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НОВИНИ

Министерството на земеделието подкрепя 9% ДДС за храните
Агросекторът, хранително-вкусовата промишленост и управляващите се обединиха около
идеята за 9% ДДС за храните. Това се случи
по време на 15-ото издание на националния
коледен форум за бъдещето на земеделието и
зеления преход „Криза и зелена сделка: време
за бързи решения в земеделието“, който се проведе днес в София в хибриден формат. Основен
фокус по време на събитието бе определянето
на приоритетни политики по отношение на
агросектора в България и бъдещето на селското
стопанство и хранително-вкусовата промишленост в обхвата на Зелената европейска сделка.
Специални гости бяха Януш Войчеховски, еврокомисар по земеделието, Георги Събев, заместник-министър на земеделието, Ива Митева,
зам.-председател на Народното събрание, Атидже Вели, евродепутат, Ивелина Пенева, заместник-министър на
икономиката, представители на някои от най-големите европейските браншови институции и бизнеси.
„Извънредната ситуация с разпространението на COVID-19 показа, че са необходими много усилия за подобряване гъвкавостта и устойчивостта на сектора, който гарантира продоволствената сигурност на всички европейски граждани. ЕС представи нова стратегия за растеж – Европейският зелен пакт, който да осигури опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал и защита на здравето и благосъстоянието на гражданите. От гледна
точна на Министерството на земеделието, храните и горите беше обърнато особено внимание на необходимостта
от подкрепа на родния производител на храни и трябва да продължаваме да работим в тази насока. Категорично
подкрепяме предложението за 9% ДДС за храни и напитки, за да променим ниските показатели на държавата ни
в редица сектори“, коментира заместник-министърът на земеделието Георги Събев.
Форумът, организиран от „Стандарт“ и PR компания M3 Communications Group, Inc., се осъществи под егидата на
националната кампания „Да! На българската храна“. Събитието се проведе в два панела, които представиха на
присъстващите предстоящите трансформации в земеделския сектор в контекста на Зелената сделка и необходимостта от намаляване на ДДС ставката за храни и напитки, подкрепено и от Ива Митева, зам.-председател на
Народното събрание, и Мариана Кукушева, председател на УС на браншовия съюз на хлебарите и сладкарите. Г-жа
Мариана Кукушева бе и модератор на първия панел, а втори панел води евродепутатът Атидже Вели.

Lidl с амбициозни цели до 2025 г. за употребата на рециклиран материал
Лидл България си постави още по-амбициозна цел и планира
до края на 2025 г. да увеличи използването на рециклиран материал в опаковките на продуктите собствена марка средно до 25%.
Компанията преразгледа целите и напредъка си по своята глобална
стратегия за пластмасата REset Plastic, след като през ноември беше
публикуван докладът Global Commitment 2021 на фондация „Елън
Макартър“. Организацията работи от години за ускоряване на прехода към кръгова икономика. Schwarz Group, част от която е и Lidl,
се присъедини към нея още през 2018 г.
Междинният преглед на данните показва, че Lidl постига голям
напредък спрямо своите цели, свързани с пластмасата, включително в България. Спрямо 2020 г., Лидл България използва вече
средно 10% рециклиран материал във всички пластмасови опаковки собствена марка. През 2020 г. Lidl отчита средно 9% по-малко пластмаса в опаковките на продуктите собствена марка в България спрямо 2017 г.
Част от конкретните мерки, довели до отчетения напредък, са свързани с редизайна на опаковките на продуктите.
С цел прозрачност към клиента значимите оптимизации на опаковките са означени с логото „Опаковано с грижа
за природата – опаковано отговорно“. Компанията ясно показва как рециклируемите материали могат да бъдат
преработени по възможно най-добрия начин, така че нуждата от нова пластмаса да се намали и с предлагането на
качествени стоки, направени от рециклирани материали.
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От региона и света
Asda ще предлага
10% отстъпка на
спешните работници за
празниците

До 2026 г. 40% от
продажбите на дребно
ще са онлайн

Asda обяви, че ще предложи 10%
отстъпка на спешните работници
по време на коледния период на
пазаруване.
Отстъпката е налична в 633 магазина на Asda в Обединеното
кралство до 2 януари следващата
година и включва храни и напитки,
дрехи и домакински принадлежности на George at Asda, играчки,
подаръци и оптика.
За да се възползват от отстъпката
те трябва да представят своята
Blue Light карта на касата.
Blue Light картата е национално
призната схема, която предоставя отстъпка на служителите на
Националната здравна служба,
службите за спешна помощ, сектора за социални грижи и въоръжените сили в някои онлайн и
физически магазини.
„Притежателите на Blue Light Card
работят в трудни и опасни ситуации всеки ден от годината, за да
предоставят подкрепа на хора в
Обединеното кралство, които се
нуждаят най-много от нея“, каза
Дерек Лоулър, главен мърчандайзинг директор на Asda.
„Искахме да признаем това и да им
благодарим за всичко, което правят, като им предложим отстъпка
в нашите магазини тази Коледа.“

Очаква се онлайн продажбите
да представляват близо 40% от
продажбите на дребно в световен план до 2026 г., показват нови
данни от Edge By Ascential.
Доклад на Edge By Ascential за
2021-2022 г. установи, че купувачите ще продължат да купуват онлайн след пандемията и
в по-голяма степен, отколкото
преди COVID, докато растежът на
физическите магазини през следващите години се очаква да бъде
„статичен или в упадък“ '.
Данните показват, че темпът на
ръст на онлайн пазаруването през
2020 г. е бил два пъти по-бърз на
повечето големи пазари, отколкото се прогнозираше преди, като
той нарасна с 37,4% на глобално
ниво.
През 2019 г. електронната търговия нарасна с 18% на глобално
ниво.
„COVID-19 ускори много промени,
които вече се случваха“, коментира Сиан Уанг, вицепрезидент на
Edge Retail Insight.
„Търговците на дребно правят
иновации и инвестират, за да
предложат по-добро изживяване
на своите клиенти и последната
миля се превърна в ключово
бойно поле за подсигуряване на
лоялността на купувачите.“

Източник:
Retail Gazette

Източник:
European Supermarket Magazine

SPAR Словения ще
предлага продукти
от готвачи със звезди
Мишлен

Клиентите на SPAR в Словения
вече могат да купуват продукти,
създадени от трима готвачи със
звезди Мишлен – Урош Щефелин,
Грегор Врачек и Урош Факуч.
Новите попълнения са част от
гамата SPAR Premium и включват,
наред с другото, равиоли от оризово тесто с отлежал Толминц и
трюфели, специален хляб с мая
и три варианта на меки домашни
щрукли от извара, традиционно
словенско ястие.
Гамата включва 16 продукта,
създадени в сътрудничество с
избрани словенски доставчици и
производители.
Всички продукти са преминали
серия от интензивни тестове и подобрения и тяхното качество е потвърдено от експерти от Биотехническия
факултет в Любляна, добави търговецът на дребно.
Източник:
European Supermarket Magazine

Amazon: Ще бъдем най-големите доставчици в САЩ до началото на 2022
Дейв Кларк, главен изпълнителен директор на Amazon, заяви в понеделник, че компанията е готова да заеме
челна позиция в сферата за доставка на пакети в САЩ до началото на 2022 г., изпреварвайки дългогодишните си
конкуренти за доставка UPS и FedEx.
„Очакваме, че ще бъдем един от най-големите превозвачи в света до края на тази година“, каза Кларк пред CNBC.
„Мисля, че вероятно ще бъдем най-големият превозвач за доставка на пакети в САЩ до края на годината, ако не и
в началото на 22-ра.”
Анализатори и инвеститори отдавна прогнозират, че Amazon един ден ще се конкурира с големи превозвачи като
UPS, FedEx и Пощенската служба на САЩ.
Операциите за вътрешна доставка на Amazon се превърнаха в голямо предимство по време на тазгодишния празничен сезон за пазаруване, който беше особено предизвикателство поради продължаващата пандемия на коронавирус, кризата на глобалната верига за доставки и недостига на работна ръка.
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МЕТРО България обновява ключови щандове в отговор на новите
бизнес тенденции
Пазаруването в специализирани магазини
набира все по-голяма популярност сред
българските потребители, водени от
търсенето на високо качество, продукти
с доказан произход и богат асортимент.
Едно от местата у нас, асоциирано именно
с богатия асортимент и услуги както за
крайните потребители, така и за бизнес
клиентите, МЕТРО България, прави
стъпка напред в развитието на своите
специализирани щандове. Ключовите
за компанията сектори „Месо“ и „Хляб“
в магазина на булевард Цариградско
шосе в София са напълно обновени, за да
отговорят на нарастващите изисквания
на своите клиенти. Обновените сектори в
магазина отговарят на ключови тенденции в
бизнеса, а това може да се забележи както
в модерната визия, така и в предлагането
на услуги, които правят клиентското
преживяване различно за всеки потребител.

Обновен асортимент с над 440
месни продукта
Според проучване* за пазара и консумацията
на месо, потребители свързват щандовете
за месо с характеристики като качество,
свежест и доказан произход, а 75%
от запитаните вярват, че с най-високо
качество са българските меса. Именно
поради тази причина всички млени меса
от насипната витрина се произвеждат в
цеха на компанията, а за тяхната направа
се използват суровини с доказан произход
без наличието на оцветители, овкусители и
подобрители. Асортиментът на обновения
щанд „Месо“ включва както цяла гама от
свинско месо с български произход, така
и нестандартни предложения като филе
или бутче от пъдпъдък, които са новост за
нашия пазар.

Услуги за бизнеса
Персонализирането на услуги е една от
водещите тенденции във всички сфери
на бизнеса, а клиентите все по-често
изискват от компаниите да отговарят на
индивидуалните им изисквания. Съобразено
с тази ключова тенденция, в бутиковата
Месарница професионалните клиенти
на веригата ще могат да закупят мляно
месо по авторска рецепта, а с поглед
към устойчивите практики в бизнеса,

потребителите ще могат да се възползват
от услугата за вакуумиране на месото, която
ще удължи срока на годност на продуктите.

Новата Пекарна
Една от най-стратегическите промени,
които веригата предприема, е създаването
на изцяло нова Пекарна. Според проучване**
на компанията 47% от българските
потребители предпочитат да купуват
изпечени тестени изделия. Именно това е
причината МЕТРО България да инвестира
в изцяло ново оборудване, гарантиращо
перфектно изпичане, надеждно опаковане
и високо качество на продуктите.
Опаковането се извършва в специални
микроперфорирани опаковки, които не
само предпазват готовия продукт, но и го
запазват свеж от магазина до трапезата на
клиентите.
Освен в чисто нова Пекарна, обновеният
щанд „Хляб“ посреща потребителите
с разширен асортимент с близо 40 нови
продукта. Той включва ръчно замесени
хлябове, здравословни предложения
като кето, веган и безглутенови изделия,
френски печива и много други. Клиентите
ще могат да наблюдават процеса на
изпичане на тестените изделия, а ежедневно
приготвените печива ще бъдат специално
обозначени за тяхното лесно намиране.

