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Потребители на
фокус
Очевидно вече живеем новото време, в
което много неща са се променили. Пишейки
тези редове по телевизията не спира да се говори за Русия, Украйна, кризата с горивата и
всички негативи, които ще понесе светът от
този конфликт. И въпреки всичко, остава да
се надяваме, че международната дипломация
и експертите, които я представляват, ще успеят да ни опазят, а великите сили ще постигнат
споразумение.
Връщайки се към нашия бизнес е добре да
се информираме за промяната в поведението
на потребителите и да се съсредоточим върху моделите, които експертите са очертали
като тенденции за 2022 г.
Според Euromonitor Int. те са.: Създаващите
резервен план – провокирани от проблемите
във веригата за доставки те търсят начини
да се сдобият с продукти стоки или да проявят креативност в откриването на алтернативи; Променящите климата - вследствие
от увеличаващата се тревожност спрямо
климатичната криза, те очакват марките да
излязат напред и да предприемат действия,
чрез продуктите, които купуват; Дигитални
възрастни - по-възрастните потребители
бяха принудени да навлязат в онлайн действителността и сега вече са запознати с технологиите и са свикнали с правенето на покупки
чрез този канал; Финансови ентусиасти –
те поемат контрола върху своите средства и
използват различни услуги, с които да проследяват движението на парите си; Голямото
житейско обновление - драстични личностни
промени и колективно преосмисляне на ценностите, начина на живот и житейските цели;
Движението на Метавселената - потребителите все по-добре възприемат дигиталните
пространства за социализация и се научиха
как да остават свързани, образувайки нови
онлайн общности, които предлагат редица
възможности за комуникация, от предаване
на живо до игри; Преследване на Новото старо - втората употреба, препродажбата и пиър
ту пиър търговията стават все по-актуални;
Селски урбанизъм - крайградските и селските
общности предлагат по-просторни жилища
и по-зелена природа, които примамват потребителите от градските райони. Градските
жители също искат тези предимства внесени
в техните квартали; Любов към себе си - приемането и грижата за себе си са все повече на
преден план в потребителския начин на живот; Парадоксът на социализацията - потребителите се приближават към връщането към
живота преди пандемията по различни начини в зависимост от техните нива на комфорт.
Промените са налице. Сега трябва да се съобразим с тях.

главен редактор
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Електронно табло
ще обявява цените
на едро на стоки от
първа необходимост

Ресторант с вендинг машини вече и у нас

Министерството на икономиката и индустрията, в чийто
ресор са Стокови борси и
тържища, от днес обявява
на електронно табло пред
сградата на министерството
цените на едро на стоки от
първа необходимост.
„Правим това, за да бъдат
информирани хората за реалните цени на пазара. Знаем, че
има обективни обстоятелства
за техния ръст, но внимателно
следим да няма злоупотреби
и изкуствено завишаване“,
заяви министър Нинова на
среща с ръководството на
Държавната комисия по стокови борси и тържища.
„Нека хората да бъдат информирани и да не допускаме
спекула. За нас в момента
най-важният проблем е този
с цените. Държавата ще
направи всичко необходимо
да помогне на гражданите“,
категоричен е министърът.
„Ще разговаряме с кметове и
областни управители, информационни табла да има и
в други градове“, уточни
Нинова.
На срещата бяха обсъдени
възможностите
за
облекчаване
на
достъпа
на земеделски производители до тържищата, както
и скъсяване на веригата
производител-потребител.
„Множеството
посредници
оскъпяват стоките и притискат производителите, като
изкупуват на ниски цени.
И тук държавата трябва да
влезе в ролята си и да създаде
ясни правила с грижа, както
за земеделските стопани, така
и за домакинствата".
6 | ФЕВРУАРИ 2 : 2022

Първият по рода си ресторант с вендинг машини отваря врати на територията на град София на две локации - бул. Васил Левски 59 и ул. Академик
Борис Стефанов 15. На 10 февруари за пръв път жителите и гостите на столицата ще могат да се насладят на впечатляващо кулинарно изживяване
с италиански храни и продукти от най-висок клас, изцяло приготвени
във вендинг машините на VendingChef и готови за консумация в рамките на само 3 минути. Освен висококачествени ястия, новият ресторант
предлага и вендинг машина за освежаващи напитки, както и топли кафе
напитки от машината на Costa Express.
Иновативната концепция за вендинг машините на VendingChef е резултат
от съвместната работа на водещите хранителни италиански марки Barilla
и Dr. Schär. Машините предлагат 100% италианска храна, a за постигането на автентичния вкус и високо качество, от Barilla са инвестирали 13
години в разработката на продуктите. Гамата замразени ястия на двете
компании предлага удобен и практичен начин за сервиране на паста и
сосове без изкуствени оцветители, подобрители и овкусители, гарантирайки качество на храните от най-висок клас.
Новите вендинг ресторанти в София разполагат с широк асортимент
на популярни италиански ястия, включително паста Карбонара, лазаня
Болонезе, канелони с рикота и спанак и много други. Произведените в
Италия машини предоставят възможност на клиентите да изберат дали
да получат храната си готова за консумация на място, или пък замразена
за приготвяне у дома. В допълнение, гостите на ресторанта ще могат да
се насладят на професионално кафе-изживяване с първата за България
кафе машина от Costa – Costa Express, която позволява на потребителя
пълната свобода да избира между различни вкусове, аромати и сила на
кафето.
Освен качествената и вкусна италианска храна, вендинг машините предлагат и редица други предимства на своите клиенти. Новите ресторанти
са изцяло на самообслужване и позволяват единствено плащания с карти
и електронни устройства, което от своя страна гарантира добрата хигиена както на храните, така и на помещенията. Липсата на персонал и намалената човешка интеракция пък осигурява по-голяма защита от вируси и
бактерии в условията на пандемия, а и спестява на клиентите времето,
което се губи в поръчка и приготвяне на храна. Най-голямото предимство на ресторантите е, че са отворени 24 часа и 7 дни в седмицата, осигурявайки качествена италианска храна по всяко време на денонощието.

