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В очакване на
неочакваното
Според годишен доклад на Euler
Hermes - компания за застраховане на
търговски кредити на глобално ниво,
българската икономика ще продължи
да се възстановява плавно, като до
края на 2022 година може да се върне
на предкризисните нива. Звучи много
оптимистично, чак да не му се вярва на
човек.
И още по-хубаво - БВП ще се увеличи с
3,5% през 2022 година и с 4% през 2023
година, прогнозират анализаторите,
като обръщат внимание, че тези
темпове обаче са по-бавни в сравнение
с очакваното за глобалната икономика и
Еврозоната.
Основният
риск
за
родната
икономика е, че е силно експортна
ориентирана, включително за услуги
като туристическите. Това я прави много
уязвима при външни турбуленции,
предупреждавате експертите на Euler
Hermes. Затова при евентуални бъдещи
рестрикции на пътуванията или тежки
вълни с нови вариации на вируса в
страната,
възстановяването
може
да бъде забавено. По-нисък темп на
развитие може да бъде предизвикан и
от продължаващи проблеми с веригата
на доставки, които да ограничат
производството в определени сектори в
страната.
Що се отнася до инфлацията след
над 7% ръст на годишна база през 2021
година, от компанията прогнозират
тя да достигне пика си в началото на
2022 година, след което да последва
успокояване. Така средната инфлация
за 2022 година се очаква да бъде около
2%. В същото време заплатите у нас
ще продължат да растат по-бързо от
увеличението на цените, като за 2022
година се очаква 9% ръст, а за 2023
година – 8%.
Остава да видим дали прогнозите
ще се сбъднат и как драстичният
скок на цените на тока, влиянието
му върху цените на потребителските
стоки и прогнозираното увеличение
на заплатите ще повлияят на родната
икономика.

главен редактор
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НОВИНИ

Carrefour се
връща в Гърция
Десет
години
след
като напусна Гърция,
Carrefour прави опит да
се завърне. Търговецът
на храни сключи споразумение с местен франчайз партньор.
Carrefour започва партньорство с Retail & More,
дъщерно дружество на
технологичния дистрибутор TeleUnicom, за да
поднови марката си в
Гърция. Преди лятото
трябва да отворят врати
първите магазини на
остров Крит. Партньорът
по франчайзинг ще се
фокусира върху супермаркети и магазини и
не планира да отваря
хипермаркети.
За
операциите
търговецът
разчита
на
стар познат: Василис
Стасинулиас, който беше
топ мениджър на съвместното предприятие
Carrefour-Marinopoulos
между 2008 и 2011 г.
Carrefour оперираше в
Гърция преди, но реши
да напусне страната през
2012 г. заради дълговата
криза.
„Решихме да създадем
ново бизнес звено за
търговия на дребно с
храни, защото имаше
голямо
търсене
на
Carrefour в Гърция“,
обяснява Стасинулиас.
„Марката и продуктите
на Carrefour са добре
познати на гръцките
клиенти“, потвърждава
Патрик Ласфарг, който
отговаря за международните партньорства
в Carrefour. „TeleUnicom
ни предлага най-добрата
платформа за бързо и
ефективно навлизане на
този пазар.“
Източник: RetailDetail
6 | ЯНУАРИ 1 : 2022

Сръбският пазар на хранителни стоки нарасна през 2020 г.

Пазарът на дребно на хранителни стоки в Сърбия нарасна през 2020 г., като осемте
най-добри играчи постигнаха оборот от над 356 милиарда RSD (3,02 милиарда
евро), показват нови данни.
Delhaize Serbia, Mercator-S и Lidl Srbija продължиха да доминират, но именно германският дискаунтър регистрира най-висок темп на растеж, според финансовите
данни на Агенцията за стопански регистри (APR), публикувани от всекидневника
Danas.
Оборотът на Lidl Сърбия нарасна с 54% през 2020 г., от 37 милиарда динара (314,6
милиона евро) през 2019 г. до 57 милиона динара (484,7 милиона евро). Само за
три години от дейността си в Сърбия дискаунтърът става все по-силен.
Пазарният лидер Delhaize Serbia (собственост на Ahold Delhaize), присъстващ със
супермаркети Maxi, хипермаркети Tempo и квартални магазини Shop & Go, генерира 111,4 милиарда динара (944,0 милиона евро) или 6 милиарда динара повече
(+6,3%) в сравнение с 2019 г.
Mercator-S (собственост на Fortenova Group), която управлява супермаркетите
Idea и хипермаркетите Mercator, постигна общ приход от 79,9 милиарда динара
(680,3 милиона евро), също нараствайки спрямо предходната година.
След челната тройка са предимно местни играчи: Aman (24,9 милиарда RSD),
Univerexport (23 милиарда RSD), Germans Metro (22,3 милиарда RSD), DIS (RSD 21,2
милиарда) и Gomex (RSD 16,5 милиарда).
Източник: European Supermarket Magazine

Първият безкасов магазин на Aldi е отворен за клиенти
Aldi отвори вратите на първия си безкасов магазин в лондонския квартал Гринуич.
Концептуалният магазин „Aldi Shop&Go“ вече е отворен за обществено тестване
след месеци на пробен период с персонала на веригата.
Магазинът се намира на Greenwich High Street и позволява на клиентите просто
да поставят артикули в чанта и да излязат от магазина, без да е необходимо да
сканират артикул или да посещават каса.
„Нямам търпение да покажа на клиентите нашия нов магазин Aldi Shop&Go. Ние
работим от няколко месеца, така че ще бъде страхотно да видим как нашите клиенти реагират на новата технология“, каза управителят на магазина Люис Еспарон.
„За нас стъпки като тази винаги са за подобряване на изживяването на клиентите
и целият екип очаква с нетърпение да бъде на разположение и готов да помогне,
за да гарантираме, че пазаруването в магазина ще минава гладко, както винаги.“
За да използват магазина, клиентите трябва да изтеглят приложението Aldi
Shop&Go, което ще им позволи да минат през бариерите, за да започнат да
пазаруват.
Източник: Charged Retail

От региона и света
Цените на макароните, спагетите и другите видове паста ще нараснат с 38%
Главният изпълнителен директор на втория по големина производител на паста в Италия предупреди,
че цените на тестените изделия ще се увеличат с 38%
поради нарастващите разходи за суровини и енергия.
В интервю за всекидневникът Il Sole 24 Ore, главният
изпълнителен директор на Divella Винченцо Дивела
заяви, че един килограм паста, закупен от мащабна
търговия на дребно, е нараснал от 1,10 евро през
септември 2021 г. до сегашните 1,40 евро и се очаква
да достигне 1,52 евро до края на януари, или с 38%
повече.
Според Дивела цената на пшеницата на борсата във
Фоджа се е повишила с 90% от юни 2021 г., като той
добавя, че дребнозърнестият пшеничен грис представлява 60% от цялата цена на производството на тестени изделия. Това беше последвано от други увеличения,
като целофан (+25%), газ (+300%) и електричество.
Цената на пшеницата се повиши, защото реколтите в Канада и САЩ, основните производители в света, се сринаха с 50%.
На италианските производители на тестени изделия им се наложи да изкупуват на по-високи цени дела от пшеницата, която не е включена в местното производство (20-30%), обяснява Дивела.
Цената на италианската пшеница достигна 0,56 евро/кг, докато цената на канадската пшеница се покачи до 0,65
евро, а Дивела се притеснява, че повишенията може да не свършат дотук.
Анализ на италианската асоциация на фермерите Coldiretti разкрива, че разходите за сеитба за производство на
пшеница за тестени изделия и хляб на практика са се удвоили поради над 50% по-високите цени на дизеловото
гориво. В същото време разходите за селскостопанска техника, продукти за растителна защита и торове са се
увеличили три пъти.
Въпреки това сумата, изплащана на фермерите за италианска твърда пшеница, е по-малка от тази на вносната
пшеница, която представлява 40% от производството на тестени изделия.
Освен това вносната пшеница, особено от Канада, използва химическия хербицид глифозат преди прибиране на
реколтата, който е забранен в Италия. Това доведе до рекордни покупки на макаронени изделия, направени със
100% италианска пшеница.
Италия е вторият по големина производител в света, но и основен вносител, защото много индустрии предпочитат да купуват от международния пазар, за да се възползват от ниските цени от последното десетилетие.
Източник: European Supermarket Magazine
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ТЕНДЕНЦИИ

Топ 10 глобални потребителски
тенденции за 2022 г.
Euromonitor International идентифицира нововъзникващите
и бързо развиващите се тенденции, които се очаква да
придобият по-голяма сила през следващата година. Тези
тенденции дават представа за променящите се потребителски
ценности, какво може да очаква бизнеса и как би могъл да
посрещне новостите, за да извлече максимална полза.

момента. Устойчивостта и адаптивността бяха
тествани през 2021 г., принуждавайки потребителите да се откажат от контрола и да прегърнат
неяснотата. Тази година потребителите взимат
юздите и си проправят път напред въз основа на
техните страсти и ценности.
Ето и кои са топ 10 потребителски
тенденции в света за 2022 г. според
Euromonitor:
1. Създаващите резервен план

Какви ще сме през 2022 г.?
Промяната беше единствената константа през
последните две години. Радикалната разлика
в начина на живот мотивира потребителите за
съзнателни, внимателни и амбициозни решения. Сега светът е на път към възстановяване.
Потребителите са насочени към осъществяване на своите планове, рискуване и улавяне на
10 | ЯНУАРИ 1 : 2022

Проблемите във веригата за доставки водят
до търсенето на най-добрите алтернативи от
потребителите. Изправени пред предизвикателства в осигуряването на обичайните или желаните продукти и услуги, Създаващите резервен
план търсят начини да се сдобият с подобни
стоки или да проявят креативност в откриването на алтернативи.
Недостигът във веригите за доставки принуждава компаниите да променят стратегиите и да
предоставят нови решения за достъп на клиентите до продукти и услуги.
28% от потребителите са се опитали
да закупят продукти и услуги с местен
произход през 2021 г.
Благодарение на ограничените ресурси, консуматорите се борят да осигурят продуктите,
с които са свикнали. Със завръщането на социалните поводи потребителите искат да си купу-

Тенденции
ват нови дрехи, да инвестират в реновиране на
домовете си или просто да се насладят на кафе
за из път. Въпреки това ефектите от пандемията, най-вече проблемите в търговската верига
и недостигът на работна ръка, затрудняват
възможностите за това. Потребителите, които
създават резервни планове изпреварват тълпата, поемайки контрола и използвайки технологиите, за да се „наредят най-отпред на опашката“, когато снабдяването е застрашено. Някои
потребители разчитат на абонаментни услуги
или групово закупуване на продукти. Когато
това не подейства, те се връщат към следващия
най-добър вариант – търсене на алтернативи и,
в някои случаи, забавяне на покупките или промяна на навиците за пазаруване.

Перспектива спрямо Създаващите резервен
план

36% от професионалистите очакват
недостигът в снабдяването да бъде найзначимият ефект от пандемията от COVID-19
във веригата за доставки на тяхната
компания.

2. Променящите климата

Наличността на продукта води до печалба.
Липсата на доставки може да отслаби клиентската лоялност. Компаниите трябва да могат да
осигурят необходимите материали за производството на продукти, а също и обслужване
на ниво. Бизнесът може да се възползва от възможностите там, където другите се провалят в
изпълнението. Стоки под наем или препродаване на разопаковани, върнати или поправени
продукти дават допълнителни възможности на
купувачите. Потребителите, които залагат
на резервния план може да са склонни да платят
повече, за да имат ранен достъп до предпочитан
продукт.
Включването на ексклузивни или предварителни артикули на по-висока цена би могло
да привлече тези потребители и да доведе до
приходи.
Мобилните приложения, чрез които се правят
дигиталните списъци на чакащи, позволяват на
потребителите да осигурят мястото си в опашката и да помогнат на бизнеса да контролира
трафика.
В допълнение директните продажби от производител могат да подпомогнат достигането на
продуктите до вратата на купувача. Компаниите
трябва да инвестират в местно производство
и автоматизация, за да преодолеят липсите.
Може да се наложи временно увеличение на
цените, за да се компенсира недостигът на
суровини. Разделянето на разходите с други
играчи на пазара при закупуването на съставки или компоненти на едро също би могло
да е опция, с цел да се осигури предлагането за
дълъг период от време.

До края на 2022 г. веригата за доставки се очаква
да се стабилизира и достъпът до продукти да се
завърне до нивата преди пандемията. Въпреки
това новите навици за пазаруване ще диктуват как Създаващите резервен план откриват и
избират продукти: от местното производство,
през директните продажби от производител до
абонаментните услуги.
Локализацията и оптимизацията ще станат
норма. Компаниите и дистрибуторите трябва да
използват данни за подобряване на видимостта
на веригата за доставки, усъвършенстване на
операциите и преосмисляне на инвестиции.

