 лв.

2.99 лв.
6.49 лв.
8.49 лв.
5.49 лв.
1.49 лв.
3.99 лв.
5.69 лв.
4.59 лв.
2.19 лв.
3.99 лв.
1.19 лв.
2.19 лв.
39.99 лв.
2.69 лв.
1.29 лв.
3.49 лв.
0.39 лв.
2.99 лв.
0.99 лв.

41.99 лв.
1.99 лв.
0.89 лв.
3.99 лв.
0.37 лв.
2.59 лв.
0.75 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.
92.05 лв.
6 продукта
63.36 лв.
155.41 лв.

1.79 лв.
5.39 лв.
2.99 лв.
12.99 лв.
9.99 лв.
2.69 лв.
4.69 лв.
3.99 лв.
2.99 лв.
151.50 лв.
2 продукта
4.84 лв.
156.34 лв.

1.29 лв.
4.79 лв.
2.49 лв.
10.69 лв.
6.99 лв.
2.69 лв.
3.99 лв.
4.99 лв.
3.29 лв.
140.46 лв.
2 продукта
6.56 лв.
147.02 лв.

127.14 лв.
5 продукта
30.89 лв.
158.03 лв.

124.63 лв.
7 продукта
20.74 лв.
145.37 лв.

2.79 лв.
145.61 лв.
3 продукта
11.65 лв.
157.26 лв.

26,10,2021 /12:00/

26,10,2021 /12:30/

26,10,2021 /14:00/

26,10,2021 /14:30/

26,10,2021 /15:00/

26,10,2021 /15:30/

4.49 лв.

5.99 лв.
4.59 лв.
2.69 лв.
3.99 лв.
1.09 лв.
2.59 лв.

2.65 лв.
3.69 лв.
1.05 лв.

1.09 лв.

12.79 лв.
2.59 лв.
4.49 лв.
4.69 лв.

4.99 лв.

Няма такъв артикул

2.99 лв.
3.79 лв.
0.99 лв.
2.59 лв.
43.19 лв.
2.49 лв.
0.99 лв.
4.09 лв.
0.39 лв.

Промоция 1+1

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

СРЕДНА ЦЕНА
НА ПРОДУКТ

1.64 лв.
4.99 лв.
2.83 лв.
12.59 лв.
8.17 лв.
2.63 лв.
4.67 лв.
4.49 лв.
3.02 лв.

Артикулът не е в наличност в момента

КОШНИЦА, НОЕМВРИ 2021
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
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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

ebag.bg

supermag.bg

bulmag.org

randi.bg

tmarketonline.bg

shop.gladen.bg

ОНЛАЙН СУПЕРМАРКЕТ

28 продукта

32 продукта

30 продукта

29 продукта

26 продукта

30 продукта

2.49 лв.
1.98 лв.
0.99 лв.

2.82 лв.
1.99 лв.
1.39 лв.

2.49 лв.
0.79 лв.
0.99 лв.

2.85 лв.
1.55 лв.
1.19 лв.

1.39 лв.
1.19 лв.
0.99 лв.

2.39 лв.
1.19 лв.
1.09 лв.

2.41 лв.
1.45 лв.
1.11 лв.

2.49 лв.

2.35 лв.
2.99 лв.
5.27 лв.
5.69 лв.
5.79 лв.
1.65 лв.
4.49 лв.
6.19 лв.

2.69 лв.
3.29 лв.
5.99 лв.
9.19 лв.
5.79 лв.
1.69 лв.
4.29 лв.
6.49 лв.

41.99 лв.
2.69 лв.
0.89 лв.
3.19 лв.
0.37 лв.
2.99 лв.
0.99 лв.

2.49 лв.
3.10 лв.
7.49 лв.
7.49 лв.
5.49 лв.
1.69 лв.
4.89 лв.
6.29 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.

2.35 лв.

1.09 лв.
3.69 лв.
0.39 лв.
3.19 лв.
0.99 лв.