От страната
Kaufland България преминава
изцяло към „зелена“ енергия
Kaufland България обяви,
че преминава изцяло
към „зелена“ енергия
от март. От компанията
заявяват, че във всички
техни хипермаркети, в
логистичния им център
и в административния
им офис вече ще бъде
ползвана 100% електроенергия, произведена от
възобновяеми енергийни източници. Мярката е
част от амбициозната климатична стратегия на
веригата, която изисква мащабни инвестиции и
цели намаляване на въглеродните емисии от оперативната ни дейност с над 80 на сто до 2030 г. (в
сравнение с 2019 г.).
„Стъпката е важна не само за нас. Тя е пример
за това как бизнесът може да дава съвсем конкретен принос в борбата с климатичните промени.“, коментира Гергана Димитрова, мениджър
„Корпоративни комуникации“ в Kaufland.
Друга ключова мярка на компанията е разполагането на фотоволтаици за собствени енергийни
нужди. Това е факт от края на миналата година с
първоначална инвестиция от над 800 000 лева.
Фотоволтаични инсталации вече има на покривите
на Kaufland в старозагорския квартал „Бедечка", в
ж.к. „Изгрев" в Бургас, в квартал „Бриз" във Варна,
както и в Дупница. Само от тях Kaufland ще пести
около 440 тона въглеродни емисии годишно.

За да увеличи рециклирането,
„Банкя“ преминава към
„прикрепени“ капачки
Минерална вода „Банкя“ преминава към прикрепени
към бутилките капачки, за да увеличи събирането и
рециклирането на опаковките. Въвеждането на „прикрепени“ капачки бележи важен етап от пътя на КокаКола към устойчиви опаковки и иновации и е част
от прилагането на новата Европейска директива за
пластмасата за еднократна употреба. Новите капачки
ще улеснят рециклирането на цялата опаковка и имат
за цел да увеличат събирането и рециклирането на
пластмасовите бутилки и капачки.
С поредна стъпка напред към визията за Свят без отпадъци и като част от продължаващия преход на КокаКола в цяла Европа към изпълнение на разпоредбите в
Директивата на ЕС относно намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, тази мярка има за цел да стимулира събирането и рециклирането на пластмасови капачки заедно с
бутилките, за да помогне за премахване на отпадъците
от опаковки. Новият дизайн на капачките е и поредният
етап от пътя на Кока-Кола към устойчиви опаковки и
глобалния ангажимент до 2030 г.
Въвеждането на прикрепени капачки е сложен
процес, който може да има голямо въздействие.
Системата за отваряне е същата като при стандартната бутилка, иновацията се прилага чрез пръстен,
който с помощта на езиче държи капачката идеално
прилепнала. Капачката остава прикрепена чрез
защитния пръстен на бутилката, а езичето осигурява
идеално отворено положение.
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Дори през зимния сезон 53% от
българите пият бира поне веднъж
седмично

П

оследните две години изправиха
всички индустрии пред значителни
предизвикателства.
Пивоварният
бранш също не прави изключение от
тази статистика. Годишният доклад на Пивоварите
на Европа от края на 2021 г. отбелязва спад на
консумацията на бира във всички страни на
стария континент. Статистиката показва, че
преди пандемията през 2019 г. в страните от ЕС са
продадени 325 милиона хектолитра пиво, а през
2020 г. – 310 млн. хектолитра. Производството на
бира в ЕС за 2019 г. е 370 милиона хектолитра, а за
2020 г. - 350 млн. хектолитра.
Първите данни на Съюза на пивоварите в България
(СПБ) за 2021 г. показват, че в сравнение с 2019 г. у нас
спадът в продажбите на бира е близо 6%. Съгласно
годишния отчет на Агенция ,,Митници“ през 2021
г. общият обем на бирения пазар в страната е 5
150 000 хектолитра, което е с 1% по-малко от 2020
г. Размерът на внесения акциз от продажбите на
пиво - 74.1 милиона лева, също е с 1% по-малко в
сравнение с 2020 г.
Според експертите, освен неблагоприятните
ефекти от пандемията от Ковид, стагнацията на
бирения пазар се дължи и на намалелия поток от
чуждестранни туристи, ограниченията в работата на
заведенията и притесненията на потребителите от
все по-високата инфлация. Въпреки тези характерни
за всички европейски пазари условия, българските
пивовари стоят много добре в общата картина на
сектора. В количествен обем българският бирен пазар
е на 11 място в ЕС, а по консумация на пиво на глава от
населението сме на 8 място.
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„През 2021 г. у нас отново се запази тенденцията
бирата да е най-често консумираната напитка след
минералната вода. Дори през зимния сезон 53%
от българите на възраст между 18 и 69 г. пият бира
поне веднъж седмично. Най-активните бираджии са
от групата на 40-49 годишните. За поредна година
най-големите почитатели на пивото са в Русе, където
честотата на консумация на бира е 13 пъти месечно,
следвани от Варна. Резултатите от това омнибус
изследване на ИПСОС, както и данните от други
проучвания показват, че българите все повече стават
ценители на пенливата напитка и все по-големи
фенове на бирената култура“, коментира Ивана
Радомирова – изпълнителен директор на СПБ.
Свидетелство за това е и фактът, че през 2021 г. у нас
са започнали работа нови пет микро пивоварни, с
които общият брой на регистрираните предприятия
за производство на бира в страната вече е 41. Тази
тенденция също е напълно в духа на развитието на
сектора на глобално и на европейско ниво. През
последните 10 години истински бум на бирения
пазар предизвика откриването на все повече малки и
микро пивоварни. В периода 2014 – 2019 г. в страните
от ЕС ежегодно отваряха врати близо 1000 нови
пивоварни, докато за последните 12 месеца новите
малки и микро предприятия за бира са едва 225.
Въпреки това, към края на миналата година броят на
пивоварните в Европа вече е 12 600.
Независимо от трудностите, свързани с
пандемията, пивоварните компании са сред найдобрите и стабилни работодатели в България.
Средният осигурителен доход в бранша е 1 860
лв. През 2021 г. производството и продажбите на
бира осигуряват работна заетост на близо 25 000
човека. От тях 9% са директно заети в пивоварната
промишленост, 32% в секторите на доставка и 59%
в търговията, заведенията и туризма. През 2021 г.
пивоварите не само съумяха да запазят работните
места, но и да увеличат общия брой заети в
производството на бира.
Въпреки постепенното отваряне на държавите в
Европа, потребителите все още са резервирани
към социалните контакти и събирания. Тези нагласи
продължават да засягат и пивоварния сектор. „Докато
гледаме в бъдещето, трябва да гарантираме, че
пивоварите имат солидна почва за възстановяване.
Бирената индустрия е част от сложна верига,
включваща много бизнеси."