Зеленият активизъм и нисковъглеродният начин
на живот са тук и ще останат. Потребителите
очакват марките да излязат напред и да предприемат действия, чрез продуктите, които купуват, вследствие от увеличаващата се тревожност
спрямо климатичната криза.
За да спечелят Променящите климата, компаниите трябва да предлагат продукти, сертифицирани за въглеродния отпечатък, който
оставят. Прозрачността при етикетирането на
карбоново-неутралните продукти изгражда
доверие и дава възможност на консуматорите
да направят информиран избор.
67% от потребителите се опитаха да окажат
положително въздействие върху околната
среда чрез ежедневните си действия през
2021 г.
Потребителите стават все по-наясно с техния
индивидуален принос към изменението на климата. Еко-тревожността стимулира екологичната активност и решенията за покупка.
Променящите климата изискват действия и
прозрачност от марките. Няма голяма пропаст
между осведомеността за климата и намерението за действие.
Потребителите, притеснени от изменението на
климата, също така намаляват употребата на
пластмаса и изхвърлянето на храна и рециклират, освен другите си екологични действия.
Въпреки това, нисковъглеродните диети, енергийно ефективните домове и устойчивите пътувания все още са в зародиш.
78% от професионалистите смятат, че
изменението на климата ще повлияе на
потребителското търсене, променяйки
поведението, нуждите и предпочитанията.
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Бизнесите се включват в разширяващия
се пазар на въглеродната неутралност.
Компаниите променят портфолиото си съобразно исканията на потребителите за продукти с по-малък екологичен отпечатък. През
2021 г. 39% от професионалистите съобщават,
че тяхната компания планира да инвестира в
нисковъглеродни продуктови иновации и в
разработването и пускането на пазара на екологични продукти.
Финансовата достъпност остава пречка в
превръщането на устойчивите продукти в
масови. През 2021 г. 39% от професионалистите заявяват, че липсата на желание от
страна на потребителите да плащат повече
за тези продукти е значителна бариера, възпираща инициативите на бизнеса за устойчивост. Разходите за устойчиви иновации, редизайн на продукти, колебания във веригата на
доставки и сертифициране водят до повишаване на цените, което може да се превърне в
предизвикателство.
Перспектива спрямо Променящите
климата
Дигиталните иновации оформят начина, по който
ритейлърите, производителите и потребителите
преминават в нова ера на екологична прозрачност. Технологичните средства като дигитално
етикетиране на продукти и проследяващи приложения помагат на консуматорите да проверят
на своя телефон етичните твърдения, въглеродния си отпечатък и навиците си за рециклиране. Милениалите и Поколението Z най-вече
се чувстват способни да извършат промяна с
изборите, които правят. Тази голяма „кохорта“ на
харчещи ще използва различни средства, за да
минимизира влиянието върху климата. Колкото
повече предложения има, които са в синхрон с
очакванията на Променящите климата, толкова
повече марки ще виждат резонанса на своите
продукти и услуги.
3. Дигитални възрастни
По-възрастните потребители бяха принудени да навлязат в онлайн действителността,
след като светът беше спрян на пауза. Сега,
когато вече са запознати с технологиите и са
свикнали с тях, Дигиталните възрастни са
овластени в правенето на покупки и използването на услуги чрез този канал. Бизнесите
имат възможност да съобразят с тях дигиталното преживяване, което предлагат, за
да посрещнат нуждите на тази разширена
онлайн аудитория.
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33% от потребителите на възраст над
60 години са използвали банкова услуга
на мобилни устройства поне веднъж
седмично.
Глобалното население над 60 години ще
нарасне с 65% от 2021 до 2040 г., достигайки над
два милиарда души. Тази сравнително добре
обезпечена финансово група печели повече
опит и увереност в употребата на онлайн услугите и избира да приеме все повече технологични възможности, които да помогнат на ежедневието ѝ. Заедно с ровенето в интернет и
пазаруването онлайн, Дигиталните възрастни
започват да възприемат и дигиталните възможности за социализация, здравна помощ,
финанси и учене. TikTok е платформа, която
тези консуматори употребяват, благодарение
на „откърмените“ с дигиталното свои внуци,
които им повлияват и ги научават да използват
социалните мрежи. В действителност 60% от
консуматорите над 60 годишна възраст посещават сайт за социална комуникация поне веднъж седмично, а 21% вземат участие в играене
на видео игри най-малко един път в седмицата.
82% от потребителите на възраст 60+ са
притежавали смартфон през 2021 г.
Хората на възраст 60+ са преобладаващата
част от най-горната група на доходите (250
000 USD), което ги превръща във важна цел за
бизнеса.
Оптимизирането на мобилните приложения,
социалните мрежи и уебсайтовете ще се окаже
ключово за да се обхване техния потенциал за
харчене.
Над 65% от потребителите над 60 търсят по-лесен живот. Бизнесите, които успешно се приспособят към нуждите на тази група, ще са тези,
които развият лесни за употреба приложения и опростят съществуващите технологии.
Компаниите могат също така да предложат
обучение или подкрепа, за да образоват тези
потребители. За да възприемат по-възрастните дадено дигитално решение, то трябва да
бъде лесно за употреба и ясно. Ако даден продукт или услуга са объркващи, Дигиталните
възрастни ще преминат към конкуренцията.
Бизнесите трябва да са гъвкави и да се адаптират към новите изисквания на потребителите.
Перспектива спрямо Дигиталните
възрастни
Пандемията разшири мирогледа на по-възрастните потребители спрямо ползите от
дигиталния свят. Въпреки че по-възрастните

Тенденции
консуматори „прегръщат“ технологиите, човешките взаимоотношения ще останат водещ компонент за това как те възприемат дадена марка.
Лесните за употреба технологии и безпроблемните решения, в комбинация с комуникацията
лице в лице, дефинират бъдещето на дигиталното вписване на по-възрастните. Изграждането
на гъвкав план, насочен едновременно към
Дигиталните и начинаещите в технологиите
възрастни, ще увеличи възвращаемостта на
инвестицията.
4. Финансови ентусиасти
Потребителите стават все по-уверени в инвестирането и се превръщат в разумно спестяващи,
за да увеличат финансовата си сигурност.
Финансовите ентусиасти поемат контрола
върху своите средства и използват различни
услуги, с които да проследяват движението на
парите си. Финансовата грамотност вече не е
запазена марка на „Уол Стрийт“. Компаниите би
следвало да осигуряват инструменти и лесни за
употреба решения, за да накарат всеки клиент
да се почувства финансово овластен.
51% от потребителите вярват, че ще бъдат
по-добре финансово през следващите пет
години.
Несигурността, липсата на стабилност и локдауните доведоха до това някои консуматори
да спестяват повече и да харчат по-малко.
Потребителите започнаха да използват приложения, за да правят по-добри парични действия.
Финансовите ентусиасти са привържениците
на увеличаването на финансовата грамотност
и намирането на алтернативни доходи, като
инвестирането в пазара на акции и превръщане на хобитата в бизнес. Глобално 15% от
наличния доход на домакинствата беше спестен
през 2019-а спрямо 17% през 2020 г. През същия
период глобалните потребителски разходи
спаднаха с 4%.
Това увеличено количество спестявания и стоенето вкъщи, в допълнение с намаленото количество поводи за харчене, доведе до това потребителите да подобрят финансовите си позиции.
57% са използвали банкова услуга през своя
смартфон поне веднъж седмично през 2021 г.
Банкираното население в нововъзникващите
и развитите държави продължава да нараства,
предоставяйки на потребителите достъп до
инструменти за управление на парите. Бизнесът
се възползва от тази новооткрита финансова
свобода и отговаря с ресурси, които дават на

Търговците на дребно
и марките трябва
да си сътрудничат с
корпорациите, които
предоставят финансови
услуги, за да улеснят
алтернативните форми
на плащане
потребителите повече контрол и увереност.
Налице е приток на удобни платформи за търговия на дребно, чрез които Финансовите ентусиасти да инвестират парите си в стоковата борса.
Финтех стартъпите предоставят цифрови банкови услуги с по-ниски такси и по-високи лихви
на необслужваните и финансово недостатъчно
обслужени. Предлагането на образователни
ресурси в рамките на тези платформи може да
увеличи увереността на потребителите и доверието към марката. Компаниите също така се
възползват от растежа на криптовалутите като
алтернативен начин на плащане.
Перспектива спрямо Финансовите
ентусиасти
Приложенията за финансов контрол, които
са фокусирани върху потребителя, лесни за
използване, образователни и прости ще са облагодетелствани от тази ера на финансова демократизация. Тези бизнеси ще изградят клиентска лоялност във времена, в които доверието
във финансовите институции намалява.
Търговците на дребно и марките трябва да си
сътрудничат с корпорациите, които предоставят
финансови услуги, за да улеснят алтернативните
форми на плащане, като криптовалутите или купи
сега, плати после. Потенциалното влияние на
Финансовите ентусиасти, като увеличаването
на техните инвестиции и нарастването на финансовата им находчивост, не бива да се подценява.
Продължава в следващия брой
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BABY CARE

Млякото за новородени бебета е
с най-голям дял

Бебешките пюрета със среден ръст
Категория бебешки пюрета отбелязва среден ръст
за последните дванадесет месеца към ноември 2021
година с 2,8% продажби в обем и 4,9% в стойност,
показват данните на „NielsenIQ България“. За ръста на
категорията допринася канал „Търговски и дрогерийни
вериги над 300 кв.м.“, който държи 62% от продажбите
в стойност за категория бебешки пюрета и увеличава
важността с 10,8% си през последната година.
Регион София има принос с 39% от продажбите за
категорията в стойност.
Основният размер разфасовка е от 190 г/мл с над
60% от продажбите. Разфасовките с грамаж 100 г/мл
имат по-голям дял от продажбите, спрямо миналата
година, който достига 8% в стойност.
Основен тип опаковка са стъклените бурканчета
с около 90% дял от пазара. Паучовете като тип
опаковка отболяват ръст в продажбите с 60% в
обем и достигат 8,6% дял от продажбите в обем.
Над 50% от продажбите на бебешки храни в сегмент ,,тип
продукт‘‘ са на плодови и зеленчукови пюрета, които
отбелязват ръст от 5,1 % в обем. Готовите ястия също
имат ръст на продажбите в обем от 2,8%. Забелязва се
спад при готовите бебешки десерти и супи.
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Бебешките храни (пюрета, ястия, десерти и супи)
със съдържание на месо са водещи по продажби
с дял от 32% в обем, следвани по важност от
плодовите пюрета, при които има най-голям ръст
в продажбите в обем с 3,9%.
Toп три производители в продажбите в обем и
стойност, подредени по азбучен ред са : „Ганчев“,
„Нестле“, „Хип“.

Адаптирани млека – ръст
на продажбите на големи
опаковки
Категорията
отбелязва
среден
ръст
на
продажбите за последните дванадесет месеца,
считано към ноември 2021 година с 1,9% в обем и
1,4% в стойност.
Основен канал на продажба е канал „Търговски и
дрогерийни вериги над 300 кв.м.“, който увеличава
важността си за продажбите на адаптирани млека
за сметка на спад при втория по големина канал
„Аптеки“.

Бебешки пюрета и млека
Най-голям дял продажби в сегмент ,,таргет
потребители“ има млякото за новородени бебета
с около 20% от продажбите на категорията.
Забелязва се ръст от 7,8% в обем при млякото
за бебета от 0 до 6 месеца, което е втората по
значение възрастова група.
Продажбата на разфасовки от 800 грама се
увеличава през последната година.
Топ три производители по продажби в обем
и стойност, подредени по азбучен ред, са:
„Милупа“, „Нестле“, „Фризланд Кампина“.
В ретроспекция данните на агенцията за проучване
на пазара показват, че когато родителите избират
какъв бранд бебешка храна да закупят за тях са
важни най-вече: полезни съставки (49%), доказан
бранд (30%), органични/изцяло натурални (30%),
предишен опит с въпросния продукт (29%), добро
съотношение цена-качество (29%) безопасни за
околната среда/устойчиви (28%).
Най-силно влияние върху избора на бебешка
храна върху българските потребители оказват
препоръките от семейство и приятели (58%),
препоръки от доктори (58%) и с доста по-голяма
разлика, но все пак трети по значимост фактор,
следват сайтовете за родители (21%). Назад в

класацията на родителите в България остават
бебешките блогове (19%), списания за родители
(11%), продуктите на рафта в магазина (11%) и
специални излагания и промоции в търговския
обект (10%).
Данните на маркетинговата агенция показват,
че за 22% от потребителите иновациите при
бебешките млека и храни са изключително важни,
а 19 на сто ги определят като „много важни“.
Петдесет на сто от родителите заявяват, че
цените при бебешките храни не са нещо, което те
задължително познават, но като цяло забелязват,
когато при тях има промени. Запознати с цените
на повечето бебешки хранителни продукти са
22% и те твърдят, че ще забележат промяна, а 26 на
сто от потребителите твърдят, че знаят цените на
всички бебешки храни, които пазаруват редовно.
По отношение на промоциите, най-голям е
процентът на потребителите, които пазаруват
на промоция само, ако става въпрос за
предпочитания от тях бранд (33%). Следват хора,
които винаги търсят промоциите в категорията,
за да купят продукт от нея на най-добрата
цена (25%), такива, които често пазаруват на
промоция, дори и да е марка, която по принцип
не купуват (17%) и такива, които почти никога не
правят покупки, които са на промоция (17%).
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НА ФОКУС

Пазарът на кафе капсули ще
расте с 6,8% среден годишен темп

П

рез декември 2021 година цената
на кафето се е повишила най-много
през годината, покачвайки се с 4,0%
в сравнение с цената на суровината
през ноември. Нивото на цената през годината
2021/2022 ще достигне най-високите си нива, което
е връщане към ситуацията от преди десет години,
когато кафето беше най-скъпо, показват данните на
Международната кафе организация (International
Coffee Organization - https://www.ico.org/).
Световният износ на кафе достига до 9.25 млн.
транспортни чувала през ноември 2021 г., което е
по-малко количество, сравнено със същия период
на 2020 г., когато износът е бил 10.56 млн.
И все пак кафето си остава най-предпочитаната
напитка в условия на хоум офис и прекарване на
повече време у дома.
Пазарът на кафе в Европа е достатъчно зрял, но
постоянно продължава да се развива, показват
данните на Центъра за насърчаване на износа
към Министерството на външните работи на
Нидерландия, чиято цел е да насърчава търговията
между страните от европейския континент (www.
cbi.eu). Специалните кафета, така нар. „чисто кафе“,
както е готовите за консумация кафе напитки
увеличават популярността се сред потребителите.