2.49 лв.
2.99 лв.
6.49 лв.
6.69 лв.
5.49 лв.
1.49 лв.
4.19 лв.
5.99 лв.
4.59 лв.
2.69 лв.
3.99 лв.
1.29 лв.
2.19 лв.
39.99 лв.
2.69 лв.
1.29 лв.
3.49 лв.
0.39 лв.
2.99 лв.
0.99 лв.

2.48 лв.
3.09 лв.
6.19 лв.
7.17 лв.
5.53 лв.
1.62 лв.
4.47 лв.
6.16 лв.
4.37 лв.
2.67 лв.
3.62 лв.
1.07 лв.
2.33 лв.
41.83 лв.
2.49 лв.
1.02 лв.
3.56 лв.
0.39 лв.
3.04 лв.
0.95 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.
104.91 лв.
4 продукта
52.94 лв.
157.85 лв.

1.79 лв.
5.39 лв.
2.99 лв.
13.99 лв.
9.99 лв.
2.69 лв.
4.69 лв.
4.29 лв.
2.99 лв.
157.41 лв.
0 продукта
0.00 лв.
157.41 лв.

1.99 лв.
5.65 лв.
2.49 лв.
10.69 лв.
6.99 лв.
3.09 лв.
3.99 лв.
4.99 лв.
3.29 лв.
141.96 лв.
2 продукта
6.70 лв.
148.66 лв.

2.99 лв.
134.56 лв.
3 продукта
25.61 лв.
160.17 лв.

128.98 лв.
6 продукта
18.70 лв.
147.68 лв.

2.09 лв.
5.39 лв.
3.09 лв.
12.49 лв.
8.09 лв.
2.99 лв.
4.99 лв.
4.99 лв.
3.09 лв.
152.00 лв.
2 продукта
7.41 лв.
159.41 лв.

17,11,2021 /13:00/

17,11,2021 /13:30/

17,11,2021 /14:00/

17,11,2021 /14:30/

17,11,2021 /15:00/

17,11,2021 /15:30/

5.99 лв.
8.49 лв.
1.59 лв.
4.19 лв.
5.99 лв.
4.59 лв.
2.69 лв.
3.99 лв.
1.09 лв.
2.49 лв.

2.25 лв.
3.69 лв.
1.05 лв.

Няма такъв артикул

5.89 лв.
5.49 лв.
5.09 лв.
1.59 лв.
4.75 лв.
5.99 лв.
3.89 лв.
2.65 лв.
2.69 лв.
0.99 лв.
2.39 лв.
40.99 лв.
1.89 лв.
0.85 лв.
3.49 лв.

2.99 лв.
3.79 лв.
0.99 лв.
1.99 лв.
43.19 лв.
2.49 лв.
0.99 лв.
3.09 лв.
0.39 лв.
0.79 лв.

1.89 лв.
5.29 лв.
2.59 лв.

1.79 лв.
5.19 лв.
2.89 лв.
12.79 лв.

2.59 лв.
4.99 лв.

2.59 лв.
4.49 лв.
4.69 лв.

Промоция 1+1

СРЕДНА ЦЕНА
НА ПРОДУКТ

1.89 лв.
5.40 лв.
2.84 лв.
12.79 лв.
8.17 лв.
2.74 лв.
4.67 лв.
4.65 лв.
3.07 лв.
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Артикулът
не е в наличност в момента
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Astera Microgranules Carbon
Перфектна чистота и дълготрайна свежест! Гелна паста за зъби с микрогранули за идеално почистване
на междузъбното пространство. Микрочастиците с нежна сферична форма почистват плаката, без
да нараняват зъбите и венците, а активният въглен възстановява блясъка и белотата на усмивката Ви.
Силният ментов аромат допълва усещането за чистота и доставя дълготрайно чувство на свежест и
комфорт. Подходяща за деца над 6 годишна възраст.
Маркетингова подкрепа: Онлайн кампании
Логистична информация: 12бр в дисплей кашон
Производител: Арома АД
Вносител и дистрибутор: Арома Козметикс АД
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София, ул. Кирил Благоев 12
Телефон: +359 9350207
Уебсайт: www.aroma.bg
Е-mail: administration@aroma.bg