От региона и света

Глобалното възстановяване
продължава през 2022 година
Основното притеснение за всички икономики през 2022 г. остава
инфлацията, експертите намаляват прогнозния си растеж на БВП
за годината, показват данните от Кофас Барометър Q4 2021.
Две години след избухването на пандемията глобалната
икономика продължава своето възстановяване. Все още
обаче е изправена пред сериозни предизвикателства.
След затишието през третото тримесечие на 2021 г.,
Омикрон подчерта непредвидимостта на пандемията и
извади на преден план един от основните фактори, които
засягат възстановяването – нарушения във веригата за
доставки. Другият значим фактор е трайното отклонение
на инфлацията.
Поради по-леките мерки от страна на правителствата в
някои европейски държави, ефектите върху икономиките
не са особено значими, но все още се наблюдават негативни
последствия върху секторите на въздушния транспорт,
туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

Нарушенията във веригата за доставки ще
извървят още път
След като първоначално беше засегната автомобилната
индустрия, трудностите във веригата за доставки се
разпространиха в повечето сектори от производството
до конструкциите. Въпреки че експертите не дават
точна прогноза кога ще се върнем към нивата отпреди
пандемията, изглежда, че консенсусът за постепенно
облекчаване от първата половина на 2022г. е твърде
оптимистичен. Прекъсванията и недостигът на материали
вероятно ще продължат. Това е и причината експертите
на Кофас да намалят прогнозите си относно увеличението
на БВП през 2022 г. за страни от Европа, както и за САЩ и
Китай.
Освен това, въпреки че възстановяването продължава,
неплатежоспособността, която все още е с ниски нива включително в Съединените щати, Франция и Германия,
постепенно би следвало да нарасне през 2022 г., какъвто е
случаят във Великобритания към момента.

Основното притеснение за всички
икономики през 2022 г. е инфлацията
С продължаващия скок на цените на стоките,
подхранван от кратковременната инертност на
веригата за доставки и геополитическото напрежение,

инфлацията се превръща в основен риск за
икономиките през 2022 г. В момента тя се движи
и от цените на промишлените стоки в много
икономики, тъй като компаниите прехвърлят
увеличението на производствените разходи
върху потребителските цени.
Норвегия регистрира най-високия търговски
излишък в цялата си история, благодарение
на активния износ на петрол и газ. Много
африкански
държави,
дори
засегнатите
от въоръжени конфликти и политически
катаклизми, все още се възползват от високите
цени на енергията, минералите, дървения
материал и селскостопанските продукти.
В САЩ проблемите с инфлацията и предлагането
намалиха инерцията на възстановяване. Докато
растежът на БВП се очаква да остане стабилен
през 2022 г. (+3,7%), тези фактори ще продължат
да оказват влияние върху активността. През
четвъртото тримесечие на 2021 г. годишната
инфлация достигна 7% - най-високото ниво от
40 години насам. В отговор на това Федералният
резерв на САЩ намекна за предстоящо
повишаване на лихвите, което предизвика
затягане на паричната политика в някои
развиващи се страни.
В Европа прекъсванията във веригите за
доставки, съчетани със силното търсене,
доведоха до по-високи цени на производител
и енергия. Германия преживя най-високата
си инфлация от над 30 години. Ситуацията е
динамична и в останалата част от еврозоната:
инфлацията остава умерена във Франция,
докато цените в Испания се повишават. Във
Великобритания инфлацията се повиши до 5,4%
и така Bank of England стана първата голяма
централна банка, която повишава лихвения си
процент през декември 2021 г.
Основният сценарий, който прогнозират
експертите на Кофас, включва близка до
пиковата инфлация, която ще отслабне,
тъй като цените на енергията и веригата
за доставки ще се облекчат през втората
половина на годината.
www.progressive.bg 2 : 2022
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Brexit поставя търговците на дребно във Великобритания
в неизгодно положение
Ново
проучване
установи,
че търговците на дребно от
Обединеното
кралство
са
изправени пред конкурентно
неизгодно положение, тъй като
търговската сделка за Brexit
увеличава разходите, документацията и забавянията.
Британските търговски камари
извършиха
проучване
на
повече от 1000 фирми, от които
71% казват, че търговското споразумение на Европейския съюз
не им позволява да растат или
да увеличат продажбите.
Докладът разкрива, че само 1
от 8 износители смятат, че сделката им помага да растат или да
увеличат продажбите.
Като цяло само 8% от фирмите са съгласни, че Споразумението за търговия
и сътрудничество (TCA) между Обединеното кралство и Европа е „позволило
на техния бизнес да расте или да увеличи продажбите“. Междувременно 54%
не са съгласни. За износителите от Обединеното кралство 12% са съгласни, че
TCA им помага, докато 71% не са съгласни.
Британските търговски камари призоваха за „спешни стъпки“ за справяне с
проблемите с търговското споразумение на Обединеното кралство с Европа,
за да може да се изпълни амбицията на правителството на Обединеното кралство да увеличи броя на фирмите, които изнасят.
Британските търговски камари изброиха пет стъпки, които политиците в
Обединеното кралство и ЕС биха могли да предприемат, за да „облекчат
тежестта върху бизнеса, който се бори с търговската сделка“.
Това включва въвеждането на допълнителна търговска сделка за
освобождаване на по-малките фирми и за приоритизиране на страничните
сделки, за да се отговори на опасенията, че сделката е поставила ограничения
върху бизнес пътуванията и работните дейности на фирмите от Обединеното
кралство в ЕС.
„Почти всички компании в това проучване имат по-малко от 250 служители
и тези по-малки фирми изпитват най-голямата част от новите тежести в TCA“,
каза Уилям Бейн, ръководител на търговската политика на Британската търговска камара.
„Много от тези компании нямат нито време, нито персонал, нито пари, за да се
справят с допълнителната документация и нарастващите разходи, свързани с
търговията в ЕС, нито могат да си позволят да създадат нова база в Европа или
да плащат на посредници, които да ги представляват.
„Но ако и двете страни предприемат прагматичен подход, те биха могли
да постигнат ново разбиране за правилата и след това да надградят това
допълнително.“
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Кризата в Украйна
повишава цените
на зърнените
култури
Кризата в и около Украйна
тласна глобалните цени
на зърнените култури,
тъй като Украйна и Русия
заедно осигуряват около
една трета от световния
износ на пшеница, показват нови данни.
Индексът на FAO за цените
на храните през януари
беше най-високият регистриран досега, като зърнените култури се увеличиха
с 12,5% на годишна база.
Украйна е петият в света
производител на царевица за фуражи (около 36
милиона тона) и седмият
производител на мека
пшеница за производство
на хляб (25 милиона тона).
Възможен
конфликт,
според
италианската
асоциация на фермерите Coldiretti, може да
повреди
инфраструктурата на веригата за
доставки на тези ценни
износи и да блокира
пратките
от
черноморските
пристанища.
Украйна вече трябваше
да се справя с високите
разходи за инфлация
през последните месеци.
Много анализатори също
се притесняват от по-нататъшно смущение на
пазара, което засяга не само
Европа, но и много северноафрикански страни като
Египет, които зависят от
вносни зърнени храни, за да
изхранват населението си.
Източник: European
Supermarket Magazine
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VkusVill тества магазин без каси в
Москва