Търсенето на кафе за
еднократна доза, като кафе на
капсули, нараства силно през
последните десет години
Устойчивото развитие и опазването на околната
среда остават сред основните приоритети на
производителите. Търговците от своя страна често
използват сертифициращи инструменти, за да
промотират усилията, които влагат в опазването на
околната среда. Нарастващата заинтересованост
на консуматорите към процесите на проследимост
и прозрачност на веригата на доставка, както и
развитието на онлайн търговията водят до засилване
на усилията за осъществяване на директна търговия
между производителите на кафе и търговците
в Европа. В същото време нарастващият дял на
1 : 2022 1 : 2022
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мултинационални
компании,
произвеждащи
и търгуващи с кафе на общия пазар, води до
допълнителна консолидация и оказва натиск върху
цените по цялата верига.
Търсенето на кафе за еднократна доза, като кафе
на капсули, нараства силно през последните
десет години. Очаква се европейският пазар на
кафе капсули да расте допълнително със среден
годишен темп от 6,8% до 2026 г. Този растеж е
повлиян от пандемията на COVID-19, която накара
потребителите да купуват все повече и повече кафе,
за да се консумират у дома, поради затварянето на
кафенета, ресторанти, офиси и др.
Големите играчи в индустрията продължават да
инвестират в своите кафета за еднократна порция.
Например, в средата на 2020 г. Nespresso обяви,
че ще инвестира около 145 милиона евро, за да
увеличи производството на своите кафе капсули
в Швейцария. JDE Peet’s обяви в края на 2020 г., че
ще увеличи производството на капсули за кафе
във Франция с 60%, за да отговори на повишеното
глобално търсене на продукти за лесно приготвяне
на кафе у дома по време и след пандемията.
Особено в Северна и Западна Европа търговците на
дребно продължават да разширяват асортимента
си от кафета, предлагани в капсули за еднократна
доза. Лесната употреба на тези продукти, силният
им маркетинг и голямото разнообразие от налични
вкусове са допринесли за тяхната популярност.
Европейският пазар на капсули е доминиран от
Nespresso, Starbucks, Lavazza и JDE Peet`s.
Все още възприемани като пазарна ниша готовите
за пиене кафета (RTD) формират един от найбързо развиващите се пазарни сегменти в Европа.
Очаква се пазарът им да нарасне с 4,8% между
2021 и 2026 година. Удобството на RTD кафета
и техните, възприемани като здравословни
съставки, движат тази тенденция, тъй като
RTD кафето се представя като алтернатива на
разхладителните напитки. Така нар. „студени
кафета“ и нитро кафето (бел. ред – нитро
кафето е приготвено по специална технология
с добавен азот с цел да се подобрят вкусовите
характеристики на напитката и да се придаде
специална текстура), са примери за RTD кафета.
Coca-Cola е най-големият играч в сектора на RTD
кафе напитки, следвана от Starbucks и Nestlé.
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ИНТЕРВЮ НА МЕСЕЦА

Най-големите предизвикателства
са и най-големите ни успехи

Life е българска семейна верига супермаркети, създадена от Радослава и Радослав
Борисови. През 1997 г. стартира с малко магазинче за хранителни стоки под наем.
През 2001 г. е открит първия собствен магазин, вече с логото Life, с екип от няколко
служители, които работят във веригата и до днес.
Днес, 25 години по-късно, търговска верига Life разполага с девет супермаркета в Плевен,
Троян, Червен бряг, а скоро и в Козлодуй, ресторанти, кулинарен цех, предприятие за
преработка на месо, логистичен център разположен върху 80 дка площ в град Плевен.
Екипът се състои от над 400 служители.
За историята на веригата, успехите и предизвикателствата разговаряме с Радослава
Борисова, собственик на верига супермаркети Life.
Г-жо Борисова, кои са най-големите
предизвикателства в търговията с
бързооборотни стоки?
Най-големите предизвикателства са и найголемите ни успехи. Това, че успяваме да задържим
доверието на нашите лоялни клиенти.
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Какво отличава вашите магазини от
останалите вериги?
Това, което ни отличава е личното отношение
към всеки един клиент. Това, че работим с местни
производители и поддържаме богат асортимент
от различни групи стоки. Магазините ни са

Интервю

разположени във всички жилищни квартали за
удобство на потребителя. Извършваме и доставка
на продукти до дома.
Какво е важно за един локален ритейлър, за
да се задържи на пазара и да се конкурира с
големите международни вериги?
Важно е да се фокусира изцяло върху нуждите на
клиента и да предложи качествени продукти на
конкурентни цени.

Осигурили сме на клиентите
ни възможност за доставка
на покупки до дома с цел
улеснение и обхващане на
всеки тип клиент от всяка
възрастова категория
На какво държите най-много, когато правите
избор какви продукти да включите в
предлаганата от вас стока?
Ние държим на всички групи стоки и ежедневно
лично избираме и купуваме плодовете и
зеленчуците от местни производители или
вносители. Месото, което предлагаме, е от
български ферми и всеки ден се доставя и
транжира в нашето предприятие. Кулинарната ни
работилница работи по домашни рецепти и всеки
ден храната е прясна и вкусно приготвена, така
че не бих могла да отговоря на кое държим най-

много. Във всяка една категория се опитваме да
оправдаем очакванията на клиентите ни.
Кои продукти са най-устойчиви и при кои
предпочитанията на клиентите се променят
най-много?
Най-устойчиви продължават да бъдат основните
продукти за домакинството. Като промяна отчитам
това, че клиентите предпочитат качеството пред
цената.
Как се промени поведението на купувачите по
време на пандемията?
Пандемията ни направи нас, хората, по-благородни
и благосклонни към подпомагане на малкия
бизнес и локалните магазини.
Очаквате ли трайни промени занапред
в сектора, следствие от пандемията и
последвалата я криза или смятате, че нещата
постепенно се връщат към нормалното?
Вярвам и се надявам, че всички съвсем скоро ще
се върнем към нормалния начин на живот.
Какво смятате, че е най-важно за вашите
клиенти и от какви иновации според вас има
нужда секторът?
Иновациите в сектора се изразяват в онлайн
услугите, върху чието изграждане работим и ние.
Осигурили сме на клиентите ни възможност за
доставка на покупки до дома с цел улеснение и
обхващане на всеки тип клиент от всяка възрастова
категория. Продължаваме да реновираме
магазините с една по-модерна визия.
Какви са вашите планове за развитие?
Плановете ни за развитие включват изграждането
и откриването на два нови супермаркета Life и
доизграждането на логистичния център в град
Плевен.
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АНАЛИЗ

Анализ на цените на основните
онлайн супермаркети
Тенденции в динамиката на цените на основни продукти
и в търговията на дребно с бързооборотни стоки,
реализирани през част от основните играчи в онлайн
канала предлагащ стоки от първа необходимост.

В

ъпреки многото предизвикателства през
изминалата 2021 г. можем да обобщим, че
търговците на дребно с бързооборотни
стоки в България, предлагащи основно
храни, отбелязаха поредна година на ръст в
оборотите. По оценка на експерти положителното
развитие ще е в рамките на 3-5% на годишна база, като
сравнително запазва темпа от предишната година.
До голяма степен ръстът е подкрепен от растящата
инфлация, която при храните е над 5% на годишна
база по данни на Националния статистически
институт (НСИ), и увеличаващите се доходи и
разходи на домакинствата. По предварителни данни
икономиката на страната (Брутен вътрешен продукт)
се очаква да регистрира ръст от около 4% през 2021
г., а коефициентът на безработица да бъде на една
от най-ниските стойности за последните няколко
години от близо 5%. По данни на Българска народна
банка средно месечната работна заплата на наетите
лица по трудово и служебно правоотношение е
около 1500 лв., бележейки приблизително 10% ръст
на годишна база.
Големите предизвикателства през изминалата
година бяха управлението на здравната криза,
турбуленциите в политическата среда в страната,
проблемите с веригите на доставки,
както
и растящите цени на енергийните ресурси –
фактори, които в съвкупност оказаха негативен
ефект върху редица браншове на икономиката.
Всичко това доведе и до по-голямата несигурност
в потребителските нагласи и повече рационалност
в пазаруването. Сравнително добра новина за
бранша бе по-добрият туристически сезон в
сравнение с 2020 г. и това, че повече българи
предпочетоха да останат в страната.
Водещите компании в търговията с бързооборотни
стоки в България продължиха положителното
си развитие и през 2021 г., като лидерите в
бранша остават без промяна - международните
представители „Кауфланд”, „Лидл”, „Билла”, „Метро”,
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„Т-Маркет“, както и местният играч „Фантастико“.
По-оценка на експерти пазарният дял на водещите
10 компании в сектора вече доближава 50% и се
очаква да го премине в края на настоящата 2022 г. До
голяма степен ръстът е вследствие на експанзията
на веригите, както и на придобиванията в бранша.

Развитие на онлайн
продажбите
През последните години онлайн каналът се
развива най-динамично в търговия на дребно
с бързооборотни стоки. До голяма степен
положителен ефект за това оказа пандемичната
обстановка през 2020 г., когато хората се
пренастроиха основно към консумация в къщи
и ограничиха броя пазарувания и възможните
контакти на публични места. И въпреки, че онлайн
търговията на дребно основно с храни стартира
от много ниска база и по оценка на експерти
заема не повече от 1% пазарен дял, ръстът през
2021 г. на годишна база е над 100%. Лидерът в
бранша е Ebag.bg, който оперира изцяло като
електронен търговец с фокус върху градовете
София, Пловдив, Перник с портфолио от над 11,000
артикула. Другите компаниите в сегмента прилагат
различни стратегии за развитие. Например
организации като „Т-Маркет“ (https://tmarketonline.
bg/), „Булмаг“ (https://www.bulmag.org/), ParkMart
(https://parkmart.bg/), Fresko (https://fresko.bg/)
развиват самостоятелно както физическите си
магазини, така и електронната търговия. Други
като „Кауфланд“, „Фантастико“, разчитат на
партньорство с платформи за доставка като Glovo
(https://glovoapp.com/bg/bg/) и DeliveMe (https://
delivme.bg/). Някои онлайн търговци работят чрез
стратегически партньорства с физически магазини
като например „Метро Кеш енд Кери“ и https://

Shopping Basket
www.kolichka.bg/ , Hit Max и https://shop.gladen.bg/,
БББ в Пловдив и https://www.superbagplovdiv.bg/
. На пазара оперират и по-малки играчи с изцяло
онлайн магазини като www.randi.bg/ , www.shop24.
bg , https://www.supermag.bg/, https://gastronom.
bg/. Други се позиционират като доставчици на
директно от местни производители и ферми https://
farmhopping.com/, https://myfarm.bg/ и предлагащи
веган и здравословни храни като https://zelen.bg/ ,
https://www.balevbiomarket.com/.

Средната стойност на
PROGRESSIVE кошницата е
151,17 лв.
За поредна година списание PROGRESSIVE
предложи на своите читатели детайлна
информация за динамиката на цените на няколко
групи стоки през 2021 г., които могат да се
считат за представителна извадка на основната
потребителска продуктова кошница. PROGRESSIVE
кошница включва 32 продукта разпределени в три
основни групи: плодове и зеленчуци, хранителни
и нехранителни продукти. Фокусът тази година
бе върху предложенията на водещите онлайн
търговци предлагащи основни храни в страната.
В извадката са включени част от най-големите
компании в сегмента, които имат както местно, така
регионално покритие. Включените организации
са: Ebag.bg, Supermag.bg, 24open.bg (изцяло
електронна търговия), Tmarketonline.bg, Bulmag.
org, Randi.bg, (търговци опериращи физически
магазини, както и онлайн търговски канали), shop.
gladen.bg (в партньорство със софийската верига
хипермаркети Hit Max), homebag.bg (онлайн
супермаркет в Пловдив, който работи ексклузивно
със супермаркети „Лекси“). Информацията за
динамиката на цените са събирани на месечна база
за периода януари - ноември 2021 г. от електронните
страници на компаниите. Следва да се отбележи, че
два от търговците (24open.bg, homebag.bg) спират
да оперират през втората половина на 2021 година.
През разглеждания период средната стойност на
PROGRESSIVE кошницата възлиза на 151,17 лв. като
през годината флуктоацията е в рамките на 7 лева
(разликата на най-високата и най-ниската стойност).
Най-ниската стойност на покупките е регистрирана
през месец април - 148,13 лв., а най-високата през
месец ноември 155,20 лв. Отчетливо се забелязва,
че през втората половина на годината цените на
продуктите регистрират траен ръст. По-високата
стойност на кошницата през ноември се дължи
основно на по-високите цени на морковите
и картофите при плодовете и зеленчуците
(по-скъпи съответно с 24% и 13% спрямо април),

при храните основно поради по-високи цени на
прясно мляко „Верея“ и чипс Ruffels, бебешко пюре
Hipp зеленчуково - със 7%, слънчогледово олио
„Бисер% с 6%, бутер тесто „Белла“ с 13%, царевица
Bonduelle 4/4 с 9%) и нехранителните продукти
(по-скъпи капсули за пране Ariel 3 в 1 цветно с 20%
и сапун Dove, препарат за Medix WC Power Gel,
дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack с
14% ). Един от изводите, който може да направим, е
че през периода април-юли цените са по-ниски от
средните за годината. На другият полюс е периодът
септември-ноември, когато цените са и най-високи
поради сериозните инфлационни тенденции в
енергийните ресурси и земеделските суровини.
Също така през пролетните и летните месеци
се забелязват много повече промоционални
активности, в сравнение с месеците през есента.
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150.10

АРИ АРИ МАРТАПРИЛ МАЙ ЮНИ ЮЛИ ЕМВРИ МВРИЕМВРИ
О
ЯНУ ФЕВРУ
Т
ОКТ НО
СЕП
Средно-месечна цена 2021
Средно-годишна цена 2021

Разликата в най-скъпата и най-евтината средномесечна стойност на потребителска кошница
при различните онлайн търговци варира през
различните месеци от близо 22 лв. до 9 лв. Данните
от извадката на PROGRESSIVE кошница показват, че
потребителите на tmarketonline.bg са пазарували
най-изгодно за разглеждания период. До голяма
степен това се определя и по-агресивната търговска
политика на веригата и наличието на покритие
с физически магазини в регионите с онлайн
покритие на заявките: София, Пловдив, Стара
Загора. Най-висока се оказва средната кошница при
електронния търговец randi.bg като по-високите
цени в сравнение с останалите търговци се запазват
почти през цялата година. Това до голяма степен се
дължи на по-голямата икономия от мащаба, която
другите играчи могат да предложат.
Плодове и зеленчуци
По данни на НСИ, консумацията на плодове
средно на лице от домакинство расте с близо
14% за периода 2011-2020 г. до 54 кг годишно, а
това на зеленчуци с 3% до 73 кг на година.
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АНАЛИЗ

Хранителни продукти
В
категория
„Храни“,
която
изследва
„PROGRESSIVE кошница“, са включени 20
продукта, а именно: прясно мляко, извара,
бадемова напитка, луканка, лютеница, брашно,
олио, замразено бутер тесто, консервирана
царевица, зеленчуково бебешко пюре, бонбони,
кроасан, млечен шоколад, уиски, бира, изворна
вода, кафе, солети, чипс и храна за котки пауч.
Основният извод, който може да направим, е че
средната стойност на кошницата при храните
отбелязва сравнителна стабилност през
годината. Средната сметка варира в рамките от
104,40 лв. през месец януари до 100,87 лв. през
април (най-ниско за годината) и 104,02 лв. за
месец ноември. Средна стойност е около 102,57
лв. за цялата година.