AROMA NATURAL CBD oil Крем за ръце
Най-новото предложение в серията Aroma Natural е кремът за ръце CBD oil.
Формулата създадена с над 96 % съставки с натурален произход, е обогатена
с натурални масла от CBD и какао. CBD маслото, известно като канабидиол, се
извлича от стъблата и семената на растението коноп. Благодарение на уникалната
си формула, кремът хидратира в дълбочина, подхранва, успокоява и регенерира
сухата кожа на ръцете.
Маркетингова подкрепа: Промоции в търговските обекти и реклама в социални

мрежи

Логистична информация: опаковка 75 ml / 24 бр. в кашон;
Производител: „Арома“ АД
Вносител и дистрибутор: „Арома Козметикс“ АД
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София, ул. „Кирил Благоев“ № 12
Телефон: +359 2 9350207
Уебсайт: www.aroma.bg;
e-mail: administration@aroma.bg

Траяна Макси Класик 241г
Споделете най-светлите празници с лимитираната серия на Траяна, носещa приказно коледно настроение! Сега можете
да намерите Траяна Макси в специална Коледна опаковка, която създава още една причина за наслада и веселие!
Хрупкави и ароматни, бисквити Траяна са вълшебно удоволствие, създадено с внимателно подбрани качествени
съставки.
Подари си вълшебство за Коледа с лимитираната серия на Траяна! Потърси и специалния Коледен пакет с чаша.
Траяна. Добро за споделяне.
Маркетингова подкрепа: Атрактивни рекламни материали и промоции в търговската
мрежа, печатни медии, дигитална подкрепа.

Логистична информация:
Тегло брой/кг: 0,241; Баркод опаковка: 3800061608927;
18 бр. кутии в кашон; 42 бр. кашона на палет
Производител: Престиж-96 АД
Адрес на производителя: гр. Велико Търново 5000, ул. „Дълга лъка“ №6
Телефон: +359 62/614 141
Уебсайт: www.prestige96.bg
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Обикновени вафли "Боровец" слънчогледов тахан
Крехки вафли със запомнящ се плътен и наситен таханов вкус.
Маркетингова подкрепа:
Популяризация в Инстаграм и Фейсбук
Използване на инфлуенсъри
Национални кампании и игри
Логистична информация:
100гр./ брой в кашон 60/ брой кашони на палет 72
Производител: Ден и Нощ ООД
Телефон: 080014414
Уебсайт: dayandnightwafers.com
e-mail: office@dayandnightwafers.com

YUVA прясна мая
за хляб 42g

Празничен разкош с Rois

YUVA прясна мая за хляб.
Специално предназначена
за домашна употреба –
ръчна работа и хлебопекарни. С отлични качества
и висока подемна сила. Не
съдържа глутен! Подходяща
за вегетарианци.
Маркетингова подкрепа:

Празничен разкош с премиум серията ядки и плодове, покрити с шоколад.
Ягода в бял шоколад, малина, пекан и макадамия в млечен шоколад, череша
в черен шоколад. Приготвени по уникална технология на дражиране.
Поднесени в опаковка с цип за по-дълго запазване на вкусовите качества.
Изложете на специалните щандове във Вашия обект.
Маркетингова подкрепа: Реклама в печатни медии, интернет, BTL
Логистична информация: Дойпак опаковка 100 гр (90 гр макадамия), 8 бр. в

Преса, интернет,
активности в точките на
продажба

Логистична информация:
Дисплей 24 броя по 42g
Производител: Lesaffre Co

Вносител и дистрибутор:
Лесафр България ЕООД

Адрес на вносителя и
дистрибутора:
гр. София, бул. Искърско
шосе №7, ТЦ Европа, сграда
6, офис 1
Телефон: 02/ 873 14 39
Уебсайт: www.lesaffre.bg
e-mail: office.bg@lesaffre.com

дисплей кутия

Производител: Виктория Нутс ЕООД
Адрес на производителя: Столична община, с. Лозен 1151,
ул. "Проф. Н. Маринов" 47