Новата визия
Двете нови места в МЕТРО - „Месарница“
и „Пекарна“, посрещат клиентите и с нова
визия, която е базирана на концепцията
„малък магазин в големия магазин“. Идеята
зад преустройването на ключовите щандове
е клиентите да имат лесен достъп, богат
избор и набор от услуги, които да са в
помощ на техния бизнес.
Всички потребители вече могат да пазаруват
от обновените звена в магазина на МЕТРО
на Цариградско шосе и да избират между
разнообразни продукти с доказан произход
и високо качество.
*

данни от проучване на ГФК за септември 2020,
Институт за маркетингови изследвания, Meat,
MAT Sept 2020 GFK Data

** проучването е проведено от МЕТРО България сред
164 представители на ХоРеКа сектора в сферата на
ресторантьорството, хотелиерството, кетъринг
и бърза храна.
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Търговията на дребно през
2021 г.: тенденции и анализи.
Прогнози за пазара през 2022 г.
Среден годишен темп на ръст от 5,0% между 2020 и 2025 г. за
търговията на дребно

2021 година вече е към своя край и съвсем скоро само ще си спомняме за
нея. С добро или с лошо обаче ще я запомним? Бизнесът отново бе изправен
пред немалко предизвикателства. Пандемията ни сблъска с постоянна
непредвидимост и промени в ситуацията, в която живеем и в която търгуваме.
Инфлацията и повишаващите се цени на енергията също са част от факторите,
които сериозно повлияха на пазара през годината. Въпреки всичко повечето
данни показват ръст, а тези които говорят за спад са свързани с необичайния
ръст от миналата година на продажбите на хранителни стоки поради
затварянето на хотелите и ресторантите. От Маргарита Станева

П

родажбите на дребно в България
нараснаха с 8,4% на годишна база през
септември 2021 г., след ръст от 12%
през предходния месец, научаваме
от TRADE ECONOMICS, които взимат данните от
Националния статистически институт. Това беше
петият пореден месец на забавяне на растежа на
търговията на дребно, тъй като продажбите на
храни, напитки и тютюневи изделия нараснаха
по-малко (5,9 процента срещу 10,5 процента
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през август) и нехранителни продукти (11,8 процента срещу 14,2 процента), спрямо други продажби на дребно в неспециализирани магазини
(3,6% срещу 14,5%), автомобилни горива (3,5%
срещу 8,5%) и аудио и видео оборудване (10,3%
срещу 10,9%). Продажбите намаляха допълнително за облекло, обувки и кожени изделия (-7,6
процента срещу -6,2 процента). На месечна база
продажбите на дребно нараснаха с 0,6% спрямо
спад от 1,4% през предходния месец.

Анализ
Цялостната индустрия на дребно в България
се очаква да нарасне със среден годишен
темп на ръст от 5,0% между 2020 и 2025 г.,
за да достигне 47,4 млрд. лв., сочат данни на
MarketResearch.
Храни и хранителни стоки e доминиращият
сектор с 19,5 млрд. лв. през 2020 г., но облеклото и обувките е най-бързо развиващият се
сектор, който ще нарасне с 8,4% средногодишно между 2020-2025 г., за да достигне 4,3
млрд. лв.
Хипермаркетите, супермаркетите и дискаунтърите са водещият канал, но се очаква максимален ръст на безмитния канал за търговия
на дребно през прогнозния период, регистрирайки среден годишен темп на ръст от 27,0%
между 2020-2025 г., за да достигне 0,5 млрд. лв.
Търговията на дребно в България е доминирана от масови пазарни играчи.

Поведението на потребителите
през 2021 г.
Някои от интересните тенденции, свързани
с пазара на бързооборотни стоки, които
наблюдавахме през изминалата година се
отнасят до поведението на потребителите.
От данни на NIelsenIQ България разбрахме,
че по отношение на потребителите, една от
най-значимите промени е свързана с начина
на харчене. Според агенцията, ако до преди
началото на пандемията са съществували два
вида потребители: такива, които са финансово
ограничени и съответно по-предпазливи
в харченето и такива, които са финансово
независими, то след като започна да се
усеща по-сериозно ефектът от пандемичната
криза, са се оформили цели четири профила
на потребителите по отношение на техния
бюджет. Първата категория остава същата
– на хора, които са били предпазливи в
харченето и преди пандемията, техният
процент според NielsenIQ е 17. Втората
категория е нова и представлява цели
46%. В нея се включват потребители, които
вследствие от пандемията са усетили спад
във финансовото си състояние и са станали
по-предпазливи спрямо разпределянето
на бюджета си. В третата категория попадат
тези, които са изпитали известно влияние на
финансовото си състояние от Ковид кризата и
са станали малко по-внимателни в харченето.
Техният процент е 27. Последната е тази на
финансово независимите, които са едва 9%.
Тези промени се отнасят до глобалния пазар.

Пазарът на бързооборотни стоки
в обем и в стойност
По отношение на българския пазар на бързооборотни стоки данните сочат, че той спада повече
в обем, отколкото в стойност до края на второто
тримесечие на 2021 г., а спадовете в стойност се
дължат изцяло на сегмента на напитките, чийто
спад се дължи на затварянията и ограниченията в
работата на ХоРеКа канала, който има най-голямо
отношение в продажбата на напитките. Спадът в
обем е за всички категории, но той се дължи на
фактът, че в по-ранен период е имало презапасяване, което впоследствие вече го няма.
Когато се извади ХоРеКа каналът от изчисленията
виждаме доста добър ръст в стойност на пазара
според данните на NielsenIQ: 1,8 % на МАТ база,
като този ръст идва най-вече от цени, тъй като
обемите намаляват през първите две тримесечия
на 2021 г. и съответно намаляват и на МАТ база.

Кои канали движат развитието на
пазара през последната година?
Ако в началото на Ковид пандемията, когато
рестрикциите бяха най-големи, както и притесненията на хората, има увеличение на каналът
на неорганизираната търговия (по-малки магазини за хранителни стоки и такива, които не са
част от вериги), то в края на 2020-а и през 2021 г.
се наблюдава спад в тези канали, а най-добре се
представят големите вериги супермаркети.

Глобален пазар
След свиване с 3,1% през 2020 г. се прогнозира
глобалният реален БВП да нараства с 5,7% през
2021 г. и 4,6% през 2022 г. Глобалната икономическа перспективата в края на 2021 г. остава ограничена от продължаващо несъответствие между
потребителското търсене и наличността на определени услуги, поради нарастване на инфекциите с COVID-19 и ограниченията, в допълнение
към несъответствието между скоростта на възстановяване на търсенето и възстановяването
на глобалното предлагане, научаваме от данни
на Евромонитор. (графика 1)
Що се отнася до Еврозоната, очаква се ръст
на реалният БВП с 4,9% през 2021 г. и до 4,3%
ръст през 2022 г. Повишаването на прогнозата
отразява основно по-добро от очакваното
възстановяване на еврозоната през второто
и третото тримесечие на годината, особено за
потребителските разходи.
www.progressive.bg 12 : 2021
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През четвъртото тримесечие
на 2021 г. няколко държави
трябваше да наложат временни
национални локдауни, докато
междувременно
други
затегнаха мерките за социална
дистанция за неваксинираните
си граждани. Влошаването на
ситуацията с Ковид-19 найвероятно ще намали ръста
през четвъртото тримесечие
на 2021 г. и началото на 2022 г.
Въпреки това, според базисните
прогнози,
икономическото
влияние на последната вълна
на коронавируса се очаква
да е умерено, потенциално
намаляващо реалния ръст на БВП
в еврозоната с 0,4-0,7 процентни
пункта между 2021-2022 г.

Реален Брутен вътрешен продукт, %

Глобален реален Брутен вътрешен продукт
2019-2023
10

8.0
6.2
5.5
5.7
5.1
5.5 6.0
5.2 4.9
4.9
4.6 3.6
4.5
4.3
4.1
4.3
3.5
2.8
2.32.2 2.3 2.3
2.3
1.6
1.3

8
6
4
2
0
-2

- 3.1

-4

- 2.1

-6
-8

С

вят

се
ащи и
в
и
к
в
Раз ономи
ик

- 4.8

- 3.4
й
ит а

и
САЩ К
вит
Раз мики
но
ико
2019 2020 2021

- 6.4

на
озо
Евр

2022 2023

Източник: Euromonitor Interna�onal Macro Model;
Бележка: От 2021 г. натам данните са прогнозни

Появата на по-заразни и резистентни на ваксините варианти е
сериозна заплаха. В един по-песимистичен сценарий новите
варианти на вируса могат да доведат до непрекъснати локдауни
и мерки за социална дистанция
през 2022, докато бъдат пуснати
нови ваксини и се разпространят
масово през 2023 г. При този сценарий реалният БВП на еврозоната ще се свие с 0,7%. през 2022
г., преди да се възстанови с 3%
през 2023 г. На този сценарий се
приписва 18-28% вероятност.

Реалният брутен вътрешен продукт се е увеличил с 2,2% за третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие през
предходната година, водено най-вече от отпускането на ограниченията свързани със социалната дистанция и засилване на
доверието към частния сектор, заедно с големия процент спестявания, направени през началната фаза на пандемията.
Очаква се обаче икономическото възстановяване през четвъртото тримесечие да се забави, в резултат от ограниченията в предлагането, нарастващите цени на енергията и появата на четвърта
вълна от COVID-19. Основни затруднения в доставките включват
недостиг на суровини и междинни суровини, като например
полупроводници и недостиг на работна ръка в няколко сектора.

БВП прогнози и ревизии от последното тримесечие
Развити икономики
Страна/регион

2020

2021

2022

2023

процентни пункта

2024-2028

СРЕДНО
АРИТМЕТИЧНО

2021

РЕВИЗИЯ
НА ПРОГНОЗАТА

2022

РЕВИЗИЯ
НА ПРОГНОЗАТА

Развити икономики

-4.5

4.9

4.1

2.3
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- 0.3 ▼

- 0.1
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6.5
2.1
4.0

4.3
4.2
4.3
4.2
4.0
4.3
6.2
5.2
2.8
3.2

2.3
2.7
2.3
2.0
2.0
2.3
3.3
2.2
1.5
2.7

1.6
1.8
1.3
1.1
1.4
0.8
1.5
1.5
0.7
2.1

- 0.8 ▼
- 1.2 ▼
0.3 ▲
- 0.6 ▼
0.0
0.8 ▲
- 1.0 ▼
0.2 ▲
- 0.2 ▼
- 0.2 ▼

- 0.2 ▼
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4 ▲
- 0.3 ▼
0.1 ▲
-0.1 ▼

Канада
Еврозона
Германия
Франция
Италия
Испания
Обединено кралство
Япония
Южна Корея

Източник: Euromonitor Interna�onal Macro Model
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Тенденции

Тенденции на пазаруването по
празниците
Какво и как ще се купува най-много тази Коледа и Нова година?
2020 г. даде началото на един период на трудно планиране и
непрекъснати промени в условията за търговия и поведението
на потребителите в глобален мащаб. Миналогодишните празници
бяха по-необичайни заради пандемията и последиците от нея.
Какво можем да очакваме през тазгодишния празничен сезон?

По-дълъг период на
намаления и повече онлайн
покупки
Несигурността в магазините, веригата за
доставки и логистиката накараха търговците

на дребно да започнат усилията за празниците
през 2020 г. по-рано от всякога с онлайн сделки
и промоции още през октомври.
Потребителите също започнаха да се подготвят
за празниците от по-рано и да пазаруват повече
онлайн, вместо да се блъскат в магазините по
време на Черния петък. Това продължи до края

www.progressive.bg 12 : 2021

| 9

ТЕНДЕНЦИИ

на годината, особено онлайн, довеждайки до
драматично 47% увеличение на продажбите
в електронната търговия по време на
традиционния празничен сезон.

Очаква се нехранителните
стоки да скочат с 1,7%,
задвижвани от играчките
и игрите, и по-бурното
развитие на продажбите на
домакински стоки и мебели

Много от тези транзакции се извършват на
мобилни устройства. Например, Adobe установи,
че над половината от цифровите коледни
приходи през 2020 г. идват от смартфони.
Очакваме да видим по-голямо дигитално
ускорение с още един удължен сезон
на празничното пазаруване, основан на
електронната търговия през 2021 г.