От категория „Плодове и зеленчуци“ продуктовата кошница на списание PROGRESSIVE
включва картофи, моркови и лимони като
не обхваща продукцията на точно определен производител, страна на произход и сорт.
Забелязваме, че средната стойност на продуктите бележи ръст от началото към края на
годината като най-високата стойност е била
през септември (6,16 лв.), а най-ниска през
януари (3,90 лв.). Имайки предвид сезонния
фактор на продуктите, традиционно цената на
лимоните е най-ниска през зимните месеци, но
заради по-високите производствени разходи
и цените на картофите и морковите постоянно
растат през годината.
През последните няколко години консумацията
на картофи средно на лице от домакинството
според данни от НСИ бележи постоянен ръст и
достига 21 кг. Що се отнася до цената на продукта,
средната стойност през годината е била 1,01 лв.
Най-високата регистрирана цена е през цялата
втора половина на 2021 г. (1,13 лв. за кг през
септември), а най-ниската цена, която достига
продуктът е 0,77 ст. през февруари. Промоциите
на този продукт са голямо изключение сред
онлайн търговците. Прави впечатление, че
цената на картофите бележи постоянен ръст от
началото на годината. Най-ниската цена през
по-голямата част от годината е била налична в
bulmag.org.
При лимоните наблюдаваме сезонност по
отношение на ценовите нива, като най-високи
са цените през летните месеци, а най-ниски
през месеците януари - февруари. Продуктът
е присъствал почти всеки месец на промоция
при някой от търговците. Средната цена за
килограм лимони през разгледания период е
2,62 лв. (варирайки от 1,99 лв., през януари, до
3,64 през септември).
Последният продукт от категорията „Плодове
и зеленчуци“ са моркови като през есента се
предлага основно местно производство. И
въпреки, че традиционно цената е по-ниска
през
месеците
септември
ноември,
по-високите производствени разходи имат
про-инфлационен характер и през цялата
втора половина на годината цената е по-висока
от първата половина.
Средната цена на
продукта през годината е 1,36 лв. за кг като
промоционалните активности са всеки месец.
Най-ниската стойност е през януари (1,07 лв.
за кг), а най-високата през октомври – 1,58
лв. Най-ниската цена през по-голямата част
от годината е била налична в bulmag.org и
tmarketonline.bg.
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Графика: Развитие на средна сметка в категория „Храни“
105.00 лв.
104.00 лв.
103.00 лв.
102.00 лв.
101.00 лв.

104.40 лв.
103.52 лв.

104.02 лв.
103.04 лв.
102.97 лв.
101.76 лв.
101.46 лв.
101.27 лв.
100.87 лв.

102.35 лв.

100.00 лв.
99.00 лв.

АРИ АРИМАРАТПРИЛМАЙ ЮНИ ЮЛИЕМВРИ МВРИЕМВРИ
О НО
ЯНУ ФЕВРУ
Т
ОКТ
СЕП

тази продуктова
прави впечатления
Графика:В Развитие
на среднакатегория
сметка в категория
„Нехрани“
изключително големият брой регистрирани
са лв.
47.00 лв. цени на промоция. Реално промоциите46.22
„оръжия“
търговците
в
46.00 лв. едно от основните 45.19
лв.
лв. на45.02
45.00 лв. борбата помежду
им за привличане
вниманието
44.33 лв.
43.74
лв.
43.24 лв.
44.00 лв. на
потребителите. Най-много промоционални
43.00 лв.
предложение
виждаме на продуктите кафе
42.00 лв.
42.88 лв. 42.83 лв.
лв. мляно,
класик,
бира „Пиринско“
41.00 лв. „Нова Бразилия“42.44
41.10 лв.
РЕТ – 2л, бонбони Toffifee, луканка
40.00 лв. светло
39.00 лв. „Орехите“ – Добруджанска. Най-активните
38.00 лв. търговци са supermag.bg, bulmag.org и tmarЛ Й И ЛИ ВРсИ най-много
И АРИ АРТ РОсновният
И
И
АРketonline.bg.
Ю ЕМ
У
М АП И МА ЮН период
МВРОЕМВР
О
ЯНУ Фпреференциални
Т
Т
ЕВР
П
К
Н
ценови предложения
е лятото,
О
СЕ
докато през януари и февруари промоциите са
по-малко.
Анализът на данните показва, че повечето
хранителни продукти наистина бележат ръст
на цените през годината. Ръстът е по-висок при
бутер тесто замразено, царевица Bonduelle 4/4,
бебешко пюре Hipp зеленчуково, чипс Ruffels,
олио „Бисер“. На другия полюс - спад в средната
цена се забелязва при продуктите кроасан 7
Days Max, млечен шоколад Milka, уиски Jack
Daniels, кафе „Нова Бразилия класик“, мляно.

Shopping Basket
Нехранителни продукти
В „PROGRESSIVE кошница“ се включва и
Графика: Развитие на средна сметка в категория „Храни“
категория „Нехранителни продукти”, която
обхваща следните стоки: сапун Dove, дамски
105.00 лв.
превръзки Libresse
Ultra Normal Duo Pack,
104.40 лв.
104.02 лв.
104.00 лв. хартия Emeka Paradise, капсули за
тоалетна
103.52 лв.
пране
Ariel 3в1, цветно, омекотител
103.04 лв.
103.00 лв.
102.97Semana
лв.
102.35
лв.
Moonflower,
препарат
Medix
WC
Power
Gel,
101.76
лв.
102.00 лв.
препарат за чистене Domestos, шампоан 101.46 лв.
101.00 лв.
101.27 лв.е
100.87
лв.
„Бочко“
с помпа, крем „Здраве“.
Характерна
100.00
лв.
липсата на част от продуктите в сайтовете на
randi.bg,
99.00 лв. 24open.bg, tmarketonline.bg, което
се обяснява
най-вече с липсата
Л АЙ Нна
И търговски
И
И
И
И
АРИ АРИМАРАТПРИсъс
М Ю съответните
ЮЛ ЕМВР ОМВР ЕМВР
взаимоотношения
ЯНУ ФЕВРУ
Т
О
Т
Н
ОК
СЕП
доставчици.
Графика: Развитие на средна сметка в категория „Нехрани“
46.22 лв.
47.00 лв.
46.00 лв.
45.02
лв.
45.19 лв.
45.00 лв.
44.33 лв.
43.74
лв.
44.00 лв. 43.24 лв.
43.00 лв.
42.00 лв.
42.44 лв. 42.88 лв. 42.83 лв.
41.00 лв.
40.00 лв. 41.10 лв.
39.00 лв.
38.00 лв.
АРИ АРИМАРАТПРИЛМАЙ ЮНИ ЮЛИЕМВРИ МВРИЕМВРИ
О НО
ЯНУ ФЕВРУ
Т
ОКТ
СЕП

Характерно за кошницата с нехранителни
продукти е, че нейната цена бележи
постоянен ръст през годината. Най-високата
сметка от нехранителни продукти през

годината е измерена през ноември и е на
стойност 46,2 лв., а най-ниската през януари
на стойност 41,10 лв. или приблизително 12%
по-скъпа. Основна причина за по-високата
сметка са по-високите цени на омекотител,
сапун Dove и капсули за пране. Най-ниската
цена на кошницата през по-голямата част от
годината е била налична в bulmag.org, които
са имали по-агресивна промоционална
активност.
Най-големите разлики в най-високата и
най-ниската средномесечна цена през
годината сред продуктите се забелязва при
омекотител Semana Moonflower (34%), сапун
Dove (30%), капсули за пране Ariel 3в1 (20%),
тоалетна хартия Emeka Paradise (18%). Найниската цена при препарат за Medix WC Power
Gel от 2,19 лв. за 500 мл е отчетена през април
в shop.gladen.bg при най-висока средна цена
от 2,74 лв. през ноември. Препарат Domestos
750 мл е бил най-евтин на промоция в Ebag.
bg през юни при цена 2.99 лв., при средна
цена от 4.61 лв. за годината.
Рекордьор по брой
промоции на
разглежданите
нехранителни
продукти
е
bulmag.org,
съответно
най-много
промоционални продукти са регистрирани
през месец април и юли, а най-слабо през
май и ноември. Продуктите, които найчесто са били на промоция през годината са
капсули за пране Ariel 3в1 цветно (18 пъти),
омекотител Semana Moonflower и сапун Dove
(по 15 пъти).
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ТИП НА МАГАЗИНА
ИМЕ НА МАГАЗИНА
Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 30 продукта
ВИД ПРОДУКТ

МАРКА & КОМПАНИЯ

Брой закупени
продукти в
търговски обект

ebag.bg
24
продукта

КОЛИЧЕСТВО

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1 Портокали

налични в ТВ

1 кг

2.49 лв.

2 Лук /стар/

налични в ТВ

1 кг

0.99 лв.

3 Nestle Gerber, Моето първо пюре Сливи

Нестле България АД

80 г

4 Кисело мляко Боженци, 2,2%

Елви ООД

400 г

1.35 лв.

5 Прясно мляко Олимпус

Тирбул ЕАД

1,5 л

3.79 лв.

6 Луканка Маджаров вакуум

Димитър Маджаров - 2 ЕООД

190 г

7.99 лв.

7 Кренвирши Тандем вакуум

Тандем В ООД

250 г

3.99 лв.

8 Кори за баница фини точени Bella

Белла България АД

400 г

ХРАНИ

Консул ООД

200 г

1.69 лв.

10 Захар Сладея Кристал

9 Майонеза Краси

Захарни Заводи Трейд ЕАД

1 кг

1.99 лв.

11 Леща Екстра Крина

СуиКо ЕООД

500 г

2.89 лв.

12 Шоколадови Бонбони Черноморец

Победа АД

187 г

4.29 лв.

13 Шоколад Своге фин млечен

Монделийз България ЕООД

90 г

1.89 лв.

14 Оризови Бисквити Rice Up с Киноа и Чиа

Нухелт АД

120 г

1.49 лв.

15 Pom-Bar оригинал

Интерснак България ЕООД

40 г

16 Вино Розе Terra Tangra

Винарска изба Тера Тангра

750 мл

17 Ямболска Гроздова Ракия

Вила Ямбол ЕАД

18 PEPSI Кен

Куадрант Бевъриджис

19 Кафе Lavazza Crema e Gusto, мляно
20 Храна за кучета суха Pedigree

14.19 лв.

1л
330 мл

1.15 лв.

Софсток ЛТД ООД

250 г

6.99 лв.

Марс Инкорпорейтед България ЕООД

500 г

3.49 лв.

21 Влажни Кърпи Бочко с Капак

Лавена АД

90 бр

3.49 лв.

22 Вода за Уста Astera Parodont Active

Арома Козметикс АД

300 мл

4.29 лв.

23 Боя за коса Garnier Color Natural

Л'ореал България ЕООД

24 Пяна за бръснене Nivea Sensitive

Байерсдорф България ЕООД

200 мл

6.69 лв.

25 Сапун Safeguard класик

Проктър и Гембъл ЕООД

90 г

1.59 лв.

26 Тоалетна Хартия Zebra Color

Интерпред Партнер АД

4 бр / оп

2.49 лв.

27 Прах за пране SAVEX 2in1 Color 20 пранета

Фикосота ООД

2 кг

28 Омекотител Silan

Хенкел България ЕООД

1.8 л

7.99 лв.

29 Препарат за съдове Medix Beauty Balsam

Мексон ООД

450 мл

1.79 лв.

30 Cif cream

Юниливър България ЕООД

500 мл

3.99 лв.

НЕ ХРАНИ

Платена сума:
Липсващи продукти
Обща средна цена на липсващите продукти:
Приблизителна цена на потребителската кошница:
Час и дата на покупката

28 | ЯНУАРИ 1 : 2022

1 бр

92.98 лв.
6 продукта
30.92 лв.
123.90 лв.
18,1,2022 /11:00/

Онлайн супермаркет
supermag.bg

bulmag.org

tmarketonline.bg

shop.metro.bg

parkmart.bg

Кауфланд
glovoapp.com

Фантастико
glovoapp.com

21
продукта

26
продукта

25
продукта

24
продукта

26
продукта

19
продукта

23
продукта

3.39 лв.

1.69 лв.

1.19 лв.

2.99 лв.

1.29 лв.

1.89 лв.

2.13 лв.

0.79 лв.

1.15 лв.

0.49 лв.

0.99 лв.

0.99 лв.

0.99 лв.

0.91 лв.

1.89 лв.

1.75 лв.

1.95 лв.

1.99 лв.

1.91 лв.

1.39 лв.

1.34 лв.

1.29 лв.
8.69 лв.

1.95 лв.
1.34 лв.

1.35 лв.

Средна цена
на продукт

4.09 лв.

3.79 лв.

3.79 лв.

4.15 лв.

3.79 лв.