Рекордни продажби на шампанско
след облекчаване на мерките
Продажбите на шампанско достигнаха най-висока
стойност за всички времена миналата година, с
лекота надминавайки предишния рекорд, поставен през 2019 г., тъй като облекчаването на ограниченията, свързани с пандемията, подхрани скок
в износа, особено за Съединените щати, казаха
производителите.

Руската марка за здравословни храни и компания
за хранителни технологии, VkusVill отвори първия
си магазин без каса в Москва като част от пилотен
проект. Магазинът, намиращ се на ул. Тестовская 1,
е с площ от 52 квадратни метра и предлага около
220 артикула.
Асортиментът включва готови ястия и сандвичи,
хранителни стоки, предварително опаковани
плодове и зеленчуци, напитки, десерти и млечни
продукти.
Компанията се обедини с доставчика на базирани
на изкуствен интелект технологични решения
Neurus, за да предложи на клиентите бързо пазаруване на хранителни стоки.
Иван Талалаев, главен технологичен директор в
Neurus, коментира: „Технологиите непрекъснато
се движат напред и автоматизираното пазаруване
става все по-популярно. Може би е трудно да се
повярва, но е вярно: имаме алгоритми, които могат
да проследяват движенията на човек, за да му
помогнат с основни неща като пазаруване на хранителни стоки."
За ранните етапи на пилотния проект, VkusVill
разположи консултант, който да запознае купувачите с техническите характеристики на магазина.
Магазинът се зарежда от служител сутрин, всеки
ден. Клиентите сканират QR код, който се появява
в мобилното им приложение VkusVill, когато влязат
в магазина, за да направят покупка. Плащането се
удържа автоматично от банковата карта, добавена
към мобилното приложение на клиента.
През първите си две седмици магазинът без каса
е извършвал средно по 70 покупки на ден, като
най-популярните продукти са сандвичи и бонбони.
Миналата година VkusVill разшири предложението
си за доставка на приготвени ястия, за да включи
топла храна.
12 | ФЕВРУАРИ 2 : 2022

Докато френските производители вече заявиха
миналата година, че очакват рекорд на продажбите, сега те потвърдиха, че продажбите
през 2021 г. са достигнали 5,7 милиарда долара
(5,05 милиарда евро), 14% над максимума преди
пандемията.
Износът достигна 180 милиона бутилки от 0,75
литра, ръст от 37% спрямо 2020 г. и 15% повече
в сравнение с 2019 г., докато продажбите във
Франция скочиха с 25% спрямо предходната
година, за да съответстват на продажбите през
2019 г. от 140 милиона бутилки, съобщи Union des
Maisons de Champagne (UMC).
Продажбите в Съединените щати, най-големият
експортен пазар на шампанско, нараснаха с 31%
в сравнение с 2019 г., достигайки рекордните 34
милиона бутилки.
Пазарът в САЩ нараства през всяка от последните 10 години, с изключение на спада през 2020
г. поради мерките заради пандемията, показват
данните на UMC.
Износът за Великобритания нарасна със 7%
спрямо 2019 г. до 29 милиона бутилки, докато продажбите за Германия скочиха с 28% до 15 милиона. Следва Австралия с 12 милиона бутилки, след
като износът там нарасна с 53% спрямо 2019 г.
Председателят на UMC Жан-Мари Барилер каза,
че фактът, че пиенето на шампанско у дома е
по-евтино, отколкото в ресторант и е лесно достъпно онлайн, е помогнал за увеличаване на
продажбите.
Рекордното търсене разведри производителите,
които се сблъскаха с най-лошата си продукция за
40 години през 2021 г., след като лозята бяха опустошени от слани и атаки на гъбички от плесен.
Спадът в предлагането обаче не би трябвало да
повлияе на наличността на шампанско, тъй като
производителите ще могат да използват своите
запаси. Шампанското обикновено се прави от
комбинация от вина, произведени през предходната година и по-рано.