Ръст от 1,8% на продажбите
на дребно за четвъртото
тримесечие на 2021 г.
Доклад на Retail Week – The Christmas Forecast
разкрива, че много търговци на дребно могат
да очакват по-добра Коледа за 2021 г., като се
очаква скромен ръст от 0,5% на годишна база за
продажбите на нехранителни стоки.
Въпреки това се очаква магазините за хранителни
стоки и търговците на дребно на храни и
напитки да се затрудняват да се конкурират с
нивата от 2020 г., когато продажбите на храни
ескалират в светлината на затварянето на
хотели и ресторанти. Като се вземат предвид
продажбите на хранителни стоки, тази Коледа
се очаква спад от 2,3% в общите продажби на
дребно.
10 | ДЕКЕМВРИ 12 : 2021

Дългосрочните
сравнения
обаче
са
благоприятни.
Докладът
прогнозира,
че
общите продажби на дребно през четвъртото
тримесечие на 2021 г. ще се повишат с 1,8% в
сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г.
Очаква се нехранителните стоки да скочат с 1,7%,
задвижвани от играчките и игрите и по-бурния
сектор на домакински стоки и мебели.
Миналата година празничната крива на
продажбите се промени драстично, тъй
като пазаруването беше изтеглено напред,
като октомври отбеляза най-силния ръст на
продажбите на годишна база за шест години.
Положително е, че се очаква страховете на
потребителите около наличността на продуктите
и забавянето на доставката, които са причинили
този модел на продажби, да отслабнат през това
златно тримесечие.
Това очакване е подкрепено от нивото на
потребителско доверие очаквано тази Коледа –
в сравнение с 2020 и 2019 г. – което се разкрива
в доклада.

Ще се пазарува ли
импулсивно или планирано?
Въпреки че има подновен фокус на
потребителите върху финансовата сигурност
и контрола върху бюджета, има причина да се
смята, че празничните периоди и ключовите
дни за пазаруване ще бъдат изключение
от правилото за консервативни разходи,
установяват от NielsenIQ. Като се има предвид
относително по-ниската цена в сравнение с
широкия спектър от потребителски разходи
по празниците, сферата на потребителските
опаковани стоки е особено позиционирана да
примамва импулсивни разходи.
Купувачите няма да ограничават своето време за
пазаруване и сърфиране из онлайн магазините
и марките би следвало да се възползват
максимално от възможността да вдъхновят нови
покупки за празничното меню и празненствата.
Въпреки говоренето за промени в поведението
на
потребителите
в
глобален
мащаб,
скорошните данни индикират, че поведението
на повечето пазаруващи към посещението
на магазини и импулсивното купуване не се е
променило драстично. Повече от половината
от анкетираните от NielsenIQ купувачи смятат,
че е еднакво вероятно да закупят повече от
планираното, когато влязат в магазин, въпреки
че са си направили предварителна сметка.

Вино

Вкусът на българина към вино
се доближава все повече до
западния

Наближават празници и освен с вкусна храна, трапезите ни ще
са отрупани с алкохолни и безалкохолни напитки. Какво обаче
предпочита да пие българинът? Оказва се, че той става все
по-голям привърженик на виното и то все по-често присъства
на неговата, празнична или не, маса.
България предлага голям и нарастващ пазар на
алкохолни напитки, но това до голяма степен идва
от увеличаването на доходите, а не от ръста на
консумацията. Иначе казано, българинът купува
по-скъп алкохол в последно време. Виното се
отличава особено, привличайки добър растеж
в потреблението, макар и от по-малка база.
Нарастващите доходи и по-голямата достъпност на

международните алкохолни напитки стимулират
търсенето, особено на вносни продукти.
България предлага един от най-бързо развиващите
се пазари на алкохолни напитки в региона
на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). През
средносрочния прогнозен период (2021-2025 г.) от
Fitch Solutions предвиждат разходите за алкохолни
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Българите постепенно
стават все по-големи
консуматори на вино

напитки в България да нарастват средно с
10,2% годишно в щатски долари. Прогнозата е
консумацията на алкохол да нараства средно
с 1,6% годишно, като консумацията на алкохол
на възрастен (15 години плюс) ще бъде от
127,3 литра през 2021 г. до 135,5 литра до 2025
г. По-силният ръст на стойността от ръста на
обема показва, че българските потребители
все повече избират първокласни алкохолни
напитки.

15
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5
0
-5
2016

2017

2018 2019е 2020е 2021f 2022f 2023f 2024f 2025f

Разходи за алкохол спрямо потребление, % в лева на годишна
база (2016-2025)
Цялостна консумация на алкохол, мил. литри, % на годишна
база
Източник: National sources, Fitch Solutions

България - Консумация на алкохол по категории,
% от общо (2011-2025)
120

Сравнявайки
различните
алкохолни
категории на база общ литър, бирата е
доминираща, като представлява 75% от
общия алкохол, консумиран през 2021 г., и ще
остане доминираща в средносрочен план.
От една страна, консумацията на спиртни
напитки постепенно намалява и ще се свие
средно годишно с 1,1% през следващите пет
години. Това ще доведе до спад на делът им в
консумацията на алкохол от 10,3% през 2021 г.
на 9,5% през 2025 г. Този спад е по-очевиден,
ако погледнем назад в миналото, където
те представляват 13,5% от консумацията
през 2011 г. От друга страна, консумацията
на вино нараства стабилно и ще нараства
средно с 2,3% годишно в средносрочен
план. Категорията ще премине от 7,7% от
консумацията на алкохол през 2011 г. до
15,6% до 2025 г.
Българските вкусове стават все по-сходни с
тези в Западна Европа, а по-широкият достъп
до международния пазар (чрез увеличен
туризъм, българи, живеещи в чужбина, както
и чрез канала за масови хранителни стоки на
дребно (MGR)) излага българския потребител
на повече възможности за алкохолни напитки
на по-ниски цени. Освен това нарастващото
потребителско търсене и предпочитания към
напитки с по-ниски нива на алкохол, особено
сред по-младите потребители и жени,
подкрепят преминаването от консумация на
спиртни напитки към консумация на вино.

100

Стабилен възходящ растеж

80

Пазарът на вино в България е сфера на
възможности в рамките на пазара на
алкохолни напитки в страната спрямо
въпросния прогнозен период. Въпреки
че има пазар за домашно вино, той остава
сравнително малък.
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Промяната в потребителските предпочитания
идва от по-широкото „озападняване“ на
пазара на алкохолни напитки в страната,
главно чрез туризма и каналите на MGR.
Преди пандемията от Covid-19 страната
отчита солиден ръст на туристическия си
пазар, като общият брой на пристиганията
нараства средно с 6,1% годишно (2015-2019),

Вино
достигайки 12,6 милиона през 2019 г. Много
от тези туристи идват от Европа, техните
предпочитания за консумация на алкохол
бавно се вливат, първо през ХоРеКа канала и
все повече чрез канала MGR. Това съвпадна
с модернизацията на супермаркетите в
страната, които вече предлагат по-широка
гама
от
международни
продукти,
включително вина.

Доминацията на червеното
вино постепенно намалява
Влизането на България в ЕС през 2007 г. има
важно влияние върху лозаро-винарския
сектор на страната. Първо, увеличи се както
физическата достъпност на европейските
вина, така и финансовата, правейки
ги
по-привлекателни
за
българските
потребители. Второ, това оказва значително
влияние върху българските разполагаеми
доходи. През 2005 г. средният разполагаем
доход на домакинство е 6 160 лв. (3 910
щ. д.), а разполагаемият доход на глава от
населението е 2 415 лв. (1 530 щ. д.). До 2025

Моделите на
потребителски покупки
се изместват към
по-официални, вносни
вина, отколкото местно
произведени
г. тези две мерки ще се увеличат съответно
с 221,0% и 262,0% (в левово изражение или
219,0% и 261,0% в щатски долари), достигайки
19 700 лв. (12 460 щ. д.) и 8 750 лв. (5 530 щ.
д.). ) съответно. Това означава, че моделите
на потребителски покупки се изместват
към по-официални, вносни вина, отколкото
местно произведени.

CONDESA
DE LEGANZA
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Като се обърне внимание на консуматорските
модели, червените вина са доминантни, но се
наблюдава спад в техния дял през годините. През
2011 г. червеното вино е представлявало 64%
от цялото изконсумирано вино през годината.
До 2020 г. постепенно процентът е намалял до
57%. Делът на белите вина постепенно нараства
от 22% през 2011 г. до 29% през 2020 г. Като цяло
пенливите вина, включително шампанското,
остават статични като процент от около 14%,
но по-първокласното шампанско има малък
ръст от около 0,5%, което отново подсказва
увеличаващата се финансова възможност на
потребителите. Просекото също увеличава
своята популярност, нараствайки с около 50%
на година, от 2017 г. насам.

Увеличаване на диверсификацията
на вноса на вино
Както бе споменато, търсенето на вино в България
често се задоволява в достатъчна степен от местното
производство. Въпреки това, с гореспоменатите
промени в моделите на закупуване и потребление,
потребителите все повече търсят внос от по-утвърдени
пазари. Исторически италианските и френските вина
доминират на пазара, които представляват 52% от вноса
на вино през 2013 г. До 2020 г. вината от Испания, Северна
Македония и Германия са с по-голям дял за период, в
който общото количество на вноса на българско вино
нараства със средно 2,0% годишно.

Допитахме се и до компаниите производители и дистрибутори
на вино, за да разберем тяхната гледна точка за тенденциите в
пазара на вино в България.
Увеличава се пазарният дял на
розетата
РАДОСЛАВ ВЪЛЧЕВ,
CEO, „Домейн Менада“
Имаше ли разлика в потребителските нагласи
през тази година спрямо миналата?
Големи разлики в потребителските нагласи и
търсене не се забелязват. В категориите, в които ние
оперираме, промените в потребителското поведение
са минимални и не изискват голяма адаптация и
промяна на компания като „Домейн Менада“.
Променят ли се предпочитанията на
потребителите в празничния сезон?
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Вино
Предпочитанията на потребителите не се
променят – променят се техните възможности
за задоволяването им. Повишават се цените на
суровини и материали, вследствие на което се
наблюдава повишение на цените на основни
марки. Това води до все по-голямо влияние на
промоционалната активност и зависимостта на
консуматорите от тях. Клиентите стават много
ценово чувствителни.
Как се е променил цялостно вкусът на
българина спрямо виното в последните
години?
През последните 3-4 години насам се забелязва

един много интересен тренд, а именно
увеличава се пазарният дял на розетата. И още
по интересното тук е, че се купуват повече
розета за сметка на червени вина.
Какви са вашите очаквания за тенденциите
на пазара през следващата година?
Какъв ще бъде тренда, дали ще има сезонност –
много зависи от обстановката в държавата. Като
цяло не очакваме големи промени и сътресения.
Със сигурност търговските активности ще се
засилят във бранша вино и високоалкохолни
напитки, което от своя страна ще доведе до
стабилни нива на продажби.

Променят ли се предпочитанията на
потребителите в празничния сезон?
Традиционно през декември наблюдаваме
скок при пенливите вина. За последната година
отличителното е, че се повишава средната цена,
т.е. намалява търсенето на газирани вина под
6-7 лв. и нараства на тези, които са над 10 лв. В
нашата винарна предлагаме пенливо вино по
класическата просеко технология, което е от
сорт Глера, нетрадиционен за България сорт,
който чудесно вирее в тероара на Тракия и което
може да се предлага както в пенлив вариант,
така и в тих.

Винените любители искат да
пият все по-качествено вино
NEW BLOOM WINERY
Имаше ли разлика в потребителските
нагласи през тази година спрямо миналата?
Като обем българинът продължава да пие наймного бели вина. От сортовете доминират
световните „звезди“ като шардоне и совиньон
блан. Совиньон бланът е абсолютният любимец
за бели вина над 10 лв. бутилката. Консумацията
на розе вина също расте устойчиво. От
наблюденията ни на пазара бихме казали,
че винените любители искат да пият все
по-качествено вино. Като разфасовки найголям обем вино минава през bag-in-box. Това
бе логична стъпка с оглед на променената
социална среда по време на Ковид и наложените
ограничения. Нараства и търсенето на
местни сортове, което е световна тенденция –
потребителите се обръщат към локални сортове
и тероарни вина.