3.89 лв.

3.90 лв.

9.45 лв.

8.59 лв.

7.99 лв.

7.49 лв.

7.99 лв.

7.99 лв.

8.27 лв.

2.99 лв.

3.98 лв.

4.69 лв.

3.99 лв.

3.99 лв.

3.95 лв.

2.69 лв.

2.59 лв.

2.69 лв.

2.79 лв.

2.69 лв.

2.29 лв.

1.99 лв.

1.89 лв.

2.03 лв.

3.29 лв.

2.89 лв.

2.85 лв.

4.99 лв.

4.56 лв.

3.99 лв.
2.69 лв.

2.69 лв.

2.69 лв.

1.79 лв.

1.59 лв.

1.49 лв.

1.59 лв.

1.99 лв.

1.63 лв.

2.89 лв.

2.39 лв.

2.79 лв.

3.28 лв.

2.39 лв.

4.39 лв.

4.95 лв.

4.29 лв.

4.99 лв.

3.99 лв.

1.99 лв.

1.89 лв.

1.69 лв.

1.68 лв.

1.79 лв.

1.69 лв.

1.09 лв.

1.71 лв.

1.79 лв.

1.85 лв.

1.49 лв.

1.48 лв.

1.49 лв.

2.15 лв.

1.55 лв.

1.66 лв.

1.39 лв.

1.19 лв.

0.85 лв.

1.69 лв.

1.19 лв.

1.35 лв.

1.28 лв.

15.69 лв.

12.99 лв.

12.59 лв.

13.99 лв.

12.89 лв.

12.99 лв.

13.62 лв.

13.99 лв.

14.49 лв.

11.99 лв.

9.98 лв.

14.99 лв.

1.19 лв.

1.19 лв.

1.35 лв.

0.98 лв.

1.39 лв.

6.99 лв.

8.19 лв.

6.99 лв.

5.39 лв.

7.99 лв.

3.29 лв.

3.35 лв.

3.49 лв.

3.69 лв.

3.69 лв.

4.29 лв.

4.19 лв.

2.99 лв.

4.65 лв.
7.19 лв.
1.59 лв.

1.25 лв.

2.99 лв.

2.49 лв.

7.99 лв.

6.79 лв.

7.99 лв.

1.79 лв.

13.09 лв.
1.29 лв.

1.22 лв.

6.99 лв.

7.08 лв.
3.49 лв.

3.42 лв.

2.47 лв.

3.79 лв.

3.35 лв.

3.49 лв.

4.19 лв.

4.09 лв.

4.28 лв.

5.29 лв.

5.49 лв.

4.99 лв.

7.49 лв.

6.19 лв.

6.69 лв.

6.54 лв.

1.66 лв.

2.69 лв.

1.69 лв.

1.99 лв.

1.78 лв.

4.93 лв.

2.79 лв.
6.99 лв.

7.28 лв.

7.99 лв.

4.99 лв.

6.95 лв.

10.59 лв.

2.69 лв.
5.19 лв.

6.99 лв.

7.03 лв.

7.99 лв.

7.75 лв.

1.89 лв.

1.99 лв.

1.89 лв.

1.89 лв.

4.39 лв.

5.89 лв.

4.19 лв.

3.89 лв.

4.19 лв.

4.09 лв.

74.29 лв.

113.96 лв.

98.97 лв.

101.32 лв.

122.36 лв.

87.57 лв.

88.09 лв.

9 продукта

4 продукта

5 продукта

6 продукта

4 продукта

11 продукта

7 продукта

52.21 лв.

17.15 лв.

17.53 лв.

11.29 лв.

11.24 лв.

33.85 лв.

35.68 лв.

126.50 лв.

131.11 лв.

116.50 лв.

112.61 лв.

133.60 лв.

121.42 лв.

123.77 лв.

18,1,2022 /11:30/

18,1,2022 /12:00/

18,1,2022 /12:30/

18,1,2022 /13:00/

18,1,2022 /14:30/

18,1,2022 /13:30/

18,1,2022 /14:00/

ЛЕГЕНДА:

4.38 лв.

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв артикул
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ДОКЛАД

ТОП 10

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ
ДА КУПИТЕ
Най-ниска цена
до 11.02.2022

35

1200

-

лв.
без ДДС

780
РИТЕЙЛЪРИ

ДО 11.02.2022

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

30 | ЯНУАРИ 1 : 2022

%

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАЯВКА:
office@cmg-bg.com
+359888034827

Деликатесни сирена

Европейският пазар на сирене е
най-големият в света
Деликатесните сирена, възприемани преди време като лукс,
бележат развитие в продажбите, показват анализите на експертите.
Наблюденията на търговците съвпадат с това мнение и отчитат, че
тези продукти вече са неизменна част от трапезата ни, консумирани
самостоятелно или като съставно част от определено ястие.

Движещи фактори: Развитие на
индустрията за бързо хранене
Глобалната индустрия за бързо хранене, известна
още като ресторанти за бързо обслужване
(QSR), нараства със значителни темпове. Тази
индустрия провокира повишено търсене на
сирена като ключова съставка в различните
хранителни продукти. Така търсенето на сирене
нараства заради гигантски вериги за бързо
хранене като Domino's Pizza (САЩ), Pizza Hut of
Yum! Brands (САЩ) и Papa John's International
(САЩ). Промяната в начина на живот и
увеличеното търсене на полуготови или готови
за консумация ястия, поради по-натоварените
графици и засиленото търсене на пакетирани
храни в световен мащаб, увеличиха търсенето
на продукти за бързо хранене и в крайна сметка
засилиха консумацията на сирена.

От друга страна нарастващата осведоменост
на потребителите за вредните последици от
консумацията на млечни продукти представлява
голяма пречка за растежа на световния пазар
на сирене. Затлъстяването, високите нива на
холестерол и сърдечно-съдовите заболявания
са едни от състоянията, които според експертите
са свързани с прекалената консумация на
различни видове по-мазни сирена.

Предизвикателствата:
Регулаторната политика
Строгото
регулаторно
законодателство
по
отношение на сиренето се очаква да бъде
предизвикателство за развитието на пазара.
Търсенето на точно етикетиране, изброяването
на всички съставки в продукта и уточняване на
подробностите за съдържанието на хранителни
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вещества нараства, поради увеличения интерес към
грижата за здравето от страна на потребителите.
Спазването на правилата за етикетиране може да
увеличи разходите за опаковане и етикетиране,
което от своя страна ще се отрази на крайната цена
на продуктите.

Европа - най-големият пазар
на сирена
Европейският пазар на сирене е най-големият
в света и въпреки много високите нива на
потребление на глава от населението, пазарният

растеж остава стабилен. Сиренето като продукт
предоставя по-големи възможности за износ от
всеки друг млечен продукт, тъй като желанието да
се плаща за качествено европейско сирене винаги
е било голямо, а въздействието на по-високите
разходи за суровини - по-малко значими. Поради
зрелостта на пазара, стратегическият фокус
на ключовите играчи, за да останат водещи в
индустрията и затвърдят настоящите си пазарни
позиции, е да се консолидират чрез придобиване
и да вложат усилия в разработване на нови и
иновативни продукти.
Източник: https://www.marketsandmarkets.com/

Свидетели сме на повишен
интерес от страна на клиентите
спрямо миналата година
МАРИЯ-АНТОАНЕТА АРГИРОВА, ,
Мениджър категория "Млечни,
Замразени и Хлебни продукти",
МЕТРО кеш енд кери България:
Кои деликатесни сирена се търсят най-много
от българските потребители?
Трудно е да дадем определение за деликатесно
сирене. Ако изключим традиционните бяло
саламурено сирене и кашкавал, сме свидетели на
повишен интерес от страна на клиентите в почти
всички категории спрямо миналата година. Найзабележим е при меките сирена, като маскарпоне
и рикота, последвани от твърдите, с най-видни
представители пармеджано реджиано и грана
падано. Все повече клиенти се интересуват от
периода на зреене на сирената, както и от това
дали са произведени в райони с географски
означения по Европейските схеми за качество
– Защитено географско указание, Защитено
наименование за произход и т.н.
Увеличиха ли са продажбите на по-луксозни
сирена през последните години?
Понятието за луксозно сирене е относително. В
МЕТРО развиваме широка гама от нетрадиционни
и нетипични сирена. В нашите магазини клиентите
могат да намерят разнообразие от френски,
италиански, испански и други сирена, част от които
внасяме директно от производители. Определено
1 : 2022
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се наблюдава тенденция сред клиентите ни да
опитват нови и различни видове сирена.
Клиентите търсят ли нови, по-малко познати
у нас видове?
Получаваме запитвания за различни слабо
познати у нас видове, особено от професионални
клиенти, като винаги се стараем да ги доставим.
В зависимост от сезона, те варират. Например,
зимата са търсени по-тежки, зрели сирена с
наситен аромат и вкус, като швейцарски грюер, а
през пролетно-летните месеци – по-свежи и леки
сирена като биволска бурата, страчатела и други.
Колко често българинът консумира деликатесни сирена според вас и само на празници и
по поводи ли или вече е част от ежедневното
меню на някои потребители?
Определено има по-голямо търсене през
коледните месеци на по-специфични сирена, или
по даден повод, като Свети Валентин например,
но също така доста от вносните сирена са станали
част от нашето ежедневие - моцарела, твърди
италиански сирена, полу-твърди като ементал,
гауда, чедър и други.

Деликатесни сирена
Увеличиха ли са продажбите на по-луксозни
сирена през последните години?
През последните три години определено се
увеличава потреблението на деликатесни сирена,
като при нас пикът на продажбите е бил през 2020
година, когато оборотът от деликатесни сирена,
спрямо продажбите от 2019 година, се е увеличил
с 38%, а 2021 година спрямо 2019 година с 33%.

Деликатесните сирена вече са
част от ежедневното меню
СУПЕРМАРКЕТИ PARKMART:
Кои деликатесни сирена се търсят наймного от българските потребители?
За последната 2021 година топ три сирената,
които нашите клиенти са купували, са: котидж,
моцарела и бурата. В челните позиции има и
по-твърд вид сирене - пармезана, настърган
или на люспи, което може би показва, че той се
използва като добавка към салати и ястия, а не
толкова да се консумира в чист вид. Веганският
заместител халуми, също е доста потребяван от
клиентите ни, както и меките сирена тип салакис.

Клиентите търсят ли нови, по-малко познати
у нас видове?
Ние се стараем да предлагаме огромен
асортимент от такива сирена, както опаковани,
така и на специализирани щандове, като
обогатяваме и обновяваме асортимента
постоянно, така че по-скоро ние налагаме
вкусове и нови артикули, които да бъдат
опитвани от нашите клиенти.
Колко често българинът консумира деликатесни сирена според вас и само на празници
и по поводи ли или вече е част от ежедневното меню на някои потребители?
Със сигурност деликатесните сирена вече
не са храна само с повод, а по-скоро част от
ежедневното меню. Консумацията им може би е
2-3 пъти в седмицата.
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Трипластовата тоалетна хартия е
абсолютен фаворит
Един от най-коментираните продукти в началото на 2020 г.,
станал емблематичен с презапасяването и снимките с празни
рафтове в супермаркетите – тоалетната хартия възстановява
темповете на потребление отпреди пандемията.

На

МАТ база (ноември-декември 2020
до септември-октомври 2021)
категорията „Тоалетната хартия“
пада с 10% при продажбите
в бройки. Въпреки това, продажбите в обем и в
стойност остават стабилни, според данните на
„Nielsen България“. Това показва, че потребителите
са се насочили към закупуването на по-големи
пакети.
94% от продажбите в стойност се случват в
хранителни магазини. Само около 28% от тези
продажби се осъществяват в хранителни магазини
под 100 кв.м., останалите близо 72% са в хранителни
магазини над 100 кв.м.
Продажбите в стойност растат единствено в канала
на супер/хипермаркети, които са над 300 кв.м. Всички
други видове хранителни магазини регистрират
намаление на продажбите в стойност. Изглежда,
че потребителите се насочват към закупуване на
по-големи пакети при седмичното пазаруване.
34 | ЯНУАРИ 1 : 2022

От гледна точка на плътност, трипластовата тоалетна
хартия е абсолютен фаворит - 94% от продажбите в
стойност са в нейна полза.
По отношение на брой ролки в пакет, пакетите с
четири бройки генерират най-високи продажби
в стойност - близо 40%, въпреки че те спадат с
10% спрямо предходния МАТ период. Следващите
фаворити са пакетите с 24 и 32 бройки, които растат
съответно с 10% и 24%. Важно е да се отбележи, че
пакетите с 40 и 48 ролки растат с по близо 150% и
50%, съответно.
Топ пет производители по продажби в стойност,
подредени по азбучен ред са: DRENIK N.P., FICOSOTA,
HAYAT KIMYA, INTERPRED PARTNER OOD, SANITEX.
Продължава тенденцията и усилията на
компаниите да намалят въглеродните емисии
при производството на тоалетна хартия.
Оптимизирането на опаковките, за да са в

Тоалетна хартия
съответствие със стандартите на кръговата
икономика, също са сред приоритетите. На
нашия пазар дори присъства опаковка, която е
от 100% рециклируема пластмаса.
Грижата за кожата, без съдържание на парфюми,
оцветители и алергени са сред иновациите в
бранша. И все пак най-предпочитана у нас си остава
ароматизираната тоалетна хартия.
Най-новите тенденции при производство на
тоалетна хартия са фокусирани предимно в
подобряване на основните и най-важни качества на
продукта, а именно мекота, плътност, абсорбираща
способност и здравина. Това най-често може да бъде
постигнато посредством иновативни технологии и
употребата на все по-качествени суровини.
Някои производители се фокусират върху
производството на по-компактни ролки, такива с
по-голям размер и върху добавената стойност на
продуктите - атрактивните дизайни, по-трайните
и изтънчени аромати. Българският потребител
изключително много държи на аромата, тъй като
на подсъзнателно ниво се асоциира с чистота,
споделиха преди време производители на тоалетна
хартия пред списание PROGRESSIVE.
Според някои от тях целулозните тоалетни
хартии са масово предпочитани и са над 80%,
защото българският потребител възприема
100% целулозният продукт като нещо абсолютно
нормално, базово и по подразбиране го приема
като притежаващ по-добро качество, докато
рециклираната хартия буди неприятни асоциации и
оставя съмнения за по-ниско качество на продукта,

Продажби в стойност, разделени по тип магазин
3%
25%

Хранителни магазини < 100 кв. м.
Хранителни магазини > 100 кв. м.