Тенденции

Пет глобални тенденции в
търговията за 2022
Агенцията за анализи и проучвания IGD (www.igd.com) публикува
своите прогнози за тенденциите в търговията, които ще повлияят върху
глобалната индустрия за производство и търговия с бързооборотни
стоки през 2022 година.
Докладът очертава пет ключови тренда, които
ще помогнат на търговците и доставчиците да
управляват задаващите се предизвикателства,
свързани с разпространението на Ковид-19 и да
планират правилно бъдещите си активности.
Тоби Пикард, мениджър Иновации и развитие
на търговията в IGD, казва: „2021 беше година
на продължаваща адаптация на дистрибуцията,
производството и търговията със стоки от
първа необходимост към новите условия, което
се отрази и върху непрекъснато променящи
се правителствени политики, икономически
предизвикателства и трудности във веригата
за доставки, заедно с трансформацията в
поведението на потребителите.
Продължаващото разпространение на Ковид19 ускори развитието на дигитализацията и
пренасочи вниманието на бизнеса и потребителите
към проблемите, свързани с опазването на
околната среда и природата. Използвайки
нашите дълбоки познания за потребителите
и търговците, ние очертахме кои трябва да са
ключовите стратегически приоритети на бизнеса
през настоящата година.“

1. Справяне с предизвикателствата
Бизнесът усети негативния ефект от несигурността
през 2021 година. Поглеждайки напред през тази
година ловкостта, гъвкавостта и устойчивостта
ще трябва да се превърнат в крайъгълния камък
в стратегиите на ритейлърите, особено по време
на многото предизвикателствата, свързани с
веригата на доставки, проблемите с работната
ръка и инфлацията.

2. Отвръщане на удара
Търговците трябва да предприемат тактически
действия, за да привлекат купувачите в
краткосрочен план, както и да помислят

как
стратегически
могат
да
използват
пространството във физическите си магазините,
така че дългосрочно да осигурят повторни
посещения от клиентите си. По-специално
пет ще са основните предимства на бъдещите
физически магазини: модерен и вълнуващ,
дигитализиран, високоефективен, омниканален и
природосъобразен.

3. Бързо развитие
Сферата на търговията се развива много бързо и
става все по-конкурентна, и с много нови играчи
стъпили на пазара през последната една година.
Докато тази среда позволява достигането до нови
потребители и предлагането на нови подходи,
експертите от IGD очакват засилена консолидация
на пазара през следващите няколко години.

4. С грижа към околната среда
Купувачите очакват търговците с бързооборотни
стоки да поемат инициативи, свързани с
устойчивостта. Ритейлърите ще продължат да
внедряват решения за намаляване на опаковките
и по-специално на използването на пластмасата
и изхвърлянето на храна. Те ще се развиват чрез
стратегии за намаляване на въздействието от
дейността им върху околната среда, както и от
веригата за доставки.

5. Повишаване на рентабилността
Търговците ще експериментират с технологиите,
за да подобрят дейността си и да увеличат своята
рентабилност. Успешните ритейлъри ще внедрят
дигитални технологии, които не изискват големи
капиталовложения, лесни са за поддръжка и
ъпдейт, и предоставят възможности за разгръщане
на мащаба им.
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КАТЕГОРИИ
Best International Retailer 2022
Best Local Retailer – West Bulgaria 2022
Best Local Retailer – Central Bulgaria 2022
Best Local Retailer – East Bulgaria 2022
Best FMCG Supplier 2022
Best FMCG Distributor 2022
Best new Food Product 2022
Best new non-Food Product 2022
Best new Beverage 2022
Best new Alcohol 2022
Best Private Label 2022
Best e-commerce Initiative 2022
Best CSR CAMPAIGN 2022
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НОМИНАЦИИТЕ СА ОТВОРЕНИ!
КРАЕН СРОК: 10 ЮНИ 2022

ЕТАПИ
20.12.2021 – 10.06.2022
номинации & самономинации
13.06.2022 - 24.06.2022
обработка на номинации
27.06.2022 - 06.07.2022
жури & оценяване
08.07.2022
обявяване на финалистите
20.07.2022 - 29.09.2022
гласуване
29.09.2022
PROGRESSIVE AWARDS GALA
Повече за механизма и участието в
PROGRESSIVE AWARDS вижте на
www.conference.progressive.bg/награди
Спонсори:

Research
partner:

Creative
partner:
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BABY CARE

Пандемията увеличи търсенето
на бебешки мокри кърпи
Както бебешките, така и останалите видове
мокри кърпи бяха облагодетелствани от
нарастващата важност на личната хигиена
през 2020 г. и у дома, и навън, помагаща за
намаляване на разпространението на COVID-19.
Цената на етанола нарасна тройно по време на
пандемията, което доведе до по-високи цени
на опаковка при мокрите кърпи за всеобща
употреба. Търсенето на антибактериални
мокри кърпи с дезинфекциращи свойства
допълнително даде тласък на категорията през
2020 г. както в обем, така и в стойност.