Как се е променил цялостно вкусът на
българина спрямо виното в последните
години?
Българинът става все по-взискателен и
любопитен към вълнуващия свят на виното.
Пандемията пък открои още по-отчетливо
нуждата от професионалист в самия ресторант,
който да подкрепя продажбите на вина.
Затова и все повече ресторанти от средния и
високия клас започнаха да канят сомелиери
и внимателно подбират кои брандове да
включат във винената си листа. Наблюдаваме
как винарните в България също изграждат свой
почерк, което е една чудесна новина.
Какви са вашите очаквания за тенденциите
на пазара през следващата година?
Розетата ще продължат да растат; очакваме и
ръст при пенливите вина, който да се принесе
не само от периода на Нова година; очакваме
да нараства повишаването на винената култура
в България, както и да нараства значението на
комбинирането на храната с „правилното“ вино.
А и както споменахме, бумът за последните две
години на bag-in-box опаковките, вероятно ще
се запази.
www.progressive.bg 12 : 2021
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период е свързан с нашите Брутове, клиентите
ги търсят и ценят. Отделно по празниците
българина традиционно се отпуска и „прескача“
в по-горен клас от обичайните си покупки,
винаги има известен ръст на по-качествени и
скъпи вина, често от внос.

Масовият пазар ще погледне в
посока качество
ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ,
Търговски директор,
„Едоардо Миролио“ ЕООД
Имаше ли разлика в потребителските
нагласи през тази година спрямо миналата?
Да, българинът продължава да търси качествено
вино, пазарът вече не е толкова силно доминиран
от евтини продукти. Клиентът се образова,
отваря се към нови вкусове и сортове вина.
Променят ли се предпочитанията на
потребителите в празничния сезон?
За нас, като утвърден производител на пенливи
вина по класическа технология, Коледния

Как се е променил цялостно вкусът на
българина спрямо виното в последните години?
Първо, трендът на интерес към местните, наши
си сортове, продължава, макар и да губи леко от
ръста си – Мавруд , Рубин , Гъмза, Димят са отново
търсени и разпознаваеми сортове. Пенливите
вина продължават да затвърждават позициите
си – освен утвърдените такива по класическа
технология се правят и вин апо Шарма метод (
стил Просеко) и Пет-Нат, леки пенливи и пивки.
Българинът най-накрая приема пенливото вино
като нормална напитка, а не само за сватби и
празници. Уталожи се и вкусът към вносни вина,
модата на екзотични дестинации като Чили, Нова
Зеландия и прочие утихна, доминант при вноса
отново е Старият Свят с Италия и Франция на
чело. Не, че Новозеладския Совиньно блан не е
отново най-търсен, но вече трендът преминава.
Какви са вашите очаквания за тенденциите
на пазара през следващата година?
Качество, качество и пак качество. Тенденциите са
да предлагаме пивки и ароматни вина със собствен
характер, от собствени лозя по възможност, с
доказано качество и произход. Очаквам и да
продължат експериментите с пенливи вина по
различни методи, оранжеви вина и прочие –
сериозните винолюбители непрекъснато търсят
нещо ново и различно. Трудно, но и масовият
пазар ще погледне в посока качество.

Все повече се консумира
пенливо вино целогодишно
Красимир Костов,
Търговски директор, "Домейн Бойар"
Имаше ли разлика в потребителските нагласи
през тази година спрямо миналата?
Запазва се тенденцията (от около 2 години;
свързано е с пандемията) за увеличаване на
продажбите през канал магазини (Off-Trade), а в
канал ресторанти (On-Trade) да намалява.
Опаковките, в които се предлага виното са
традиционно стъклени бутилки 0.75, 0.375 и Bag In
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Вино
Box 3л, като все по-често изборът на клиента
е Bag In Box, заради по-добрата цена. Тази
опаковка e все по-често срещана и купувана
както за българските, така и за вносните вина.
В следствие на затруднената верига за
доставки и транспортните услуги, все по-често
има недостиг на вносни бели вина, а търсенето
надвишава предлагането. Тези особености
от своя страна влияят и на повишаването на
цените за тази категория.
Променят ли се предпочитанията на
потребителите в празничния сезон?
Традиционно българският консуматор обича
да отпразнува подобаващо празниците и е
готов в този период да похарчи по-голяма
сума за подаръци, храна и напитки. Това се
отнася и до избора на малко по-висок клас
вина. Обичайно в това време на годината се
пазаруват и по-големи количества, за да има
достатъчно за празничните трапези и семейни
сбирки. В този период има много и различни
промоционални активности в точката на
продажба, включително и за вино и смятам,
че това е изкушаващо и улеснява крайните
потребители при избора.
Интересна е тенденцията все повече клиенти
да консумират пенливи вина и Просеко
целогодишно, а не както беше в миналото, тази
категория да се консумира единствено около
новогодишните празници.
Как се е променил цялостно вкусът на
българина спрямо виното в последните
години?
Търсенето и интересът към бели, червени
и розе вина се запазва като в предходната
година. От известен период насам се наблюдава
положителна тенденция в търсенето на розе
вина. Очакването на клиентите към розе
вината е те да се доближават възможно наймного до френските провансалски розета с
характерния им бледорозов цвят ( известен и
като цвят сьомга ). В случая важността не пада
върху сорта, а върху цветовото възприятие и
изчистения минерален вкус на розето.
При белите вина интересна тенденция
е по-изявения интерес към „екзотични”
български сортове като Мискет, Тамянка,
Мускат, Димят и други. Доминиращи обаче си
остават Шардоне и Совиньон Блан.
Когато говорим за предпочитанията и изборът
между български и вносни вина, клиентите
все по-често избират бели вина от Нов Свят (
Нова Зеландия, Чили, Южна Африка ) и то от

сорт Совиньон Блан. Когато обаче говорим за
клиентските нагласи относно червените вина,
там е явно предпочитанието към български
червени вина.
Какви са вашите очаквания за тенденциите
на пазара през следващата година?
Предизвикателствата през 2020 г. и настоящата
2021 г. са особено интензивни за всички
ни, поради редица фактори и тенденции в
национален и световен мащаб. Глобалната
COVID–19 пандемия, освен че драстично повлия
начина на живот, тя ускори и предизвика
много промени и процеси в икономиката.
Тези процеси неизбежно се отразяват и на
дейността на Домейн Бойар като компанияпроизводител, вносител и износител на вино
и високо-алкохолни напитки. Очаквам тези
затруднения и усложнена обстановка да се
запазят и за предстоящата 2022 г.
Свидетели и потърпевши сме от цялостното
забавяне на глобалната логистика, което
директно влияе върху доставките на суровини
и материали - забавяния и непредвидими
срокове. От друга страна цените на
суровини, материали и електроенергия
за производствени цели търпят сериозни
промени: към края на 2021 размерът на
увеличението не беше прогнозиран в
тези мащаби и продължава да нараства
ежемесечно, в много случаи без предварително
предупреждение от Доставчици и Партньори.
В този ред на мисли мога да кажа, че ефектът
на изброените фактори вече е осезаем и за
българските производители/вносители на
вино. Наблюдава се повишение в цените както
на най-разнообразни стоки и продукти, така и
на вината предлагани на българския пазар.
Не можем и да пропуснем основния фактор,
който касае винопроизводството, а именно
качеството и обема на реколтата за съответната
година. За българските винопроизводители
2021 реколта се оказва много добра, за
разлика от доста други винарски региони в
Европа и света. Например, в емблематични за
виното области във Франция тазгодишната
реколта е с намален обем от 30% до 50%,
поради лоши метеорологични и климатични
влияния през годината. Сходна е ситуацията
и за винопроизводителите в Италия и Нова
Зеландия.
Това ни изправя пред поредица от
предизвикателства, за които вярвам ще
изберем най-ефективния и работещ модел.
www.progressive.bg 12 : 2021
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започва ноември, но тази година малко
позакъсня и началото беше от декември.
Миналата година по това време имаше
„локдаун“ и продажбите бяха по-слаби, а
тази година наблюдавахме подобно явление
с въвеждането на зелените сертификати.
Усети се временен отлив от посещенията в
магазини и ресторанти. Според мен хората
се стресираха и не знаят какво им предстои
през зимата.
Този декември забелязвам повишен интерес
и поръчки на скъпи вина.

За коледни подаръци се купува
предимно червено вино
Цветелина Николова,
Управляващ директор,
„Катаржина Естейт“ и групата
„Платинум Бранд“
Имаше ли разлика в потребителските
нагласи през тази година спрямо миналата?
Определено нагласите за покупка и
консумация на вино претърпяха осезаеми
промени в сравнение с миналата година.
Докато през 2020 г., когато пандемията беше в
разгара си, хората купуваха предимно среден
и по-нисък клас вина и високият клас беше с
по-големи спадове, тази година има промяна.
Миналата година се увеличиха нашите онлайн
продажби и този търговски канал наистина ни
беше много полезен по това време.
През 2021 г. потреблението забележимо
се увеличи като цяло и ние от „Катаржина
Естейт“
отбелязахме
голям
ръст
в
продажбите. Тази година, със стартирането
на пролетния сезон, хората започнаха
активно да ходят по ресторанти и заведения,
като че ли страхът от Ковид отстъпи на заден
план, а лятото консумацията значително се
увеличи. Бих искала да отбележа че през 2021
г., осезателно се увеличи консумацията на по
скъпи вина, дори си върнахме продажбите от
2019 г., даже с ръстове. А нивата на продажби
в средния и нисък клас нива се запази.
Променят ли се предпочитанията на
потребителите в празничния сезон?
Да, определено. Празничния сезон при нас
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Как се е променил цялостно вкусът на
българина спрямо виното в последните
години?
Българинът все повече повишава винената си
култура и започва да разбира от качествено
вино, това е и наша цел, за която ние от
„Катаржина Естейт“ работим ежедневно.
Предпочитанията са за по-плодови, с
по-малко дъб, не толкова отлежали. Все пак
имаме клиенти, които държат виното да е
по-дълго време отлежавало и с повече дъб,
хора които обичат да купуват скъпа вина,
понякога с колекционерска цел.
Прави ми впечатление, че миналата година,
след като навлязохме в зимния сезон, хората
продължиха да консумират бяло вино и розе,
което по принцип не е типично за зимните
месеци, когато се пие предимно червено
вино. Има засилен интерес към белите вина
и най-вече към совиньон блан, един сорт
вина, които бяха изключително търсени през
лятото и дори сега през зимните месеци.
Същото важи и за вината розе.
Но за коледен подарък нашите почитатели
купуват основно червено вино.
Какви са вашите очаквания за
тенденциите на пазара през следващата
година?
Дори и аз, която съм голям оптимист имам
притеснения за производството и продажби
на вино през 2023 г. Тази несигурност е
породена от факта, че има недостиг на т.н.
„сухи материали ( бутилки, тапи, картон за
кашони ) не само тук, но и в Европа. Това
затруднява до голяма степен и нашата
продукция.
Надявам се и вярвам, че втората половина
на 2023 г., ще излезем от тази пандемия на
световно ниво и ще възвърнем нормалния
ритъм на производство и продажби.
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Кои са ТОП 300 FMCG компании
в сектор бързообортни стоки
в България 2020г. по данни от
търговския регистър?
Пандемичната 2020 година оказа сериозен негативен ефект върху
дейността на редица браншове на икономиката в България, в
следствие на което брутният вътрешен продукт на страната
отбеляза спад от 4,4% на годишна база.
И въпреки по-слабият ефект върху сектора
на бързооборотните стоки, негативите за
компаниите са налице както по отношение
на забавения ръст на продажбите, така и на
по-слабият финансов резултат. Това може ясно да
се види от резултатите на компаниите попадащи
в класацията ТОП 300 за 2021 година (базирана
на данни от търговския регистър за 2020г.),
чиито обороти са повече от миналогодишната
класация, но ръстът се забавя от 7,3% година
по-рано на 3,8%, а броят на печелившите
компании намалява.