72%

Дрогерии, хим. магазини и фр.

Брой ролки в пакет, продажби в стойност (% от целия пазар)
50%
45% 43,8%
39,2%
40%
МАТ 1 МАТ
35%
30%
25%
21,1% 19,4%
20%
17,0% 17,6%
15%
11,6%
10,3%
10%
5,2% 5,7%
2,8% 2,5% 0,7%
5%
0,3%
0%
4
32
24
8
16
10
40

основно заради цвета. Избелването на тези продукти
се свързва с химични процеси, които могат да бъдат
вредни за здравето, а резултатът от тях и постигнатият
цвят не са задоволителни и не водят до усещане за
чистота и грижа, от които потребителят има нужда.
Ето защо делът на рециклираните тоалетни хартии у
нас продължава да бележи спад.
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Натуралните компоненти
стимулират растежа на глобалния
пазар на дезинфектанти за ръце
Нарастващата осведоменост в различните социални
мрежи допринася за увеличаващата се продажба на
дезинфектанти за ръце. Пандемията от COVID-19 ескалира
тази продажба, създавайки значително увеличение на
приходите. Технологичният напредък, заедно с появата
на онлайн канали за дистрибуция, играят основна роля в
разширяването на пазара.

Развитие на пазара на
дезинфектанти у нас
Категорията „Дезинфектанти за кожата“ реализира
продажби в бройки около 3 035 273 единици от
началото на годината до ноември 2021 г. показват
данните на „IQVIA България“ – компания, следяща
продажбите в аптечната мрежа.
За периода януари 2020 до ноември 2020 година
продадените бройки са били около 4 308 830, което
е спад от -29,56%. Това, разбира се, се дължи на
факта, че в началото на 2020 година с настъпването
на пандемията интересът към тези продукти се
засили, а последствие се нормализира.
Продажбите за разглеждания период са на стойност
10 532 681 млн. лв., което е с -17,31% по-малко в
сравнение с предишния разглеждан период.
Водещите продукти в категорията са основно
чист спирт, а водещите корпорации, подредени
по азбучен ред, са: AP VELIKO TARNOVO, CHEMAX,
CUPRO, GALEN PHARMA, ZHIVAS BG, чиито
продажби за периода януари 2021 до ноември
2021 са на обща стойност от над 10 млн. лв.
Що се отнася до сегмента „Дезинфектанти за
ръце"(без сапуни) - продажбите в бройки за
периода януари 2021 до ноември 2021 г. са 471 704
единици, показват данните на „IQVIA България“.
Това е спад от -68,26% за на броя продадени
опаковки от началото на годината до текущ месец
спрямо същия период на предишната година.
1 : 2022
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Дезинфектанти
Продажбите за период от една година – от декември 2020 до
ноември 2021 са на стойност 1 410 298 млн. лв., с -70,07% по-малко
от периода декември 2019 – ноември 2021 г.
Топ корпорациите в сегмента са следните компании, подредени
по азбучен ред: BIOTRADE, MEGA, RUBELLA, SEPTONA, ZHIVAS BG,
чиито продажби в стойност за периода януари 2021 - ноември
2021 година са малко по-малко от 1 млн. лева.

Дезинфектантите за ръце, съдържащи
естествени компоненти бързо набират
популярност
Дезинфектантите за ръце, съдържащи естествени компоненти
като алое вера, бързо набират популярност. Страничните
ефекти от синтетичните продукти като алергии и обриви карат
потребителите да се насочат към по-естествени продукти.
Мащабното търсене на иновативни природни продукти
генерира перспективи за растеж за участниците на пазара.
Северна Америка се оценява като най-големия пазар, следван
от Европа, поради високите хигиенни стандарти, поддържани в
тези региони. Подтикнат от нарастването на правителствените
инициативи, пазарът в Източна Азия се очаква да покаже бърз
растеж.
Регионалните и глобалните играчи увеличават производствения
си капацитет, за да отговорят на нарастващото търсене по време на
пандемията от COVID-19. Те инвестират в научноизследователска
дейност, за да разработят ефективни продукти. Компаниите
използват реклами, стремейки се привлекат вниманието на
потребителите и да увеличат своите клиенти.
Приходите в сегмента на дезинфектантите за ръце възлизат
на 7,19 милиона долара през 2022 г. Очаква се пазарът да
нараства годишно с 9,77% (CAGR 2022-2025), става ясно от
данни на Statista.
Най-много приходи се генерират в Китай (1268 млн. щатски
долара през 2022 г.).
Нарастващото търсене на нови и иновативни продукти,
съдържащи естествени съставки, вероятно ще представи
значителни възможности за растеж на играчите на пазара на
дезинфектанти за ръце. Производителите, работещи на пазара,
непрекъснато участват в обширни изследователски дейности за
разработване на по-безопасни продукти.
Бързо растящата популярност на дезинфектантите за ръце на
базата на етанол или етилов алкохол би следвало да стимулира
растежа на пазара, който се очаква да регистрира темп на ръст
от 8% в страните от Източна Азия.
Известни компании на пазара на дезинфектанти за ръце, като
3M, The Procter & Gamble Company и други, си сътрудничат
с различни правителства по целия свят за разпространение
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на осведомеността относно практиките за
хигиена на ръцете и ползите, свързани с
дезинфектантите за ръце.

разпространение на Covid-19. Тази кампания
има за цел да достигне до хората чрез радио,
телевизия, печатни медии и социални мрежи.

В страни като Китай и Индия компании,
съвместно с различни правителствени
организации,
активно
повишават
осведомеността относно хигиенните продукти
и използването на дезинфектанти сред хората
чрез средствата на телевизията и други
комуникационни канали, за да предприемат
превантивни мерки поради огнището на
коронавирус. По този начин се очаква
компаниите в партньорство с правителствата
да станат свидетели на нови възможности за
растеж на пазара на дезинфектанти за ръце.

През януари 2020 г. Reckitt Benckiser Group
PLC дари 6,7 млн. щатски долара в брой
и антибактериални продукти за борба с
огнището на коронавирус в Китай.

Прогнозите са пазарът на
дезинфектанти за ръце да
регистрира среден годишен
темп на ръст от 7% през
периода 2020-2030 г.
Очаква се глобалният пазар на дезинфектанти
да бъде силно консолидиран. Има много
регионални и местни пазарни играчи, които
значително увеличават производствения си
капацитет, за да отговорят на нарастващото
пазарно търсене.
Те също така инвестират в научноизследователскa дейност, наред с фокусиране върху
разработването на продукти, често пускане
на нови продукти, увеличена наличност във
формат за търговия на дребно, сливания и
придобивания.
През март 2020 г. Unilever влезе в стратегическо
партньорство
с
Министерството
на
международното развитие на Обединеното
кралство за съфинансиране на кампания
на стойност 61,1 млрд. щатски долара, с
цел повишаване на осведомеността сред
обществеността
относно
хигиената
на
ръцете по време на продължаващото
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През 2019 г. 3M Company инвестира около 3,6
млрд. щатски долара в научноизследователска
дейност и капиталови разходи, с цел да
изобрети и произведе нови и иновативни
решения за своите клиенти.
Глобалните
продажби
на
пазара
на
дезинфектанти за ръце достигнаха 1,3
млрд. долара през 2019 г. Според доклада
на Persistance Market Research, пазарът на
дезинфектанти за ръце се прогнозира да
регистрира среден годишен темп на ръст
от 7% през периода 2020-2030 г. Северна
Америка държи най-големия пазарен дял за
дезинфектанти за ръце през 2019 г., следвана от
Европа, поради високите хигиенни стандарти
в развитите страни.
Освен това потребителите в развитите
региони значително изместват фокуса си
към дезинфектанти за ръце на базата на
бензалкониев хлорид. Очаква се пазарът в
Източна Азия да се разшири с най-висок среден
годишен темп на ръст по време на прогнозата,
поради нарастването на правителствените
инициативи за насърчаване на използването
на продукти за грижа за ръцете.
Кратък преглед на променящия се пейзаж
на пазара на дезинфектанти за ръце накара
анализаторите да заключат, че пазарът
експоненциално
набира
популярност.
Търсенето на дезинфектанти за ръце на базата
на етанол или етилов алкохол се увеличава от
развитите региони като Северна Америка и
Европа.
От друга страна, правителствените органи
в развиващите се страни предоставят
лицензи на захарни заводи, пивоварни,
дестилерии и нови компании за производство
на дезинфектанти за ръце на алкохолна
основа, поради нарастващото търсене на
такива продукти, заедно със значителното
увеличение на положителните случаи на
коронавирус в световен мащаб.
Източници: „IQVIA България“, Persistence Market
Research, Statista

Грижа за косата

Ръст в продажбите на продуктите
за коса и бързо възстановяване от
„удара“ на пандемията
Продажбите на продукти за
коса претърпяха спад заради
пандемията
Според Euromonitor International продажбите на
продукти за коса в стойност понесоха известен спад
през 2020 г. в резултат на пандемията, въпреки че,
в сравнение с други продуктови категории, спадът
е по-слабо изразен, което отразява фактът, че този
тип продукти са част от основната грижа за повечето
хора.
Продажбите са засегнати от намалената нужда
от грижа в резултат на това, че потребителите
работят или учат от вкъщи, както и ограниченията
за общуване и забавление. В допълнение, доходите
на потребителите бяха силно засегнати от кризата,
с рязко покачване на безработицата през 2020 г. И
накрая, потребителите, стремейки се да намалят
броя на посещенията във физическите магазини,
купуват по-големи опаковки, което оказва влияние
върху растежа на стойността и единичните цени.

Интересът на потребителите към
иновациите продължава
По отношение на разработването на продукти и
иновациите, категорията е в сравнително добро
здраве. Нарастващото сближаване между здраве
и красота продължава да стимулира интереса към
грижата за косата, като иновациите се фокусират
все повече върху здрава коса и здрав скалп. Новите
предложения през 2020 г. включваха хранителни
съставки в шампоани за коса и балсами и процедури
за коса, като Syoss Balancing за здрав скалп на Хенкел
България ЕООД и тяхното Schauma Nature Moments
Hair Smoothie. Garnier Fructis Hair Food на L'Oréal
България ЕООД е друг добър пример, а натурални
шампоани, продукти без съдържание на вода и
продукти с нулеви отпадъци са още примери за
иновативни нови предложения през 2020 г.

Възстановяване и възможности

Възстановената икономика и иновациите водят
до бързо връщане към растеж
Продажбите на грижа за косата се възстановяват

бързо, като прогнозата на Euromonitor за 2021 г.
беше за ръст и връщане към нивата на разходите
преди пандемията до 2022 г. Облекчаването на
мерките за социално дистанциране и повторното
отваряне на икономиката са основните фактори,
което включва връщането към нормалните навици
за подстригване, увеличаващи употребата на
продукти за коса. Фактът, че това са продукти от
основна важност за много потребители, подпомага
бързото възстановяване.
В допълнение, текущите иновации и пускането на
нови продукти в грижата за косата ще подсилят
развитието на продажбите в стойност, като тези,
фокусирани върху здравето и защитата на косата,
ще имат най-голямо търсене. Нарастващият интерес
на потребителите към здрава коса ще стимулира
продажбите на продукти с по-висока стойност. В
същото време етичната консумация и зелените
проблеми ще продължат да оформят тенденциите
в грижата за косата. Наличието на повече натурални
съставки, алтернативни формати и еко опаковки
ще позволят на производителите да диференцират
предлагането си и да засилят ценовите си позиции.
Премиум сегментът ще се възползва най-много
от нарастващото потребителско търсене на
„зелени“ продукти, тъй като тези тенденции са найпопулярни сред градските потребители с по-висока
покупателна способност.
Наблюденията си относно развитието на пазара
на Грижа за косата ни споделиха и представители на
част от компаниите, производители на продукти в
тази категория:
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Качеството на продуктите
през последните години се
подобри
ОДЕТ ГОСПОДИНОВА,
Управител, „ОДЕТ“ ООД
Как се развива категорията Продукти за коса в
последната година?
Прави ми впечатление, че въпреки усложнената през
последните две години обстановка, производителите на козметика за коса непрекъснато се стремят
да създават нови продукти, както и да усъвършенстват вече разработени формули, за да достигат още
по-близо до потребителите и да задоволяват все
по-добре техните потребности.
Как се отрази пандемията на продажбите на
продукти за коса?
През първата година от пандемията продажбите
намаляха драстично, но през последните месеци
интересът към козметиката за коса отново се
увеличи.
Какво е вашето наблюдение за това до колко
потребителите се съобразяват с типа на косата
си при избора на продукти?
Нашите клиенти обикновено се съобразяват с типа
на косата си, с потребностите и с проблемите си,
затова често търсят съвет от нас, за да направят
най-правилния избор.

Как се промениха продуктите в категория
Шампоан и Балсам през годините?
Качеството на продуктите през последните години
се подобри значително. Фирмите, които държат на
доброто си име, се стремят постоянно да разработват
нови, обогатени и пречистени формули на базата на
висококачестени естествени суровини, без парабени и
сулфати.
Засилва ли се интересът на потребителите в последните години към по-специалната грижа за коса?
Да, клиентите вече имат много по-добра култура
на потребление на козметични средства като цяло.
Благодарение на изчерпателната информация, която
получават от производители и търговци, потребителите все повече се ориентират към по-качествена и
специализирана козметика за коса, която отговаря на
техните конкретни потребности.
Увеличи ли се интересът към категорията
Продукти за скалп и кои са най-търсените в
категорията?
Да, увеличава се, като най-търсени са шампоаните,
третиращи проблемите на скалпа, както и по-специфични продукти, които играят много съществена роля
за решаването на тези проблеми, а именно пилинг за
скалп и регулатор на рН.
Какъв е фокусът на продуктите за коса, насочени
към жени и тези, насочени към мъже спрямо нуждите и интереса на двата вида потребители?
Разбира се, най-разнообразна е гамата от продукти, предназначени по-скоро за жени. Специално за мъже се предлага много по-ограничен асортимент. Но се произвеждат и
доста продукти, които са универсални.