Мокрите кърпи отчитат силен ръст през 2020
г. заради пандемията от Ковид-19. Бебешките
кърпички останаха двигател на растежа в
категорията, благодарение на тяхната широка
наличност и сериозната информираност на
потребителите им. Пазарът на бебешки мокри
кърпи в България през годината, в която започна
пандемията е бил на стойност от 19,3 милиона
лева, сочат данни на Euromonitor International.
За 2021 г. прогнозата на агенцията е била той да
достигне 21,1 милиона лева.
През 2020 г. имаше нарастващата тенденция
за по-големи пакети от мокри кърпи, които
се приемаше, че предлагат по-добра цена, а
трябва да се има предвид, че се прекарваше
по-малко време навън и в движение, което
доведе до по-слабата необходимост от малки
и лесни за пренасяне размери на опаковките.
През годината бяха наблюдавани и някои
тенденции за премиум продукти, свързани
с екологичната зелена вълна, като новите
продукти бяха фокусирани върху естествени
съставки, включително алое вера и кърпички на
водна основа, тъй като все повече потребители
осъзнават ролята, която силните химикали
играят при обостряне на алергии и дразнене
на кожата.
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Влажната
тоалетна
хартия
също
се
облагодетелства от препоръките за социална
дистанция, заради които хората започнаха да
прекарват повече време по домовете си, което
допринесе за нарастващата консумация в
категорията. Тъй като децата са особено силен
целеви сегмент за тези продукти, растежът
може освен това да се дължи на повишеното
фокусиране върху хигиената на родителите
(особено тези с по-висока покупателна
способност), най-вече когато става въпрос за
техните деца.
Много фирми за пелени, гащи и памперси се
разшириха и към пазара за бебешки мокри
кърпи, възползвайки се от доверието в техните
марки.
Силният ръст и потенциал за още по-голям
растеж доведоха до това много от компаниите
в сектора на пелените да се разширят и в тази
категория. Собствениците на водещите марки
пелени все повече се стремят да се възползват
от високите нива на консуматорско доверие
като предложат и бебешки мокри кърпи.
Потребителите имат навика да останат лоялни
спрямо предпочитаната от тях марка памперси
и това ги кара да купуват същата марка мокри
кърпи. Петте компании са най-големи продажби
в категорията на Бебешките мокри кърпи са
Lavena AD, Bebelan OOD, Agiva OOD, Procter &
Gamble Bulgaria EOOD, Mega Disposables SA.
В ретроспекция от бранша споделят, че
тенденцията е да се търсят мокри кърпи с
99% вода. Мокрите кърпи са често използван
консуматив и в тази категория се забелязва,

Бебешки мокри кърпи
че водещо при покупката е доброто
съотношение между цена и качество, а найкупуваните разфасовки мокри бебешки
кърпи, по наблюдения от страна на водеща
дрогерийна верига у нас, са пакетите от 72,
80 и 90 броя.
Най-предпочитани от потребителите са
кърпите, които имат в състава си смрадлика,
лайка и алое вера. Това е съвсем логично,
тъй като екстрактите и от трите растения
са подходящи за нежната бебешка кожа:
смрадликата и лайката със своя антисептичен
ефект, а алое вера с успокояващия ефект
върху кожата. На българския пазар има над 20
марки мокри кърпички в изключително богато
разнообразие - с различна цена и качество, в
различни опаковки, с различни аромати. Има
кърпички с голямо съдържание на вода, със
сребърна вода, с олио, антибактериални, със
специално предназначение (интимни, за грим,
за мебели, за баня) и други. Употребата им все
повече се разширява.
Пазарът определено разполага с разнообразие от брандове. Липсата на уникалност в
продуктите отделно успява да допринесе за
създаването на усещане за стерилност при
избора на регала. Същевременно баланса
на тази наситеност не се състои само от
национално представени брандове, а има
и такива, които успяват да намерят своята
ниша успешно на регионално ниво, споделят
производителите. Продуктите имат сериозно
присъствие в бита на потребителите, благодарение на практичността си. Напоследък

Много фирми
за пелени, гащи
и памперси се
разшириха и към
пазара за бебешки
мокри кърпи
се наблюдава ръст в търсенето на антибактериални мокри кърпи, заради повишените
изисквания към хигиената, породени от
пандемията.
По-голямата част от новите предложения
в категорията са обвързани с количество
и/или нов аромат, а също така и вървят в
посока биоразградими опаковки и изцяло
биоразградими кърпички на водна основа.
Категорията все още е недостатъчно развита
и крие възможности за растеж.
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Ситуацията в сектора е трудна,
но се забелязват сигнали за
възстановяване

Туризмът и свързаните с него заведения за обществено хранене
пострадаха най-много от пандемията. И все пак оптимистичните прогнози
са, че в Хорека сектора се наблюдават признаци на рестартиране и бавно
възвръщане към темповете на работа. Това потвърждават и от „МЕТРО
България“, чиито магазини за търговия на едро от много години обслужват
професионални клиенти от този бранш.
Как, според вашите наблюдения, се разви
сектор ХоРеКа през миналата година,
въпреки предизвикателствата, пред които
беше изправен, заради пандемията?
Зимният сезон през 2021-ва година беше
сравнително слаб поради поредната вълна на
COVID-19 през януари – март. Наблюдавахме
18 | ФЕВРУАРИ 2 : 2022

положително възстановяване през летния сезон,
който регистрира двоен ръст на нощувките
спрямо 2020-та година.
Въпреки краткотрайността си (около два
ефективни месеца – юли и август), летният сезон
мина по-добре от очакваното, с по-малко чужди
и повече български туристи, които донякъде