Преориентирането в търговските канали
доведе и до ръст на онлайн продажбите.
Като цяло компаниите приложиха различни
стратегии, за да достигнат до клиентите си: чрез
развитие на партньорства с организации като
Glovo (ex Foodpanda), самостоятелни доставки
през физически магазини (T-MARKET) или
изцяло онлайн магазини (EBAG). След отлива
от традиционната търговия към модерната,
потребителите преоткриха локалните магазини
за храни и напитки и откритите пазари. Пример
за това е средният ръст на компаниите в
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класацията на търговците на дребно от 21 до
100-но място, който е близо 4% (7,2% средно
за водещите 20 компании). Също така хората
намалиха честота на пазаруване, но увеличиха
средната стойност на потребителската кошница.

Средният ръст на приходите
от продажби през 2020 г.
и на трите сектора е 3,5% –
производители, търговци
на дребно и диструбутори/
търговци на едро на
бързооборотни стоки
Целта на класацията TOП 300 КОМПАНИИ В
СЕКТОР БЪРЗООБОРТНИ СТОКИ В БЪЛГАРИЯ 2021 е
да представи водещите производители, търговци
на дребно и дистрибутори/търговци на едро в
България предлагащи основно бързооборотни
стоки. Изданието обхваща най-големите 100
компании във всеки от трите разглеждани сегмента
ранкирани според критерия „Нетни приходи от
продажба на продукция“ или „Нетни приходи от
продажба на стоки“ в зависимост от това дали
основната дейност на компанията е производство,
търговия или дистрибуция. Данните за приходите
от продажби за най-последната година, за
която има официално публикувана финансова
информация (в случая 2020 година), са извлечени
от индивидуалните финансово-счетоводни отчети
на компаниите налични в различни източници
като
Търговски регистър към Агенция по
вписванията, бизнес платформи и бази данни на
доставчици на бизнес информация. Включени
са компании, които основно произвеждат
продукти под свои собствени марки или
търгуват с различни брандове. В класацията не
попадат търговци на бързообортни стоки, които
са дъщерни предприятия на производители,
както и такива които продават ексклузивно
продуктите на свързана с даден производител
на бързооборотни стоки компания. В класацията
не попадат и търговци на цигари и тютюневи
изделия, бензиностанции и аптеки. В класацията
не попадат и производители и търговци на храни
предлагащи основно небрандирани продукти
като например прясно месо, риба, плодове и
зеленчуци.
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Фирмите, попадащи в класацията ТОП 300
КОМПАНИИ В СЕКТОР БЪРЗООБОРТНИ СТОКИ В
БЪЛГАРИЯ 2021, са разпределени в 3 подкласации, които целят да представят най-точно динамиката в бранша, а именно:
● ТОП 100 ПРОИЗВОДИТЕЛИ
● ТОП 100 ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБНО
● ТОП 100 ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО/ ДИСТРИБУТОРИ

Основни изводи от класацията
Някои от основните изводи показват, че ТОП 300
компании (производители, търговци на дребно
и дистрибутори) генерират приблизително 17,5
млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки
или продукция през 2020 г., което е с 3,8% повече
спрямо миналогодишната класация. Средният
ръст на приходите от продажби и на трите
сектора е 3,5% – производители, търговци на
дребно и диструбутори/търговци на едро на
бързооборотни стоки през 2020 г.
Най-голям ръст от 7% на годишна база бележат
ТОП 100 представители в „Tърговия на дребно с
бързооборотни стоки“ (10,5% в миналогодишната
класация), следвани от ТОП 100 компании в сектор
„Производители на бързооборотни стоки“ с 2%
(5,2% в миналогодишната класация) и ТОП 100
„Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни
стоки“ с 1,5% (8,4% в миналогодишната класация).
Близо 2/3 от компаниите в ТОП 300 или около
67% от всички отбелязват ръст на приходите от
продажби на годишна база, което е съществен
спад в сравнение с ТОП 300 Компании 2020,
когато по този показател бяха 81%.
94% от компаниите в ТОП 300 регистрират
печалба като 174 представителя или 58%
бележат ръст на печалбата. Резултатите са
съпоставими с миналогодишната класация
където 95% от компаниите са на печалба, но
организациите, които има ръст на печалбата са
повече. Най-много са печелившите компании
в сектор „Tърговия на едро/дистрибуция с
бързооборотни стоки“ – 98 от разгледаните
100 фирми, следван от сектор „Производители
на бързооборотни стоки“ – 94% и „Търговия на
дребно с бързооборотни стоки“ – 90%.
През тази година ТОП 20 компании в класацията
ТОП 300 формират 48% от общите приходи на
водещите 300 представителя на класацията
като делът им расте с 1 п.п. в сравнение с
миналогодишният ранкинг, когато са били 47% от
общите приходите.
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А ТОП 3 компании по
приходи от продажби според
дейността са:

Най-силна е концентрацията в сектора „Tърговия
на дребно с бързооборотни стоки“, където ТОП
20 компании в подкласацията държат 82,3%
от общите приходи при 81,7% година по-рано.
Следват представителите от сегмента „Tърговия
на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“,
където водещите 20 фирми имат 58% дял (59% през
2018) и „Производители на бързооборотни стоки“
с 49% (52% преди 2 години) от общите приходи на
включените компании.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
● КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ
БЪЛГАРИЯ АД
● БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД
● ФИКОСОТА ООД
ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБНО / РИТЕЙЛЪРИ
● КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
● ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
● БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТOП 5 компании в
ТОП 300 класацията 2021г.
(по данни от 2020г) са:
1.

ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО / ДИСТРИБУТОРИ
● ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД
● МЕТРО КЕШ ЕНД ЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД*
● КЛИО КОМЕРС-ТБ ЕООД

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
(Търговия на дребно)

2. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
(Търговия на дребно)

Повече за най-добре развиващите се компании
през 2021 година може да прочетете в изданието
ТОП 300 КОМПАНИИ В СЕКТОР БЪРЗООБОРТНИ
СТОКИ В БЪЛГАРИЯ 2021, което ще излезе от
печат през януари 2022 година и можете да
поръчате на имейл: office@cmg-bg.com или на
телефон 02/944 35 63.

3. ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

(Търговия на едро/дистрибуция)

4. БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
(Търговия на дребно)

5. МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
(Търговия на едро/дистрибуция)

Развитие на продажбите на ТОП 300 компании (в хил. лв.)
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ТОП 100 ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБНО

9

2
49

3
63

69

53

5
42

06

0
23

54

ТОП 100 ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО

2020

*Метро Кеш енд Кери e разпределена в сектор "Търговия на едро / Дистрибуция", защото над 50% от продажбите на стоки
на компанията се генерират от професионални клиенти (хотели, ресторанти, магазини, кафенета, кейтъринг и други).
Продажбите към индивидуални клиенти/физически лица се оценяват на около 25% от всички.
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Грижа за лицето

Наблюдава се тенденция за
намаляване на интереса към
козметиката от страна на повъзрастните

Търсенето на козметика за лице все повече се увеличава сред по-младите
потребители. Те започват да осъзнават ползата от грижата за кожата на лицето
на все по-ранна възраст. Но се наблюдават тенденции за намаляване на интереса
към козметиката от страна на по-възрастните. Дали това е свързано с маркетинга
и има ли начин компаниите да променят нещо в своите стратегии, за да задържат
своята консуматорска база от хора над средната възраст?

Козметика за лице в
аптечната мрежа
Продажбите в стойност на козметиката за лице
в аптечната мрежа у нас се водят от L OREAL,
следвани от APIVITA, BEIERSDORF, BIOTRADE,

FILORGA, LIERAC LABORATOR., NAOS, NUXE
LABORATORY, PIERRE FABRE, URIAGE (подредени
по азбучен ред). Това са и топ 10 корпорации в
тази категория с общи продажби в стойност за
периода януари – септември от над 26 млн. лева.
Продажбите в стойност дванадесет месеца назад
за предишната година са на обща стойност над
33 млн. лева, а подредбата на корпорациите е в
www.progressive.bg 12 : 2021
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същия ред според данните на „IQVIA България“, която
следи продажбите на лекарствени и нелекарствени
продукти в аптечния канал.
Топ 10 продукти в категорията „Козметика за лице“
по продажби в стойност (1 януари – 21 септември
2021 г.) са ACNE OUT, AGE PROTECT, AVENE BASIC CARE,
AVENE HYDRANCE OPTIMALE, BIODERMA HYDRABIO,
BIODERMA SENSIBIO, EUCERIN ANTIPIGMEN, EUCERIN
HYAL-ELAST, EUCERIN HYALURON, LIFTACTIV SUPREME
(подредени по азбучен ред). Същите са продуктите и
за продажбите в стойност дванадесет месеца назад.
Топ 10 бранда в категорията по продажби в
стойност, подредени по азбучен ред, са AVENE,
BIODERMA, BIO TRADE, EUCERIN, GALENIC, LA
ROCHE POSAY, LIERAC, NUXE, URIAGE, VICHY.

тенденции в световния пазар на козметичните
продукти за лице, на които бихме могли да
обърнем внимание. Една от тях е свързана с
увеличаващото се търсене на т.нар. натурална
козметика, при която се наблюдава по-бърз
растеж, отколкото при целия пазар на
козметични продукти за лице.
Цялостният пазар на козметика и тоалетни
принадлежности в САЩ се облагодетелства от
това търсене на органични продукти. През 2016
г. 57% от жените в САЩ заявяват, че е важно да
се купуват изцяло натурални продукти за грижа
за кожата. Поради тази причина компаниите
продължават да предлагат иновативни продукти
на своите клиенти, като основен фокус е грижата
за околната среда и това съставките да са местно
производство. Продуктите против стареене
също представляват голяма част от пазара на
САЩ. През 2014 г. водеща марка за козметика
за лице беше Olay Regenerist, притежавана от
Procter & Gamble, чийто продукти са именно
против стареене. Техните продажби достигнаха
почти 103 млн. щ. д.
В
последните
години
компаниите
се
концентрират върху това да предлагат на
своите потребители по-достъпни варианти
на популярните си продукти. Собствените
марки също добиха популярност, тъй като
консуматорите се опитват да продължат да се
грижат за кожата на лицето си и същевременно
да намаляват харчовете си.
Глобалният пазар на козметика се очаква да
нарасне до 145.82 млрд. щ. д. до 2028 г. от 100.13
млрд. през 2021 г., като средният годишен темп
на ръст се очаква да е 5,52% от 2021 до 2028 г. В
своя доклад „Skincare Market, Forecast 2021-2028”
(Прогнози за пазара на козметика 2021-2028)
Fortune Business Insights отбелязва, че пазарът е
бил 98.83 млрд. през 2020 г.

Глобален пазар на
козметиката за лице
Със сигурност в съвременния маркетинг е
от значение чрез какви средства се достига
до клиента. Наблюдават се интересни
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В последно време грижата за кожата се
превърна в един от важните ритуали в живота
на хората. Ежедневно и мъжете, и жените
използват козметика за лице за почистване
и хидратиратация. В допълнение нараства
интересът към натуралната и билковa козметика.
Съставки като алое вера, различни екстракти от
корени и листа, заменят синтетичните химикали
в продуктите за лична грижа, заради голямото
желание на потребителите да използват
козметика, чийто състав има по-натурален
произход. Поради тази причина големите
компании етикетират продуктите си като
натурални. Компании като Avon и Garnier пускат
натурални и билкови серии (Avon Naturals,
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Garnier Organic), за да привлекат повече клиенти.
Основните играчи на пазара са: L’Oréal
Professional (Clichy, France); Unilever (London,
England); Procter & Gamble (Cincinnati, Ohio,
U.S.); Estée Lauder Inc. (New York, U.S.); Beiersdorf
AG (Hamburg, Germany); Shiseido Co., Ltd. (Chuo
City, Tokyo, Japan); Coty Inc. (New York, U.S.);
Natura & Co. (Sao Paulo, Brazil); Kao Corporation
(Chuo City, Tokyo, Japan); Johnson & Johnson
Services, Inc. (New Brunswick, U.S.); Avon Products
Inc. (London, U.K).
Нарастващата тенденция за продукти за
подхранване на кожата сред по-младото
население и за лечение на техните кожни
проблеми като акне, белези, хиперпигментация
се очаква да стимулира растежа на пазара
на грижа за кожата. Продукти като тонери,
ексфолианти и слънцезащитни кремове са много
търсени от по-младите, докато продуктите за
третиране на бръчки, напукани пети се търсят
от по-възрастните. Освен това непрекъснато
променящият се начин на живот, увеличаването
на доходите и промяната в моделите на харчене
на потребителите за продукти за грижа за
лицето, също ще допринесат за развитието на
пазара през следващите години.
Нарастващото търсене на продукти за грижа
за мъже, силните рекламни инициативи от
страна на производителите и тенденцията за
дигитализация, които повишиха осведомеността
на потребителите относно продуктите за лична
хигиена, също насърчават растежа на пазара.