Телефон: +359 2 973 11 66
Уебсайт: rois.bg,
e-mail: office@victorianuts.com

Африкан Уайнъри Пинотаж БИБ 3л
Бяло вино Шенин Блан от Южна Африка
Логистична информация: 4 бр. в кашон
Производител: Айних Ценцън, Германия
Вносител и дистрибутор: Юнайтед Брандс България ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: ул.Среброструй 8
Телефон: +359 882 800 444
Факс: 02 802 51 70
Уебсайт: www.unitedbrands.bg
e-mail: office@unitedbrands.bg
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Декорирани крем сирена Castello® - наградете сетивата си с уникално преживяване
Декорираните крем сирена Castello® са разпознаваеми и предпочитани не само заради спектъра от различни
вкусови преживявания, които доставя всеки вид, но и заради уникалната им форма и гама, развита с неочаквани
пълнежи и подправки. Най-новата звезда в гамата е с класически вкус вдъхновен от Италия - Декорирано крем
сирене Castello® с домати и босилек. Всички продукти от обновената серията Декорирани крем сирена Castello®
носят имената на екзотични дестинации – Хавай, Нордик, Италия, с което ни подканват да избягаме от скучното
ежедневие и да си подарим истинско кулинарно пътешествие. Вкусете Хавай с Castello® с ананас и бадем, идете
до Скандинавските гори с Castello® с див и зелен лук, усетете знойното италианско слънце с Castello® с домати и
босилек - околосветско пътешествие, събрано само в една хапка.
Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустации
Логистична информация: ДЕКОРИРАНО КРЕМ СИРЕНЕ CASTELLO®
ИТАЛИЯ, ХАВАЙ и НОРДИК – 10х125g в кашон; съхранение +2 до +5 С

Производител: ARLA FOODS, Дания
Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора:

София 1379, ул. Охридско езеро 3
Телефон: тел: +359 2 970 19 88
Уебсайт: freshdirect.bg; e-mail: office@freshdirect.bg

Риба тон стек JOHN WEST®, NO DRAIN POTS - най-лесният и естествен начин
да добавите качествен протеин във вашата диета
Описание на продукта*: Нашата риба тон не може да стане по-вкусна, затова я направихме по-удобна. С
иновативната опаковка на JOHN WEST – NO DRAIN FRIDGE POT, добавянето на естествен протеин в ежедневното
меню е още по-удобно и лесно. Можете да й се насладите в три варианта – в зехтин, в слънчогледово олио или
в собствен сос. Който и от тях да изберете, не се налага отцеждане на излишна течност преди да се консумира.
Иновативната опаковка е много подходяща за съхранение в хладилника без миризми, с удобен капак, който
предпазва рибата тон от изсъхване. Освен това можете да се наслаждавате на богата на протеини риба тон
директно от опаковката.
Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустации
Логистична информация: РИБА ТОН JOHN WEST® СТЕК NO DRAIN натюр, зехтин, слънчогледово олио –
12х110g в кашон; съхранение на сухо и хладно място

Производител: JOHN WEST, Сейшели
Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора:
София 1379, ул. Охридско езеро 3
Телефон: тел: +359 2 970 19 88
Уебсайт: freshdirect.bg
e-mail: office@freshdirect.bg

Чеснов сос „Денито“
В стремежа си да подобряваме непрекъснато продуктите си, отделяме специално внимание както на рецептите,
така и на опаковките. От този месец може да намерите добре познатия Чеснов сос на „Денито“ в нова, по-добра
опаковка. Оставайки верни на себе си, търсим най- доброто решение за нашите продукти и продължаваме да
инвестираме в модерно оборудване, което да гарантира както вкуса, така и визията на нашите продуктите.
Маркетингова подкрепа: Участия в рекламни брошури, материали в точката на продажби и активности в социалните

мрежи.

Логистична информация: EAN 3800040204133, Транспортен баркод 13800040204130,
18 бр. х 0.180 кг.