Потребителите стават все
по-прецизни в избора си
ТЕОДОРА ИЛИЕВА,
Маркетинг Мениджър, Henkel България
Как се развива категорията Продукти за коса в
последната година?
През 2021 година се наблюдава свиване на потреблението
в бройки в Категории Шампоани и Бои за коса. В същото
време пазарът се развива положително в стойност с
ръст от 1,6% YTD (от началото на годината) за периода
SO 2021/2020 според данни от AC Nielsen България.
Причините за това развитие са: увеличаване на средната
цена на пазара в следствие на тенденцията на повишен
интерес към по-големите разфасовки в шампоани, както
и ръст на потреблението на медицински решения в
категорията. В Бои за коса наблюдаваме положително
развитие на премиум линиите на марките.
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Грижа за косата
Как се отрази пандемията на продажбите на
продукти за коса?
Пандемията промени нагласите и поведението
на потребителите, броя им на посещение на
магазини, вида посещавани обекти и съответно
избора в потребителската кошница. Истината
е, че правилната дистрибуция в този период, и
не само, е от ключово значение за запазване на
лидерски позиции.
Какво е вашето наблюдение за това до
колко потребителите се съобразяват с типа
на косата си при избора на продукти?
Потребителите стават все по-прецизни в
избора си. Вече не се търси само продукт за
измиване, търси се тясно специализирана
грижа и многофункционална употреба.
Маските за коса с повече от една полза и начин
на употреба са хит.
Как се промениха продуктите в категория
Шампоан и Балсам през годините?
Балсамите и Post-Wash сегмента се превръщат в
основни двигатели на категория Грижа за косата.
От друга страна изискванията към шампоаните
стават все по-високи. Тенденцията е да се
интегрират все по-голям процент естествени
съставки, опаковките да са от рециклирани
материали и едновременно с това да бъдат
рециклеруеми.

Все повече потребители
боядисват косата си у дома,
а не в салон
МИЛЕНА САЛЧЕВА,
Бранд мениджър, Ревюел ООД

Засилва ли се интересът на потребителите
в последните години към по-специалната
грижа за коса?
Да, определено. През годините обучихме
потребителя на ползите от продуктите след
измиване и лансирахме инoвации като 4в1 маски,
спрей за топлинна защита, течни маски и други
форми на специализирана грижа за красива коса.
Наблюдава се тенденция към търсене на хибридни
продукти, покриващи ползите на повече от една
категория.
Увеличи ли се интересът към категорията
Продукти за скалп и кои са най-търсените в
категорията?
Не виждаме сериозни тенденции, по-скоро се
наблюдава засилване на интереса към медицински
решения свързани с проблема на скалпа – като
пърхот, косопад и др.
Какъв е фокусът на продуктите за коса, насочени към жени и тези, насочени към мъже
спрямо нуждите и интереса на двата вида
потребители?
Жените търсят разкрасяващи косата продукти
в минимален брой стъпки, мъжете наблягат
на основни ползи свързани с проблема на
скалпа. Най-силен сегмент в България остава
Противопърхотният, в който ще имаме силно
решение през 2022 г.

Как се развива категорията Продукти за
коса в последната година?
През 2021 г. отчетлива тенденция беше
„натуралният“ или „екологичният“ елемент в
продуктите за коса като концепция, състав и
опаковка. Това обуславя и увеличаващото се
предлагане на продукти базирани на натурални
масла, формули без вода, както и на различни
формати на традиционните продукти например
твърди шампоани и балсами в опаковка без
пластмаса.
Как се отрази пандемията на продажбите на
продукти за коса?
От началото на пандемията се наблюдава
промяна в потребителското поведение, което
се отразява и в избора на продукти. Все повече
потребители например боядисват косата си
у дома вместо в салон, съответно генерално
се увеличават продажбите на бои за домашна
употреба. Друга трайна тенденция от 2020 г.
насам е, че потребителите се ориентират повече
към здравето на косата си, което се отразява в
по-голям оборот на продукти за кондициониране
и поддържане на косата и скалпа здрави. Голямо
е и търсенето на продукти, които обещават
професионални резултати в домашни условия.
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Какво е вашето наблюдение за това до
колко потребителите се съобразяват с типа
на косата си при избора на продукти?
Типът коса е категорично водещ при избора
на продукти в определени случаи например
специализираните серии за неутрализиране на
нежелани топли нюанси при изрусените коси;
сериите специално разработени за къдрави
коси; продуктите, фокусирани върху степента
на увреждане на косата или нейната порозност;
както и тези за мазен скалп и сухи краища. Други
важни фактори са очакваното специфично
действие и презентираните активни съставки.
Как се промениха продуктите в категория
Шампоан и Балсам през годините?
Двете категории се подчиняват на тенденциите
за повече натуралност и екологичност и
са насочени към поддържането на здрава
коса. Налагат се предложения за шампоан с
по-малко или без образуване на пяна, които
се възприемат от някои потребители като
по-малко агресивни. Развива се и междинната
категория на така наречените co-wash продукти
и почистващи балсами, насочени основно към
къдравите коси.
Засилва ли се интересът на потребителите
в последните години към по-специалната
грижа за коса?
Със сигурност продуктите фокусирани върху

Потребителите са все
по-информирани, по-взискателни
и по-отговорни към здравето си
ЗЛАТИНА ДИМОВА,
Бранд Мениджър, Арома Козметикс АД
Как се развива категорията Продукти за
коса в последната година?
Категорията успява да запази челната си позиция в съревнованието за потребителския
бюджет. Развитието на специализираната грижа
във високия ценови сегмент и успешно наложените нововъведения с персонализирана или
лайфстайл насоченост са основна причина категорията да расте в стойност и обем.
Как се отрази пандемията на продажбите на
продукти за коса?
Категорията Грижа за косата е сред най-динамичните на нашия пазар, която през последните години бележеше ръст в стойност, пре42 | ЯНУАРИ 1 : 2022
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разрешаването на конкретен проблем привличат
все повече потребители. Такива са сериите за
изрусена коса, продуктите за възстановяване на
косата след трайно химическо увреждане, както
и специалните продукти за здравето на скалпа.
Увеличи ли се интересът към категорията
Продукти за скалп и кои са най-търсените в
категорията?
Да, тъй като тенденциите в грижата за косата
следват тези в грижата за кожата. Продуктите
за скалп набират все по-голяма популярност, с
мотива, че здравата коса започва от здравата
кожа на главата. В този смисъл се предлагат
различни серуми и ампули, действащи директно
за разрешаване на конкретен проблем. Найпопулярните сред тях традиционно са косопад
и пърхот. За последното се налагат и нови
формати като скрабове за скалп.
Какъв е фокусът на продуктите за коса,
насочени към жени и тези, насочени към
мъже спрямо нуждите и интереса на двата
вида потребители?
Докато продуктите за жени са по-разнообразни
по отношение на действие, видове и формати,
според мен продуктите за мъже са фокусирани
или към решаване на проблем (оредяваща
коса или пърхот), или към поддържане на
определена
форма,
тоест
стилизиращи
продукти.
димно заради пренасочване на потребителите
към по-скъпи продукти. Въпреки ситуацията
с пандемията и временния спад през 2020 г.,
през изминалата година наблюдавахме засилен
интерес към някои продукти и възстановяване
на обемите на продажби на нивата от преди
пандемията.
Какво е вашето наблюдение за това до
колко потребителите се съобразяват с типа
на косата си при избора на продукти?
Потребителите са все по-информирани, по-взискателни и по-отговорни към здравето си и околната
среда. Те не просто търсят решение на проблемите
си, но и се съобразяват с много други фактори освен
типа на косата си. Честотата на употреба, спецификата на продуктите – с или без отмиване, формулите
и съставките, вида на опаковките и др. преди да
направят своя избор. Техните навици на потребление се променят и адаптират към новият начин на
живот, а всеки клиент търси пресечната точка между
изисквания за устойчивост и собствените си нагласи
и нужди.
Как се промениха продуктите в категория
Шампоан и Балсам през годините?
Шампоаните си остават базови продукти в
почистването на косата, като еволюцията при тях
е основно във формулите на продуктите и пре-
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тенциите, които изразяват брандовете. Най-често
това е по-висок процент натуралност, избягване
на някои съставки - без сулфати, без силикони
и др-, рециклируеми опаковки, мултифункционалност 2 в 1, 3 в 1, както и допълваща грижа
за съответен проблем свързан със състоянието
на косата – пърхот, косопад, сухота на скалпа,
баланс на себума и др. От друга страна имаме и
иновации в категорията на шампоаните – сухите
шампоани без отмиване под формата на пудра
или пяна във флакон под налягане, както и завръщането към твърдите форми на сапун-шампоан.
За балсамите можем да кажем, че в голяма степен се
наблюдава подобно развитие като при шампоаните,
като тук също се появяват иновации и нови типове
мултифункционални продукти, които улесняват
възстановяването, поддръжката и стилизирането
на косата. Балсамите вече имат нова употреба с или
без отмиване, предлагат допълваща грижа според
структурата и състоянието на косата - за къдрици,
за боядисана коса, за увредена коса и др.
Засилва ли се интересът на потребителите
в последните години към по-специалната
грижа за коса?
Да, интересът към специалната грижа продължава да расте и брандовете се стремят да отговорят все по-персонализирано на нуждите на

потребителите. Създават се цели нови сегменти
в категорията. До скоро продуктите за специална грижа се смятаха за твърде нишови и с
малка пенетрация. Но днес компаниите предлагат на потребителите по-голям избор и допълват
грижата за косата в домашни условия с масла
и серуми за коса, спрейове за обем, кремове и
лосиони без отмиване, че дори и цялостни терапии за коса.
Увеличи ли се интересът към категорията
Продукти за скалп и кои са най-търсените в
категорията?
Има известен ръст в интереса към продуктите
за скалп, но той може да се обясни с повишаването на потребителската заинтересованост
към специализираната грижа. Фактор е и повишаването на потребителската осведоменост и
по-специално нуждата от регулярна специализирана грижа на скалпа, в следствие на увеличаващия се брой продукти, които се използват
върху косата.
Какъв е фокусът на продуктите за коса,
насочени към жени и тези, насочени към мъже
спрямо нуждите и интереса на двата вида
потребители?
Не е учудващо за никого, че дамите имат многократен превес в нуждите за обгрижване на косата.
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Забелязваме създаването на все по-сложни седмични процедури за поддръжка на желаните
визия и здраве на косата. В полезрението на господата на фокус са продукти, представители на
двете крайности.

Голяма част от
потребителите не са
напълно наясно какъв тип
коса имат
МАРИНА ИЛИЕВА,
Group Trade marketing manager Bulgaria,
L’Oreal Bulgaria
Как се развива категорията Продукти за коса в
последната година?
Изминалата година беше успешна за категорията. Тя
регистрира динамичен ръст и потребителите показват
апетит към все повече и разнообразни продукти
за коса. Определено забелязваме тенденция за
разширяване търсенето на грижи за коса като маски,
терапии, серуми и т.н
Как се отрази пандемията на продажбите на
продукти за коса?
При избухването на пандемията през 2020 г. забелязахме
застой в категорията. Въпреки кризата обаче,
основният сегмент на шампоаните остана неизменен
в потребителската кошница и дори регистрира слаб
ръст, за сметка на допълващите грижи. А през 2021 г.
наблюдаваме много силна динамика при грижата за
коса, продиктувана и от съживяването на социалните
контакти и нуждата ни да изглеждаме и да се чувстваме
добре, въпреки кризата.
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Търсени остават тези с универсално действие или
тези, които адресират точно определен проблем.
Определено има опити за лайфстайл категоризация
на измивните продукти за мъже, но ефектът не е
съществен върху избора и развитието на категорията.
Какво е вашето наблюдение за това до колко
потребителите се съобразяват с типа на косата
си при избора на продукти?
Наблюденията са ни, че голяма част от
потребителите не са напълно наясно какъв тип
коса имат. Някои потребители, които са високо
ангажирани с категорията, са наясно с типа си коса
и търсят специфични продукти, подходящи за
нея. За по-голямата останала част навигацията и
информацията на рафта и в точката на продажба
са много необходими при вземането на финално
решение за покупка.
Как се промениха продуктите в категория
Шампоан и Балсам през годините?
При шампоани не забелязваме голяма динамика през
2021 г., тъй като почти всеки потребител използва
шампоан и пенетрацията е много висока. Балсамите
са вторият най-предпочитан продукт за коса, като
заедно с шампоана представляват класическата
рутина. Други формати от сегмент грижа обаче
набират голяма скорост и разширяват рутината на
потребителя след и дори преди балсама.
Засилва ли се интересът на потребителите в
последните години към по-специалната грижа
за коса?
Категорично да, засилва се. Нуждите на
потребителите растат, а и иновациите в категорията
през последните години също засилват този интерес.
През последните години наблюдаваме много
разнообразни нови формати като течен балсам, все
повече серуми за коса, спрейове, крем грижи и други
и именно те движат ръста на цялата категория.
Увеличи ли се интересът към категорията
Продукти за скалп и кои са най-търсените в
категорията?
Засилва се интересът към грижа за скалпа, тъй като
все повече потребители страдат от чувствителен
или проблемен скалп. Забелязваме, че серумите
и ексфолиантите за скалп навлизат на пазара при
по-високия клас, професионалните и фарма марките.
Какъв е фокусът на продуктите за коса,
насочени към жени и тези, насочени към мъже
спрямо нуждите и интереса на двата вида
потребители?
Мъжете традиционно търсят по-семпла рутина и
многофункционални продукти тип измиване+грижа
в едно. Те доста по-рядко прибягват към
допълнителни стъпки в рутината, но и в мъжкия
сегмент се забелязва ръст в грижите, особено
към стилизиращите продукти. При дамите вече
коментирахме, че тенденцията е за разширяване на
кошницата и рутината с все повече грижа.