Например според „Проучване за грижа
мъжете на Prima & Prep 2019“ около 89,5%
мъжете са загрижени за проблеми с кожата,
които 35,8% използват ежедневно продукти
грижа за кожата и против стареене.

за
от
от
за

Влияние на пандемията от
Ковид-19 на пазара
Пандемията от Ковид-19 повлия на цялата
глобална
икономика.
Производителите
отбелязаха спад в производствения си
капацитет поради локдауните, наложени от
правителствата. Това се отразява и на приходите
от продажби на компаниите. Освен това фактори
като затварянето на магазини за козметика и
на козметични предприятия, и недостига на
суровини също допринесоха за намаляване на
потреблението.
Въпреки това се очаква пазара да се възроди
през прогнозния период, защото въпреки
всичко, консуматорският интерес спрямо
личната грижа се увеличи за периода, през
който се налагаше хората да прекарват повече
време по домовете си.
Част от производителите на козметика за
лице споделиха с нас техните впечатления за
последните промени на пазара и поведението
на потребителите на българския пазар.

Холистичното здраве е модерно и в грижата за кожата

РУМЯНА КОВАЧЕВА,
Маркетинг мениджър, „Байерсдорф“
Как се отрази Ковид кризата на пазара на
козметични продукти за лице? Промениха
ли се приоритетите на потребителите?
Ковид кризата промени пазара на продукти
за лице, да. Поради липсата или намалените
възможности за „глезене“ и доставяне на
удоволствие навън, се засили много търсенето
на продукти, които запълват тези нужди: маски
за лице, серуми, скрабове. Бих казала, че се
разнообрази рутината в грижата за кожата
поради това, че хората разполагат с повече
време в къщи.
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По-информирани ли са потребителите
по отношение на състава на продуктите
и следят ли повече какво съдържа всеки
продукт?
Да и тази тенденция ще продължи дълго
време. Наблюдава се все повече ориентация
към естественото, към холистичното здраве,
включително здравето на кожата и на околната
среда.
Към какво се насочват потребителите според
вас, когато избират продукт за кожата на
лицето, към натуралните съставки или към
доказано ефективните? Кое според вас
трябва да стои в основата на избора?

Грижа за лицето
Печеливша е комбинацията от двете. Хората
определено
предпочитат
естествените
съставки в продуктите за лице, но не за сметка
на действието на продукта.
Кои съставки са най-нашумели в последните
години и каква според вас е причината:
ретинол, хиалуронова киселина, глицерин,
ниацинамид, натурални масла или нещо друго?
Всички от изброените са нашумели, но и голяма
част от тях не са „нови“ съставки. Хиалуроновата
киселина
се превърна в „задължителна“
съставка във всички категории козметични
продукти. Тя отдавна не е конкурентно
предимство. В анти-ейдж грижата в момента
ретинолът е много популярен, но той също не е
нова съставка. Например ниацинамид е витамин
B3, а не нещо, което се появява внезапно. Просто
с изчерпването на „успеха“ на една съставка,
марките се опитват да концентрират усилията

си върху нещо ново, което да ги отличи. Какъв
е пътят на всяка модерна съставка: тенденциите
се „появяват“ първо в азиатските пазари и
селективните марки, след това биват хванати
от по-масовите глобални марки. Те ги правят
известни на масата потребители. И като
последен етап по-малките и локални марки
копират успешните глобални концепции и
завършват цикъла на известност на съставката.
Какви са най-интересните иновации в
последно време в козметиката за лице?
Не бих могла да отлича една или две иновации,
защото интересни концепции има при всички
марки. Бих казала, че най-интересни иновации
има в продуктите срещу пигментни петна,
продуктите,
които
комбинират
няколко
действия (примерно грижа и грим, грижа и
слънцезащита, измиване и маска), серумите и
разнообразните лист маски.

Персонифицираната грижа е двигателя на иновациите в козметиката

МАЯ ГЕРАСИМОВА,
Директор „Маркетинг“, „Рубелла Бюти“
Как се отрази Ковид кризата на пазара на
козметични продукти за лице? Промениха
ли се приоритетите на потребителите?
Като цяло козметиката за грижа на лице e със
стабилен тренд на покупки и използване през
последните две години. Увеличи се търсенето
на продукти за чувствителна и разранена кожа
поради ефекта от редовното носене на маски.
По-информирани ли са потребителите
по отношение на състава на продуктите
и следят ли повече какво съдържа всеки
продукт?
Все още има доста чувствително объркване
от страна на потребителите по отношение
на състава на продуктите. Поради това наймодерната тенденция, особено при серумите,
е да се посочи точния процентен състав на
активната съставка с конкретното й действие.
Така потребителките могат да направят своя
собствена „бюти“ рутина.
Към какво се насочват потребителите
според вас, когато избират продукт
за кожата на лицето, към натуралните

съставки или към доказано ефективните?
Кое според вас трябва да стои в основата на
избора?
В ерата на социалните мрежи потребителките,
инспирирани от инфлуенсърките, са много
чувствителни към външния си вид и търсят на
първо място ефекта. Това се отнася особено
при проблемна кожа – петна, акне, разранена
кожа. Ефективността е ключова и при грижата
за кожата срещу стареене и бръчки.

Ефективността е ключова
и при грижата за кожата
срещу стареене и бръчки
Разбира се има определена група потребителки,
за които натуралните съставки са определящи в
грижата за кожата. Най-сериозното търсене на
натурална козметика е при маслата.
Кои съставки са най-нашумели в последните
години и каква според вас е причината:
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ретинол, хиалуронова киселина, глицерин,
ниацинамид, натурални масла или нещо друго?
Хиалуроновата киселина е „класика“ – найразпознаваемата
ефективна
съставка
подпомагаща
хидратирането
на
кожата.
Ниацинамид, ретинол, ексфолиращи киселини –
салицилова, гликолова, набират все по-широка
популярност.

Какви са най-интересните иновации в
последно време в козметиката за лице?
Както вече споменах персонифицираната грижа
е двигателя на иновациите в козметиката.
Другата сериозна иновация е замяната на
химични с натурални активни съставки, което
наблюдаваме като тренд в слънцезащитната
козметика.

Интересни иновации в продуктите са наличието на
CBD масло и активен въглен

Освен дискутираният спад в продажбите на
декоративната козметика, трябва да се отбележи
влиянието на промяната в потребителският
подход на пазаруване и технологичното време,
което беше необходимо на малки и големи
ритейлъри, да се пригодят към нея. С оглед
на оптимизацията на времето и маршрута на
пазаруване някои продукти бяха по-трудно
откриваеми и това отчасти допринесе и за
покачване на търсенето на продуктите или
алтернативите им онлайн.

АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ,
Бранд мениджър, „Арома Козметикс“ АД
Как се отрази Ковид кризата на пазара на
козметични продукти за лице? Промениха
ли се приоритетите на потребителите?
По-вероятно е да твърдим, че промяната
е в потребността на потребителите, а не в
приоритетите им. За съжаление кризата даде
силно отражение на дневната ни рутина и повлия
на външните фактори, които стимулираха
нуждите от някои разновидности козметични
продукти за лице. Примерно потребностите,
които се предизвикваха от присъствие на
социални събития и въздействието на околната
среда отстъпиха частично пред негативното
влияние на стреса.
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По-информирани ли са потребителите
по отношение на състава на продуктите
и следят ли повече какво съдържа всеки
продукт?
Определено
се
забелязва
ръст
на
потребителската
самоинициатива
за
информираност относно спецификите на
състава на различните козметични продукти.
Една част от дамската аудитория започва да
изгражда принцип на купуване и потребление,
който не е изцяло брандово обвързан, а се
осланя на липсата или наличието на определени
активни съставки или методология и стандарт
на производство. Независимо множеството
налични онлайн ресурси за подробни справки
относно съдържанието, потребителите все
още разчитат силно на мнения и препоръки
за изпробването на нови продукти или при
решение на определени проблеми.
Към какво се насочват потребителите според
вас, когато избират продукт за кожата на
лицето, към натуралните съставки или към
доказано ефективните? Кое според вас
трябва да стои в основата на избора?
Мисля, че е важно да отбележим, че двата
критерия не са противопоставящи се и е
напълно възможно продукт за лице да бъде с

Грижа за лицето
висок процент натуралност и същевременно
ефективен, а и обратното е често срещано.
Високият процент натуралност се явява
по-приемлив от потребителя и по-лесен за
комуникация фактор, когато обсъждаме нов
продукт или бранд. Той притежава конотация на
сигурност и това му дава преимущество, когато
правим по-бърз избор. Доказано ефективните
продукти определено са добър ориентир за
потребителя, но прекомерното разширение на
портфолиото на един бранд може да се отрази
негативно на репутацията му и рискът за загуба
на доверие у потребителя е съществен.
Кои съставки са най-нашумели в последните
години и каква според вас е причината:
ретинол, хиалуронова киселина, глицерин,
ниацинамид, натурални масла или нещо
друго?
Причината изброените съставки да придобият
популярност последните години е, че
продуктови концепции, които ги включват
във формулите си, успяха да се наложат на

Социалните мрежи и
козметиката за лице
Социалните мрежи промениха маркетинга за
всички видове търговски стоки и едва ли ще
има връщане назад. Това е положителна новина
за по-малките компании, които нямат огромни
бюджети за маркетинг.
Глобалната козметична индустрия е толкова
огромна, че е трудно да се опише. Има марки и
продукти за предпочитанията на всеки потребител:
от по-достъпна козметика до по-луксозна, от
шарени гланцове за устни с бонбонени аромати
до изискани палитри за грим, от кремове за
лице за младежи, с които да овладеят акнето до
изтънчени анти-ейдж продукти за потребителите
на по-зряла възраст. Може спокойно да се каже, че
почти всяка жена е потребител на разкрасяващи
продукти, а все повече и мъжете влизат в бройката.
Най-добрият начин за достигането до по-голямата
част от тези потребители се оказват социалните
мрежи.
В проучване на „Harvard Bussines School” 62% от
жените твърдят, че следват бюти инфлуенсъри в
социалните мрежи. При запитване от къде търсят
информация за продукти за красота преди да
ги закупят, най-много са отговорили в полза на
инфлуенсърите – 67%, следвани от ревюта на
трети лица (59%) и професионалисти в сферата

пазара и да спечелят регулярна потребителска
база. Нарастващият интерес към натуралните
масла се корени основно в интереса към DIY
козметиката. Подобряването на достъпа на
тези стоки до потребителите и увеличаване на
онлайн информацията за различните методи за
комбинация и използване.
Какви са най-интересните иновации в
последно време в козметиката за лице
според вас?
Като по-интересни иновации от в продуктите
за лице от последните години определяме
тези, в които са включват във формулите
си активен въглен или CBD масло. Този тип
продукти започват да намират обособени места
по регалите си, защото успяха да спечелят
лоялна аудитория с доказаните си позитиви.
Към момента трендът се развива и все повече
подкатегории
продукти
се
разширяват,
добавяйки нови такива, които включват активен
въглен или CBD масло.