ХоРеКа
компенсират пазара. Въпреки това, все още сме
твърде далеч от цифрите от 2019-та година и
поради не малкия процент затворени хотели и
ресторанти. Ситуацията в сектора е трудна, но
се забелязват сигнали за възстановяване.
Имаше ли иновации в тази сфера?
Може би най-значимата иновация в Хорека
сектора е увеличението на дела на доставките
и дигитализацията. Нарасна обема на онлайн
поръчките, съответно и на доставките на храна
до домовете.
Коя тенденция, появила се по време на
кризата, ще остане трайно в сектора?
От гледна точка на служители вече се оказва
доста трудно да се привличат и задържат
професионални кадри. Това може да се определи
по-скоро като предизвикателство пред сектора
повече, отколкото като тенденция. По време
на локдауните и затварянията на заведения и
несигурната работна среда много служители се
преориентираха към други сфери на дейност.
Тези трудности ще продължат във времето –
може би не завинаги, но за определен период
със сигурност.
Друга актуална тенденция, както вече споменахме, е увеличението на консумацията на храна
у дома поради работата от вкъщи, хибридните
модели на работа и продължителното време,
което хората прекарват у дома. Заедно с това ще
продължи да расте и делът на онлайн поръчките
и дигитализацията в сектора.
Наред с експанзията на бизнеса с доставки
наблюдаваме и силен фокус върху цените,
който може да се нарече нормален в настоящата
ситуация.
Една тенденция, която бихме добавили от
перспективата на бизнеса на МЕТРО, е, че нашият
модел на доставки на храни към професионални
клиенти расте с по-бързи темпове, отколкото
кеш енд кери (търговията в магазините).
По какъв начин вие подпомогнахте бранша –
с какви инициативи?
През 2020 година лансирахме Преоткрий
България заедно с редица наши партньори от
бизнеса и институциите, обединени от една
обща кауза – да помогнем на Хорека сектора в
един изключително труден момент на рестарт
след първите месеци на локдаун. Успяхме да
помогнем на 1300 бизнеса чрез финансова,
материална или друг вид подкрепа. С над 6000
резервации през онлайн платформата смятаме
мисията ни за смислена и ползотворна.
Допълнително са и финансовите улеснения
в отношенията ни с професионалните
клиенти – възможност за отложено плащане

на стоките, осигуряване на фиксирани цени
за продължителен период от време, ранни
преговори с големите ни клиенти – всичко това
гарантира цени и намаляване на последствията
от инфлацията. От една страна влияе на нашите
парични потоци, но от друга има положителен
ефект върху клиентите ни и им осигурява
предвидимост и подкрепа в труден за тях
момент.
Какви са прогнозите ви за развитието на
сектора и какви са новостите, които вие
като партньор ще му предложите през 2022
година?
Нашите очаквания са за двуцифрен ръст в
настоящата година – с надежда да достигнем
до нивата преди пандемията и по този начин
да се възстановим по-бързо от пазара. Макар
че прогнозата е нивата от 2019 година да
се достигнат най-рано през 2023 година,
ние сме оптимисти. Ще подкрепим Хорека
клиентите си чрез наличности и цени. Също
така, ще улесним бизнеса им чрез доразвиване
функционалностите в нашия онлайн магазин за
поръчки на професионални клиенти Mshop. В
тези несигурни времена клиентите предпочитат
да имат по-малък брой доставчици, за да
постигнат икономии от мащаба, а ние можем
да предложим именно тази сигурност, да
отговорим на техните нужди и по този начин да оправдаем тяхното доверие.

Нашите очаквания са
за двуцифрен ръст в
настоящата година –
с надежда да достигнем
до нивата преди
пандемията
За да подкрепим дори още по-силно Хорека
клиентите си, инвестираме и в увеличаване на
нашия екип от търговци, които да бъдат до тях
и да допринасят за успеха на бизнеса им.
А чрез нашата МЕТРО кулинарна Академия
предлагаме обучения за клиентите, които да
обогатят знанията и уменията на служителите им,
което да доведе от своя страна до повишаване
нивото на продуктите и услугите им – ключови
във фазата на възстановяване на сектора.
www.progressive.bg 2 : 2022
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Комуникацията и
информацията са в
основата на добрия бизнес!

Дистрибуторският бранш е свързан с постоянни спадове и пикове, изисква
динамика в решенията, непрекъснат анализ на продажбите и добър
диалог с всички клиенти и партньори. Как „Клио Комерс“ успя да стане
най-голямата българска дистрибуторска компания през 2020 г.? По темата
разговаряме с Теодоро Бабаров, едноличен собственик на „Клио Комерс“.
Разкажете малко повече за историята на компанията! Кога и как стартира вашият бизнес?
Компанията е основана 1992 г. и тази година честваме 30 години. Трябва да се има предвид, че стартирахме в най-бедната държава в Европейския
съюз, в един от най-малките градове в България –
Разград, който е от около 35-40 000 души, което
прави пробива в бранша много по-труден. Дори
един квартал в София или във Варна е с по-голямо
население и другите компании, които оперират в
тези градове, много по-лесно могат да постигнат
резултати, тъй като потребителите са много повече.
От тази гледна точка за мен беше необходимо да се
занимавам с повече неща едновременно, да правя
по-сериозен анализ на всяка ситуация и да разширявам компанията непрекъснато. В бизнеса има
едно основно правило: големият поглъща по-малкия и аз го знаех, за това трябваше да работя много
повече от останалите и да реинвестирам всяка
печалба. Реинвестирането е много важно, особено
в началото, защото това дава възможност за разширяване и подобряване на инфраструктурата
на фирмата. Ръстът на бизнеса води до необходимостта от повече служители и повече складови
площи и за всичко това се изисква сериозен капитал. Освен труда, разбира се, във всеки успех има и
доза късмет.
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И все пак, как точно започна всичко?
Правил съм доста неща преди да създам фирмата: бях
футболист, нощно време карах такси, занимавах се и с
продажба на цигари, основно в ресторанти и барове.
Работата ми с ХоРеКа канала ме насочи към дистрибуцията на „Нова Бразилия“, защото ми направи
впечатление, че заведенията имат нужда от хубаво
кафе. След „Нова Бразилия“ дойдоха „Олинеза“,
„Монделийз“ и постепенно нещата се развиха.
Каква е разликата между дистрибуцията в един
по-малък град и в по-големия?
В малкия град клиентите обръщат по-голямо внимание на българските производители. Силните брандове пък вървят много по-добре в големите градове, където и стандартът на живот е по-висок.
Разширихте обхвата на компанията. Кои градове
покривате вече?
Имаме 14 складови бази в населените места:
Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград, Русе,
Горна Оряховица, Габрово, Плевен, Враца, София,
Благоевград, както и в Димитровград и Стара Загора.
Колко продуктови категории съдържа портфолиото ви към днешна дата?
Нашето портфолио се състои от опаковани храни-
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телни продукти от категориите: олио, оцет, брашно,
захар, чай, шоколад, кафе, напитки, консерви, пакетаж,
подправки, бисквити, вафли, ядки и др.
Предлагате и линия собствена марка. Колко продукта
съдържа тя?
Да, от повече от 5 години предлагаме висококачествени
собствени марки продукти от категориите – пакетаж,
консерви и захарни изделия. Портфолиото ни е над 70
артикула. Марките са „Мони“ и „Клио“, като имаме проекти за разширяване на асортимента. Ще ги развиваме
още, но бавно и постепенно.