Нови продукти & промоции
Паста за зъби Astera Active+ Vitamin3+White
Съдържа уникална комбинация от витамини А, Е и В5, стимулиращи възстановяването на венечната тъкан. Действа успокояващо
и избелващо. Лабораторно изпитана. Деца до 6-годишна възраст да използват количество паста, колкото грахово зърно и да
мият зъбите си под контрола на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта.
Маркетингова подкрепа: BTL/ATL комуникации и активности
Логистична информация: 12бр в дисплей кашон
Производител: Арома АД,
Вносител и дистрибутор: Арома Козметикс АД
Адрес на вносителя и дистрибутора: ул. „ Кирил Благоев“№12, 1271 София.
Телефон: +359 9350207
Уебсайт: www.aroma.bg
e-mail: administration@aroma.bg

Течна формула Nutrimune 3 мляко за малки деца, Кокосово масло
12+м; 500ml
Fusion Food
Рафинирано кокосово масло без аромат.
Течна формула Nutrimune 3 мляко за малки деца 100%
Рафинираното кокосово масло има широко
приложение в готварството. Различава се от
с бишкоти, 12+м; 500ml
Адаптирано течно мляко за кърмачета в ранна детска възраст от 12 до 24
месеца, готово за директна консумация. Произведено в Италия с италианско
мляко. Проследяемост и италианска верига за доставки, контрол на всяко
производство. Само италиански ферми: подбрани и контролирани.
Млеката Plasmon Nutri-mune съдържат изключителната съставка
"Ферментирало мляко с Lactobacillus paracasei CBA L74" и витамини A, C и
D, които допринасят за нормалното функциониране на имунната система.
Маркетингова подкрепа: Социални мрежи;
www.plasmon.bg; In Store; Брошури, ТВ подкрепа
Логистична информация: 2х500 мл; 6 броя в
кашон
Производител: Плазмон, Виа Миглиара 45, Латина,
Италия. Произведено в Италия
Вносител и дистрибутор: Авенди ООД
Адрес на дистрибутора: гр. София, бул. Искърско
шосе 7, Търговски център Европа, сграда 12, ет. 1
Телефон: +359 2 973 1181
Уебсайт: www.plasmon.bg
e-mail: akoteva@avendi.bg

повечето използвани за готвене мазнини с
високото си съдържание на наситени мастни
киселини. Има висока точка на горене /204°C/,
което го прави отлично за пържене, печене,
варене. Поради твърдата си консистенция до
23° C, е подходящо като заместител на маслото
и маргарина при приготвянето на различни
десерти. Това кокосово масло не гранясва, което
го прави подходящо и за козметични цели, за
направата на кремове, мехлеми, балсами.
Маркетингова подкрепа: Реклама в печатни
медии, активности в точките на продажби.
Логистична информация: 6 бр. в стек
Дистрибутор: Фууд Трейд Консулт ЕООД
Адрес на дистрибутора:
София, ул. Япаджа 11
Телефон: 0888 400 499
Уебсайт: www.ftc-bg.com
e-mail: info@ftc-bg.com

Кашкавал и сирене Мероне в SKIN опаковка

Новата серия млечни продукти, в СКИН опаковка е поредният иновационен проект с бранд Мероне. Линията включва шест
артикула – БИО сирене и кашкавал от краве мляко Е-230 гр, сирене и кашкавал от краве мляко за деца с по-ниско съдържание
на сол Е-230 гр., и традиционно сирене и кашкавал от краве мляко Е-230 гр.
Модерната визия подчертава характеристиките на продукта и позволява на клиента да наблюдава директно качеството,
размера и текстурата на опакованата храна. Един уникален начин за съчетаване на традициите български млечни продукти
със съвременните иновации при опаковане.
Всички материали могат да бъдат разделени от крайния потребител на съставните им части и хартиената подложка може да
бъде изпратена за рециклиране.
Маркетингова подкрепа: Реклама в интернет, дегустации в търговските обекти, участие в брошури, както в големите
международни вериги, така и в по-малките локални клиенти.
Логистична информация: в кашон - 18 бр. х 230 гр. Съхранение от 0ºС до 4ºС.
Производител: „МЕРОНЕ - Н” ЕООД
Адрес: гр. Силистра, ул. „ Опълченска” № 21А
Телефон: 0888 807 989
Уебсайт: www.merone.bg; Instagram: merone.bg; Facebook: МЕРОНЕ Н ЕООД
e-mail: office@ merone.bg
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Castello® Cheeseboard Selection Box – специално предложение за месеца на
любовта и виното
CASTELLO® CHEESEBOARD SELECTION BOX събира в себе си сирена, които се съчетават идеално, подредени върху дъската за
сирена, и представят целия спектър от форми, цветове, вкусове и текстури, които Castello® може да разкрие.
В чийзборд селекцията ни може да откриете звездите на Castello® - Датското синьо сирене с 60% масленост, деликатното и
кремообразно Бри в уникална форма на полумесец и новият вкус на емблематичните за марката декорирани крем сирена –
Крем сирене Castello® с домати и босилек, вдъхновено от най-вкусната и романтична дестинация – Италия. Усетете аромата на
знойното италианско лято сред полета, огрени от първите слънчеви лъчи. Насладете се на богатия вкус на зрелите домати и
свежия босилек… всичко това събрано в една хапка.
Празничната опаковка превръща селекцията от сирена Castello® в перфектен подарък, с който да изненадате приятелите си
или да споделите с любим човек. Добавете към нея и бутилка вино и ще се превърнете в най-желания гост на всеки празник.
Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустации.
Логистична информация: CASTELLO® CHEESEBOARD CELECTION BOX, 375g:
• Крем сирене Castello® с домати и босилек 125g
• Датско синьо сирене Castello® 60% масленост, 100 g
• Бри Castello® Натюр Екстра 150g
Съхранение +2 до +5 С
Производител: ARLA FOODS, Дания
Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1379, ул. Охридско езеро 3
Телефон:+359 2 970 19 88
Уебсайт: freshdirect.bg; e-mail: office@freshdirect.bg

L’OR Origins Collection
L’OR ORIGINS COLUMBIA
L’OR ORIGINS GUATEMALA
L’OR ORIGINS PAPUA NEW GUINEA

Атрактивна премиум колекция от вкусове, която ни пренася в
родните места на забележителни блендове за запомнящо се кафе
изживяване. Кафето, използвано в тези продукти, е отгледано на едни
от най-плодородните почви на света в Папуа Нова Гвинея, Колумбия
и Гватемала. Кафе зърната са специално селектирани и смесени по
начин, който да подчертае техните уникални вкусови характеристики
и да гарантира пълна наслада във всяка чаша.
Капсули, съвместими с Nespresso®* кафе машини.
*Марка на трета страна, която не е свързана с Якобс Дау Егбертс.

Маркетингова подкрепа: Активности в дигиталните канали
Логистична информация:
ЛОР КОЛУМБИЯ КАПС УТЗ СГ 10БPX10 +СТ
Код продукт: 4061423; Баркод консум. единица: 8711000360613;
Баркод кашон: 8711000495339
ЛОР ГВАТЕМАЛА КАПС УТЗ СГ 10БPX10 +СТ
Код продукт: 4061424; Баркод консум. единица: 8711000460153;
Баркод кашон: 8711000495346
ЛОР ПАПУА НГ КАПС УТЗ СГ 10БPX10 +СТ
Код продукт: 4061425; Баркод консум. единица: 8711000360620;
Баркод кашон: 8711000495353
Производител: JACOBS DOUWE EGBERTS
Вносител и дистрибутор: Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1766,
Бизнес парк София, сгр. 12 A
Телефон: 0800 18 098
Уебсайт: www.lorespresso.bg.
e-mail: Consumerservice.BG@jdecoffee.com.
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Течни перилни препарати
Medix 6 Actions
Нова серия течни перилни препарати MEDIX
6 Actions! Тя е за всички, които се борят с
предизвикателствата в изпирането. Формулата
осигурява 6 действия за отлично изпиране:
• Изпира в дълбочина
• Премахва упорити петна
• Поддържа яркостта на цветовете
• Грижи се за тъканите
• Ефективен при пране на ниски температури
• С интензивен и дълготраен аромат
Маркетингова
подкрепа:
Телевизионна
реклама,
Печатни
рекламни
материали,
Вторично излагане и промоционални активности
в търговската мрежа, Онлайн кампании
Логистична информация:
1.1L Опаковка (20 пранета) / 6 опаковки в кашон /
65 кашона на палет
2.2L Опаковка (40 пранета) / 4 опаковки в кашон /
48 кашона на палет
Производител: „МЕКСОН“ ООД
Адрес на производителя: 4003 Пловдив,
ул. „Васил Левски“ 266
Телефон: 032 502 009
Уебсайт: www.mexon.bg
e-mail: info@mexon.bg

Нови продукти & промоции
Hausbrandt Nespresso®* Capsule
Hausbrandt Gourmet Nespresso
Използват се само ръчно подбрани зърна Арабика от плантации на голяма надморска височина в Колумбия, Гватемала, Сан
Салвадор и Бразилия. Безпогрешният аромат на гурме кафето се постига чрез специална технология - бавното изпичане
на въртящ се барабан при ниска температура. Резултатът е ниско киселинно кафе с фин, балансиран аромат, с плодов и
шоколадов вкус.
Hausbrandt Intenso Nespresso
Силният вкус и кремообразната консистенция са постигнати от комбинацията на сладки бразилски арабики със силни
ароматни сортове Робуста. Много лека, трудно забележима киселинност завършва вкуса. Изпечените аромати напомнят
на печен хляб. В послевкуса се забелязват леки нотки на какао и лешник.
Kапсулите на HAUSBRANDT са съвместими с всички машини, произведени за системата Nespresso®*
Маркетингова подкрепа: в точката на продажба.
Логистична информация:
HAUSBRANDT INTENSO NESPRESSO: опаковка - 10 капсули х 5г./ 10 кутии в кашон.
HAUSBRANDT GOURMET NESPRESSO: опаковка - 10 капсули х 5г./ 10 кутии в кашон.
Производител: HAUSBRANDT TRIESTE 1892, TREVISO – ITALY
Вносител и дистрибутор: Крема Кафе България
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. Самоков 2000, ул. Софийско шосе 9, Бизнес Парк Рила
Телефон: +359 888 701 809
Уебсайт: coffeecrema.bg; e-mail: sales@coffeecrema.bg

Тоалетна хартия ZEBRA 4 пласта
Новата 4 пластова тоалетна хартия ZEBRA е произведена с нова специално поръчана технолигия на релефа, която прави
хартията плътна и мека. Изцяло новия дизайн на опаковките презентира 4 пластовото предимство на продукта. Парфюмния
аромат и кралските шарки ще поглезят сетивата и на най-притенциозните потребители.
Маркетингова подкрепа: Масирана телевизионна реклама, брандиране в точката на продажба, промотиране на продукта в
точката на продажба със семплинги, брандиране на транспортни средства с новата визия на продуктите Зебра.
Логистична информация:
Тоалетна хартия 8 рула Perfume 4 пласта, 7 в чувал, 36 чувала на палет
Тоалетна хартия 8 рула White 4 пласта, 7 в чувал, 36 чувала на палет
Тоалетна хартия 24+6 рула Perfume 4 пласта, 60 на палет
Тоалетна хартия 24+6 рула White 4 пласта, 60 на палет
Тоалетна хартия 4 рула White Mega 4 пласта, 12 в чувал, 29 чувала на палет
Производител: Интерпред Партнер АД
Адрес на производителя:
гр. Гоце Делчев, ул Волак 19
Телефон: 0751 60661
Уебсайт: www.zebra-paper.com
e-mail: trade.office@zebra-paper.com

RiceUP!
Limited Edition Popped Brown Rice Chips
Новите вкусове от RiceUP! Limited
Edition Popped Brown Rice Chips,
в три екзотични и иновативни
вкусови комбинации, специално
създадени за потребителите,
които търсят нови и алтернативни
тенденции: джинджър и лимон,
мед и горчица, канела и кафява
захар Мусковадо.
Иновацията при чипса RiceUP! го прави неповторим в световен
мащаб – продуктът е създаден от цели зърна кафяв пълнозърнест
ориз, чрез уникална технология, позволяваща в най-голяма степен
да бъдат съхранени здравословните ползи на оризовото зърно.
Маркетингова подкрепа: Трейд маркетинг, Активация на място
на продажбите – промоции, игри, Онлайн комуникация, Външна
реклама, 360 градуса комуникация
Логистична информация: Кашон 24 броя, 1 пакет 60 грама
Производител: НУХЕЛТ AД
Вносител и дистрибутор: НУХЕЛТ
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. Пловдив, бул. „Васил
Априлов“ № 176
Телефон: 032 393 020
Уебсайт: www.rice-up.zone ; e-mail: office@nuhealth.zone

София Мел промопакет с купа

И тази зима София Мел предлага полезен
промопакет с полипропиленова купа. Промопакетът
съдържа София Мел Класик 1 kg, София Мел Екстра
1 kg, София Мел Пица тип 00 1 kg, които ще позволят
на всеки да приготви любими печива или да
експериментира с някоя нова рецепта.
Логистична информация: Баркод: 3800019102729
Препоръчителна цена на рафт с ДДС: 6.19 лв.
Производител: ГудМилс България ЕООД
Адрес на производителя:
София, ул.“Павлина Унуфриева“ 4
Телефон: 02/8 13 27 00
Уебсайт: www.sofiamel.bg
e-mail: info@goodmills.bg
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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