Производител: Денито ООД
Адрес на производителя: гр. Бургас, СПЗ, бул. „Проф.Я.Якимов“
Телефон: 056/ 880 449
Уебсайт: www.denito.bg
e-mail: office@denito.bg
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Пица Ристоранте

Вкусът на пица Ристоранте е като в италианска пицария. Хрупкавият тънък блат и качествено подбраните продукти
правят неустоима всяка хапка. Пиците Ристоранте на Dr. Oetker се предлагат в над 50 страни в цял свят, а в България
може да откриете топ вкусовете Прошуто, Куатро Формаджи, Салам, Моцарела, Специале и безглутенов вариант
на Ристоранте Салам.
Насладете се на италианския вкус, като загреете фурната и печете пицата около 10-12 минути, загрята на 200
градуса с вентилатор, или на 220 градуса на горен и долен нагревател.
Маркетингова подкрепа: Комуникацията на пица Ристоранте ще бъде подкрепена с телевизионна реклама, която
стартира на 24.01.2022 г.

Логистична информация: 7 кутии в стек
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

BEBELAN SENSITIVE 99.7% water
Хипоалергенни влажни кърпички създадени за специфична грижа
към деликатната кожа на новородено и всички хора с чувствителна
кожа. С текстил от 100% натурална вискоза кърпите са биоразградими,
здрави и неразтегливи. Напоени са с 99.7% вода, филтрирана 8 пъти,
със съдържание на сребърни йони и специален лосион, в който са
добавени капки зехтин и лек, успокояващ аромат. Така кърпичките
SENSITIVE са изцяло натурални и перфектни за поддържане на здрава
кожа. Клинично и дерматологично тествани.
Производител: Идея Груп ООД
Вносител и дистрибутор: Бебелан ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора:
гр. София, ул. Елисавета Багряна N4
Уебсайт: www.bebelan.bg
e-mail: office@bebelan.bg

Savex Super Caps

Savex представя изцяло обновената си серия капсули с формула от ново
поколение, модерен дизайн и допълнително, ексклузивно СКУ, съчетаващо
изпиращите свойства на Savex с дълготрайния аромат на Semana.
Иновативната серия вече е и с добавени парфюмни капсули за повече
интензивност и дълготрайност на ароматите.
Маркетингова подкрепа: TVC, Digital, In-store, Out-of-store
Производител: Фикосота ЕООД
Уебсайт: www.savexlaundry.com/bg

Бисквити сандвич КАДИФЕ

Тунквани бисквити сандвич
на
КАРМЕЛА 2000 с марката Кадифе. Без
транс мазнини.
Маркетингова подкрепа:

Постоянни маркетинг активности на
мястото на продажба и в дигиталното
пространство.

Логистична информация:
180 грама
24 кутии в 1 кашон
3 800 093 106 309 - Кадифе тунквани
бисквити сандвич 180гр с ягодов
пълнеж
3 800 093 106 316 - Кадифе тунквани
бисквити сандвич 180гр с малинов
пълнеж
3 800 093 106 323 - Кадифе тунквани
бисквити сандвич 180гр с кайсиев
пълнеж
Производител: „Кармела 2000“ ООД
Телефон: 062/63-58-15
Уебсайт: www. karmela.eu
e-mail: office@karmela.eu
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КАТЕГОРИИ НА
БЪРЗИ ОБОРОТИ
9 и 10 ФЕВРУАРИ 2022
ХРАНИ

НЕХРАНИ

9 февруари

10 февруари

1 Млечни продукти

1 Продукти за коса

2 Месни продукти

2 Хартия

3 Сладки изделия

3 Дезинфектанти за лична хигиена

4 Снакс и чипс

4 Дезинфектанти и почистващи продукти за дома

5 Шоколадови изделия

5 Бебешки продукти

6 Негазирани безалкохолни напитки и вода

6 Препарати за пране

7 Бебешки продукти

7 Препарати за съдове и съдомиялни

8 Кафе

8 Грижа за тялото

9 Алкохол

9 Устна хигиена

Веган продукти & Храни и напитки
10 на растителна основа

10 Грижа за лицето

НАЙ-ВИСОКИ %
до 10 януари

ОТСТЪПКИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ:

5% отстъпка за 2 делегатa
10% отстъпка за 3 делегати
15% отстъпка за 4 делегати

25% отстъпка за 5 делегати
30% отстъпка за Спонсори

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!
www.forum.progressive.bg