на козметиката (55%). Рекламите на компаниите
са със значително по-нисък процент – 44%, а
известните личности са източник на съвети за
продукти за красота само за 34%.
Индустрията на продуктите за красота е номер
едно що се отнася до инфлуенсър маркетинг.
Гигантът в индустрията Estée Lauder харчи 75%
от бюджета си за маркетинг за дигитален такъв,
най-вече за сътрудничество с инфлуенсъри от
социалните мрежи.
Най-голямото предимство на социалните мрежи
е разнообразието, което може да се намери там
от гледна точка на представянето. Потребителите
искат да се припознаят в това, което гледат, да видят
нещо, което е по-близко до тяхната форма, тен,
размер. Те искат да видят някого като себе си, а не
съвършените модели от кориците на списанията и
същевременно да я има и естетическата наслада
от това, което гледат.
Социалните мрежи дават на хората усещането за
по-бърз и лесен начин да получат необходимата
им информация и да се почувстват овластени.
Те дават също възможност за по-добра
конкурентоспособност на по-малките компании,
особено онези, които са фокусирани върху
устойчивост и екологичност.
Източници: Fortune Business Insight;
statista.com; insense.pro
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Всички сме чували за мицеларна
вода в днешно време. Дали
всеки от нас обаче знае как да я
използва и защо?

М

ицеларната вода е многофункционален продукт за грижа за кожата,
който се превърна в любим сред
гурутата за красота и дерматолозите.
Произвежда се с помощта на пречистена вода,
овлажнители като глицерин и меки повърхностноактивни вещества, които са съединения, използвани за почистване. Молекулите на тези меки
повърхностноактивни вещества се съединяват,
за да образуват мицели, вид сферична химическа
структура, която помага за изтегляне на мръсотия
и мазнина от кожата.
Глобалният пазар на мицеларна почистваща вода
беше значително голям през 2020 г. и се очаква да
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продължи да регистрира бързо нарастващ среден
годишен темп на ръст на приходите между 2021
и 2028 г. Повишаване на осведомеността относно
ползите от продуктите за почистване на кожата от
мръсотия, които не причиняват дразнене, бързата и
лесна употреба, ефективността при почистването на
грима, без мазни остатъци от продукта са основните
фактори, които се очаква да стимулират растежа
на приходите на световния пазар на мицеларна
почистваща вода през прогнозния период.
Мицеларната вода е не само нежна, но и много
ефективна при премахване на замърсявания, грим
и мазнина, помага за изчистване на порите, като
същевременно тонизира кожата.

Мицеларни продукти
Освен това не съдържа алкохол и може да
помогне за насърчаване на хидратацията
на кожата, като същевременно намалява
дразненето и възпалението, поддържайки
кожата мека, еластична и гладка .
Някои от основните ѝ ползи се очаква да
привлекат все повече потребители.

Подпомага хидратацията
на кожата
Повечето видове мицеларна вода съдържат
хидратиращи съединения като глицерин,
за който е доказано, че помага на кожата да
задържа влагата по-ефективно.
Нещо
повече,
повърхностноактивните
вещества в мицеларната вода са много меки
и по-малко дразнещи, което я прави чудесен
избор за потребителите със суха кожа.

Премахва мръсотия и
мазнина
Мицеларната вода обикновено се използва
за почистване на лице, за да помогне за
премахването на грим, мръсотия и себум от
кожата.
Това се дължи на наличието на мицели, които
са съединения, които са много ефективни при
премахване на замърсявания и мазнини.
Мицелите
също
могат
да
увеличат
пропускливостта на кожата, позволявайки
на почистващите препарати да достигнат до
по-дълбоките слоеве на кожата.
Доказано е, че глицеринът повишава и
пропускливостта на кожата, което може да
подобри ефективността на почистващите
съединения в мицеларната вода.

Подходяща е за всички
типове кожа
Мицеларната вода е подходяща, независимо
дали имате суха, мазна или нормална кожа.
Тя е особено полезна за тези с чувствителна
кожа или състояния като розацея, тъй като
не съдържа съставки, които могат да дразнят
кожата, като сапуни и алкохоли.
Доказано е също, че глицеринът, една от
основните и най-често срещаните съставки в
мицеларната вода, намалява възпалението и
дразненето на кожата.

Поддържа кожата чиста
Мицеларната вода може да помогне за
поддържане на кожата чиста, особено за тези с
акне, запушени пори или упорити петна.
Състояния като акне често се причиняват от
запушени пори, които могат да се възпалят и
да се превърнат в пъпки.
Въпреки че изследванията върху ефектите на
самата мицеларна вода са ограничени, няколко
проучвания установяват, че използването
на меки продукти за измиване на лицето
може да помогне за подобряване на акнето и
намаляване на черните точки.
Нещо повече, мицеларната вода може
да се нанася само с помощта на памучен
тампон, което елиминира нуждата от четки
за лице и кърпи за миене, които могат да
разпространяват микроби и бактерии.

Удобна при пътуване
В допълнение към всички предимства,
свързани с мицеларната вода, този мощен
продукт е преносим, удобен и лесен за
използване.
Тъй като действа като средство за отстраняване
на грим, почистващо средство и тоник,
елиминира нуждата от няколко други продукта
за грижа за кожата, които могат да освободят
място и да намалят безпорядъка във вашия
шкаф.
Също така е чудесна за пътуване и може да
бъде полезна в ситуации, в които може да
нямате достъп до течаща вода.
Предлагат се и по-малки размери, когато сте в
движение или ви липсва място.

Не пренебрегвайте
допълнителното почистване
Въпреки че мицеларната вода се смята за
ефективно и добро средство за почистване на
грима и мръсотията, самата тя може да остави
лек филм върху кожата, а отстраняването на
мръсотията може да се окаже предизвикателно
дори за нея. Поради тези причини
специалистите съветват да се използва гел или
пяна за измиване на лице за допълнително
почистване след мицеларната вода. Някои
компании предлагат и мицеларни измиващи
гелове.
Източници: reportsanddata.com; healthline.com
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Допитахме се и до някои от производителите за ползите и
характеристиките на мицеларните продукти, както и за
тенденциите на пазара.

Мицеларните продукти станаха отличници в
категорията „Почистване на лице“
АНТОНИНА СИМЕОНОВА,
маркетинг директор,
„Билка Лайфстайл“ ООД
Какво е предимството на мицеларните
продукти пред останалите козметични
средства за почистване?
Сравнително нови, иновативни, модерни
продукти. Спестяват
време и усилия. Не
съдържат алкохол, оцветители, ароматизатори,
сапун. Почистват всичко, от червило до
водоустойчив грим, без да увреждат областта
около очите. Ефективно, бързо и дълбоко
почистват кожата на лицето, подходящи за
всеки тип кожа, дори бебешка, не изсушават
поради мицелите, не изискват миене с вода.
Кожата е готова за секунди за поставяне на
предпочитания крем за лице.
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Има ли по-голям интерес към мицеларните
продукти в последно време?
Мицеларните води са сравнително нови продукти
и благодарение на
големите инвестиции за
популяризирането им и фактът, че с едно движение
почистват лицето, се качиха много бързо по рафтовете,
завладяха пространството им и станаха „отличници“
в категорията „почистване на лице“. Превърнаха се в
любим продукт на младото поколение. Пазарният им
дял в категорията се качи бързо, като освен че развиха
ново потребление, отнеха дял и от традиционните
почистващи продукти като мляко за лице, тоник и
т.н. След първоначалния пик на интерес задържаха
лоялни, доволни потребители и продължават да
привличат нови от израстващото поколение.
Какво смятате, че има най-голямо значение
за потребителите по отношение на избора
на мицеларни продукти?
Познатостта на марката.

Мицеларни продукти
Пазарът на мицеларни продукти почти се възстанови
до нивата преди Ковид
РУМЯНА КОВАЧЕВА,
маркетинг мениджър, Байерсдорф
Какво е предимството на мицеларните
продукти пред останалите козметични
средства за почистване?
Мицеларните води са мултифункционални и
затова са предпочитаният избор за почистване
на лицето. Те са подходящи за премахване на
грим, дори и в околоочната зона, защото са
много деликатни и не дразнят. Едновременно с
това, самата технология е такава, че осигурява
ефективно почистване от замърсявания. Като
допълнение, те тонизират кожата, не я изсушават
и не причиняват раздразнения.
Има ли по-голям интерес към мицеларните

продукти в последно време?
През 2020 г. имаше сериозен спад в
потреблението им. Причината е, че дамите,
прекарвайки повече време в къщи, се гримираха
по-малко и съответно, имаха по-малка нужда от
разгримиращи и почистващи продукти. През
тази година пазарът на мицеларни води почти
се възстанови до нивата отпреди Ковид.
Какво смятате, че има най-голямо значение
за потребителите по отношение на избора
на мицеларни продукти?
Марката или по-скоро положителния опит с
подобни продукти от съответната марка. Все
повече – интересните нови продукти в тази
категория, допълнителните качества, съставки,
ползи. Не на последно място – препоръките от
приятели, козметици, гримьори, инфлуенсъри.

Потребителите търсят удобство, ефективност и
доказани съставки
ЗЛАТИНА ДИМОВА,
бранд мениджър, „Арома Козметикс“ АД
Какво е предимството на мицеларните
продукти пред останалите козметични
средства за почистване?
Мицеларната
технология
навлиза
все
по-широко в измивните продукти за лична
хигиена. Основното предимство на мицелите
пред останалите почистващи продукти е
тяхната
изключителна
ефективност
при
премахване както на водоразстворими, така и
на мастноразстворими замърсявания. Мицелите
изтеглят всякакви нечистотии от повърхността
на кожата, а благодарение на тях негативните
фактори от околната среда като смог, цигарен
дим, мръсен въздух и др. се неутрализират
лесно.
Има ли по-голям интерес към мицеларните
продукти в последно време?
През последните години мицеларните продукти
се настаниха трайно на рафтовете и интересът
към тях е голям. Все повече потребители

приемат иновацията на мицелите и предпочитат
да използват такива продукти в ежедневието
си. Разнообразието от марки обособи цяла
подкатегория в магазините, която дори излиза
извън рамката на почистващите продукти за
лице и се разпростира при шампоани, продукти
за интимна грижа и др.
Какво смятате, че има най-голямо значение
за потребителите по отношение на избора
на мицеларни продукти?
Потребителите търсят удобство, ефективност,
доказани съставки. Те се доверяват на
популярни и иновативни марки, които им
предлагат мицеларни продукти, преминали
през дерматологични и клинични тестове.
Това е от особено значение за потребителите
с чувствителна кожа, които живеят в големи
градове, където замърсяването на въздуха,
работата в затворени помещения и др.
допълнително обуславят използването на
мицеларни продукти с цел по-добро почистване
и детокс на кожата, след като е била изложена на
стрес факторите от околната среда.

www.progressive.bg 12 : 2021

| 33

ПОД ЛУПА

Усещането за цените: по-високи
сега и с продължаващ ръст
Данните от проучване на Arbitrage Research,
проведено в периода 10-21 октомври 2021 г.
показват, че масово в личния си опит хората усещат
повишение на цените. Извадката е национална,
представителна за населението 18-64 години,
стратифицирана по големина на населеното
място, пол и възраст с размер на извадката n=1000.
Методът за събиране на данните е интервюта
лице-в-лице.

растат, едва 6% запазват спокойствие при тази
перспектива.
При значително повишение на цените 78%
заявяват, че ще ограничат потреблението си и ще се
лишат от стоки, които не са от първа необходимост
(48%), ще купуват по-малки количества (34%), ще
отложат по-големите покупки (32%), ще отменят
пътувания, ще намалят посещения на заведения и
културни събития и т.н.

От анализа на събраната информация става ясно,
че 97% от участниците в проучването са усетили
повишение на цени, най-много при храните,
горивата и разходите за отопление. Също масови
са притесненията, че цените ще продължат да

Смяна на купуваните марки е вторият тип реакция
към повишението на цените - 31% ще преминат
към марки от по-нисък ценови клас, а 46% ще
купуват марките, които са на промоция.

Голямата част от хората усещат сериозно повишение на цените в последните
месеци, най-много при при храните, горивата и разходите за отопление
Усещате ли повишение
на цените в последните месеци?

3%

18%

В цените на кои продукти и услуги сте забелязали
от личния си опит повишение?
Хранителни продукти и напитки

79%

Горива (бензин, дизел, газ за автомобили)
Разходи за отопление (дърва, въглища,
пелети, газ, електроенергия, парно и др.)
Перилни и почистващи препарати
козметика
Облекло и обувки
Цените в заведения и хотели
Домакински електроуреди

Да, усещам слабо повишение
Не, не усещам повишение
Да, усещам сериозно повишение

Развлечения и култура
Обзавеждане за дома

91%
73%
67%
44%
43%
32%
30%
26%
26%

Притесненията за продължаващо повишение на цените са масови
Притеснявате ли се, че ще
има бъдещо увеличение на
цените?

6%

Притеснени от бъдещо увеличение на цените
(% от тип населено място)
(% от възрастовите групи)

44% 41% 41% 34%

21%
53% 38% 38%
48% 39%

61%
33% 50% 54% 53%

72%
44% 56%
43% 52% 59%

54%
53%

41%

18-24

Не се притеснявам
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25-34

35-44 45-54 55-64

Донякъде се притеснявам

София 100 000+ 50-100 25-50 Под 25 Село
000
000
000

Много се притеснявам

ТЪРГОВИЯ
В БЕЗТЕГЛОВНОСТ
9 – 10 юни 2022 година
Инфлация, скок в цените на горивата и
електроенергията и нов, по-агресивен
от всички познати досега щамове на
коронавирус – така приключи последното
тримесечие на 2021 г. Всички неизвестни
за това какво още крие следващата година
правят трудно предвидимо планирането на
бизнеса. И, ако в средата на изминалата
година всички си мислеха, че турболентните
периоди отшумяват, то паниката като че ли
обзема отново пазара.
Ето защо 13-та PROGRESSIVE Конференция
си поставя амбициозната цел да представи
най-точните прогнози и анализи за това
какво можем да очакваме от средата, в
която всички оперираме.

Запазете още сега датите 9 и 10 юни 2022 г.
във вашия работен календар!
www.conference.progressive.bg
www.progressive.bg 12 : 2021
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ГОДИШЕН ДОКЛАД: ТОП 10 РИТЕЙЛЪРИ

Топ 10 търговци на дребно с
бързооборотни стоки – кои са и
какво се случи с тях през 2021 г.?
За четвърта поредна година списание PROGRESSIVE анализира
представянето на водещите 10 търговци на дребно с
бързооборотни стоки и обобщи основните тенденции през
2021 г. в специализирано проучване. Изследването може да
бъде закупено от издателството, а ето и кои са основните
изводи от разработката.
ните и специализирани търговци в България,
предлагащи основно храни, отбеляза близо 4%
ръст в стойност през 2021 на годишна база;
● Средният ръст на продажбите на топ 10 компании е 8% на годишна база, като динамиката
им се забавя, но представянето е разнопосочно
като две компании имат ръст от над 10%;
● През 2021 г. водещите представители разкриват близо 30 нови магазина и достигат мрежа от
близо 620 локации, като особено активни са 3
международни компании;

● Разглежданите топ 10 играча държат близо 48%
пазарен дял в стойност през 2021 г. (46% през
2020 г.), който се очаква да надмине 50% през
2022 година;
● Водещите 3 търговеца увеличават пазарният си
дял до близо 34% от продажбите в сектора (30%
през 2018 г.), който се очаква да продължи да
расте и през 2022 година;
● Въпреки пандемичната обстановка в страната,
политическата и икономическа криза, обемът
на пазара „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“, генерирана от неспециализира-
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● Инфлацията при храните през последните
месеци на годината надмина 5% на годишна
база, а разходите на домакинствата за храни
и напитки, като дял от общите разходи, се
увеличават;
● Един от най-динамичните канали за продажби
бе този на онлайн търговията, който нарасна
два пъти в стойност на годишна база през 2021
година, но все още заема минимален дял от
общия пазар.
За повече информация и заявка за закупуването
на анализа „Топ 10 търговци на дребно с бързооборотни стоки през 2021 г.“, моля свържете се с екипа
на списание PROGRESSIVE: oﬃce@cmg-bg.com или
02/944 35 63

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

ТОП 10

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ
ДА КУПИТЕ
Най-ниска цена
до 21.01.2022

41

1200

-

лв.
без ДДС

700
РИТЕЙЛЪРИ

ДО 21.01.2022

лв.

без ДДС

2022
Анализ на представянето на Топ 10
търговски вериги в България 2021
Какво се случи през 2021 и какво
може да очакваме през 2022?

%

ЗА КОГО Е:
УС и Международни Централи
Изпълнителни Директори
Търговски Директори

ЗАЩО ДА ГО КУПИТЕ?

В изданието ще намерите обобщена и синтезирана информация за:
1. Първите 10 играчи на пазара - продажби, финансови резултати, покритие
2. Обем на пазара и пазарни дялове на ТОП 10 Ритейлъри
3. Динамика в основните фактори, определящи търсенето
4. Анализ по основни финансови показатели
5. Основни тенденции в търговията на дребно
6. Прогнози и бъдещо развитие - Какво може да очакваме
от търговците през 2022?

ФОРМАТ: Презентация на български и
английски език в електронен PPT формат

ДОСТАВКА: по електронна поща
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАЯВКА:
office@cmg-bg.com
+359888034827
www.progressive.bg 12 : 2021 | 5
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Категория „Лютеница“ регистрира
повече привлечени средства
С 8,0% повече средства привлича категорията „Продукти за мазане“ като цяло през 2020 г.,
показват данните на Потребителски панел на „GfK
България“ за MAT период ноември 2020 vs. MAT
ноември 2019 година. Положителни резултати се
установяват за основните индикатори, с изключение на спад в честотата на покупките. Двете продуктови групи (лютеници и айвари), обаче са противоположни резултати.
Ръстът в стойност общо за категорията „Продукти
за мазане“ е 8,0%, при лютеницата 8,4%, а при
айвара се регистрира спад от -18,3%.
Увеличеният брой домакинства, които пазаруват категорията, влияе върху ръста за периода,
докато честотата на покупка е с негативно развитие, но пък за разлика от количеството на покупка.
Пенетрацията е 54,8%, с ръст спрямо МАТ ноември 2019 г., а количеството на покупка е 0,7 кг на
единично пазаруване, което също е повишение в
сравнение с предишния МАТ период.
Промоционалните покупки губят дял в стойност.
Спадът е значим при айварите с -21,8 п.п., а като
основен сегмент от категорията лютеницата определя развитието на цялата кошница „Продукти
за мазане“. При нея спадът в промоционалните
покупки в стойност е -1,6 п.п.
Групата на тези продукти като цяло привлича
: 2021
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повече средства в сегмента собствени марки с
ръст от 0,7 п.п. И тук двигател на растежа е лютеницата с ръст от 0,9 п.п. на привлечените средства,
докато при айвар делът на похарчените средства
при собствените марки намалява с -6,2 п.п.

Важност на търговските
канали
Каналите от модерната търговия успяват да увеличат стойността привлечена от групата (с изключение на Кеш & Кери), докато традиционните
канали намаляват в това отношение. Новият модерен онлайн канал отбелязва невероятен ръст.
Супермаркетите увеличават своя дял и запазват
позиция на най-предпочитано място за пазаруване на категорията „Продукти за мазане“. Делът
в стойност на реализирани продукти от категорията е воден от супермаркетите с положително
развитие от 14,3%, следвани от хипермаркетите с
13,6% ръст за разглеждания период, 3,6% за дискаунтърите, минимаркетите също са с ръст от 0,5%,
докато при малките хранителни магазини и кеш&кери форматите се регистрира негативен тренд от
-4,8% и -0,1% съответно.

Лютеница & Айвар
Ръст на продажбите в
стойност при лютеницата
Като по-голям сегмент лютеницата определя
развитието на групата на продукти за мазане.
Факторите за растеж на този продукт между
двата разглеждани периода (MAT период
ноември 2020 vs. MAT ноември 2019 година)
са привлечени купувачи, по-висока средна
цена и ръст в обема на единична покупка.
Регистрираният ръст в стойност при лютеницата
е 8,4%.
Пенетрацията в категорията „Лютеница“ е
54,0%, което е ръст спрямо МАТ ноември 2019 г.,
честотата на покупка е 5,6 покупки за периода,
което е спад, сравнено с предишния период, а
количеството на покупка е 0,7 кг на единично
пазаруване.

Непромоционалните
продукти
нарастват
по-бързо в стойност, в сравнение с промоционалните. Това води до по-нисък дял на промоциите в
стойност през МАТ Ноември 2020 г. от -1,6 п.п.
Средствата, привлечени от собствените марки за
категория „Лютеница“ , нарастват с по-бърз темп
от 0,9 п.п., в сравнение с брандираните продукти.
Супермаркетите и хипермаркетите изпреварват
развитието на категорията и постигат двуцифрен
ръст в стойност през 2020 г. от 13,3% и 15,3%, съответно. По-малко в стойност привличат малките
хранителни магазини (-4,6%) и специализираните.
Онлайн увеличава привлечената стойност с 13 пъти,
което е повлияно от промяна в навиците на пазаруване заради кризата. Супермаркетите утвърждават позицията им на лидер по отношение на дял от
общата стойност за категорията, а след ръст в дела
на хипермаркетите през 2020 г., те стават вторият по
значимост канал за покупки на лютеница.

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ
Neutrogena Bright Boost озаряващ крем гел 50 мл
Осигурете на кожата си ново начало! Neutrogena Bright Boost активира естествените възобновителни процеси на
кожата за предотвратяване стареенето, за здрава и сияйна кожа. Осигурете свеж старт за кожата си с този крем-гел
с Неоглюкозамин, престижна съставка, с научно доказан ефект върху стареенето на кожата. Хидратира, засилва
естествения повърхностен обмен на кожни клетки и намалява производството на меланин за подобряване на
тонуса на кожата; с AHA и PHA за насърчаване на нежното ексфолиране и премахване на мъртвите клетки.
Маркетингова подкрепа: ТВ реклама, наситена дигитална кампания, вторични
излагания, POS материали и участия в брошури в аптечна мрежа.
Производител: Johnson & Johnson
Дистрибутор: Виста АВТ АД
Адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб № 64, София Еърпорт Логистичен Център,

Сграда 1 Вход: 1 Етаж: Приземен
Телефон: +359 2 421 59 21
Уебсайт: www.vistaawt.com
e-mail: office@vistaawt.com

Пале ду Франс Совиньон Блан
Много ароматно вино с нотки на зелено мечо грозде. Свежо и елегантно вино с добър баланс на
киселинност. Отлично вино за аперитив, но също и с различни морски дарове.
Логистична информация: Кашон 6 бутилки x 750 мл
Производител: Гранше Ду Франс
Вносител: Юнайтед Брандс България ООД
Дистрибутор: Юнайтед Брандс България ООД
Адрес: ул.Среброструй 8, София
Телефон: 0882 800 444
Уебсайт: www.unitedbrands.bg
e-mail: office@unitedbrands.bg
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КАТЕГОРИИ НА
БЪРЗИ ОБОРОТИ
Присъствено събитие: 9 февруари 2022
Резервен вариант online: 9 февруари – Храни; 10 февруари – Нехрани

ХРАНИ

НЕХРАНИ

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

10 Веган продукти & Храни и напитки на растителна основа

10 Грижа за лицето

ОТСТЪПКИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ:

НАЙ-ВИСОКИ %
до 10 януари

5% отстъпка за 2 делегатa
10% отстъпка за 3 делегати
15% отстъпка за 4 делегати
25% отстъпка за 5 делегати
30% отстъпка за Спонсори

Организатор:

Silver partner:

Bronze partner:

Технически партньор:

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!
www.forum.progressive.bg