Не е важно дали сме в магазина,
а къде сме в магазина!
Какъв е средният брой на търговските обекти, които
обслужвате месечно, каква е вашата търговска сила?
Средно на ден доставяме до 1450 обекта. Месечно достигаме до между 8 и 9 хиляди обекта. Индивидуалната
структура е в три дивизии с всички нива: от Търговски
Директор, Регионален Мениджър, Супервайзор, Старши
Търговски Представител, Търговски Представител,
Мърчандайзер. Общият брой на служителите е 160.
Мениджърската структура е от служители с над 10
години опит, които постоянно се обучават и постоянно
обучават хората по-надолу от тях. По-голямата част от
екипите са преминали регулярните обучения за стъпки
на продажби, справяне с възражения, търговска математика и т.н. Достигаме до хранителни магазини (с типизация според квадратура), специализирани магазини от
всякакъв тип, павилиони, кафенета, ресторанти, пицарии, сладкарници, бензиностанции, ведомствени кафенета, аптеки. Общо взето всички обекти в които има
някакви хранителни стоки.
Какви бяха резултатите ви през миналата година?
Колко процента ръст постигнахте?
Над 200 милиона лв. без ДДС покупки от доставчици и
въпреки трудната 2021 година бележим над 17% ръст
в продажбите (над 200 милиона) с новите региони. Без
новите региони – 22% ръст в продажбите, което също
е показател за стабилност и развитие в регион, в който
работим вече над 10 г.
Какви други бизнес решения за продажби, освен
дистрибуция, предлагате на вашите партньори логистични услуги, маркетинг и бранд мениджмънт,
мърчандайзинг и др.?
Основните ни ангажименти към производителите са
свързани с Дистрибуция и логистика, като зад тези ангажименти стои голям ресурс от опитна търговска структура, офис служители, складови работници, шофьор
доставчици (680 човека персонал) и огромен автопарк.
Осъзнахме, че за да си добър и за да знаеш къде и как
искаш да стигнеш, трябва добра IRP система, марке24 | ФЕВРУАРИ 2 : 2022

тингов и административни отдели (10 човека), които
са гръбнакът на компанията. Разработваме специални
маркетингови проекти за производители, за отделни
продукти и региони. Имаме и логистични договори с
някои производители.
Мърчандайзингът е един от основните ангажименти в
ежедневието на екипите. Постоянно следим пазарните
тенденции и заедно с производителите променяме и
подобряваме позиционирането на продукти, особено на
такива с импулсно потребление. Нашата цел не е просто
да влезем в магазина. Не е важно дали сме в магазина, а
къде сме в магазина! Ако пастетът е до хляба, се продава
повече. Ако хубавите бонбони са до хубавото вино и до
хубавото уиски, също се продават повече. Разбира се
зависи и от самия магазин. Няма как да е едно и също за
малките бакалии, както за големите вериги.
Отделно имаме бранд мениджъри, които допълнително
добавят стойност с фокус към отделни брандове, които
разработваме под марка Клио и, които внасяме. Особено
внимание в проектите обръщаме и на ХоРеКа канала
въпреки трудностите в този сектор последните 2 години.
Как допринесохте за развитието на категориите, в
които оперирате през 2021 г.?
Имайки предвид асортимента и тежестта ни като комплексен доставчик, до голяма степен имаме възможността да влияем в категориите, в които оперираме,
като най-важното е да удовлетворим интереса на всяка
една страна – производител, клиент, краен потребител.
Пазарът в България се развива доста динамично и това
е едно от най-големите предизвикателства – да дадеш
възможност на всяка компания с нейното портфолио да
стигне до крайния потребител.
От кои ваши маркетингови кампании постигнахте
най-добри резултати през миналата година?
През годините направихме доста кампании с различна
насоченост и всяка сама по себе си е успешна. Преди
старт на кампания обсъждаме с производителите целта
ѝ и разработваме съвместна стратегия. Освен в рекламните брошури на нашите партньори, рекламираме
подобни инициативи постоянно и в нашите брошури.
Най-успешните проекти може би са тези с моментните
награди, а наблюдаваме спад в кампаниите с подаръци
на томболен принцип.
Коя беше най-голямата трудност за вас през 2020 г.,
когато започна пандемията?
Най-неприятното беше, че бяхме подготвили инвестиции в ХоРеКа канала през 2020 г. Някои продукти също
така се продават само в ХоРеКа и претърпяха сериозен
спад. И все пак отбелязахме ръст през 2020 г., тъй като
хората започнаха да пазаруват повече за вкъщи. Някои
отделни категории, свързани с импулсното купуване
пострадаха, но повечето имаха ръст. Също така 2020 г.
беше добра за най-млаките търговски обекти, тъй като
много от хората ги предпочитаха като по-безопасни
пред големите супермаркети.

Интервю на месеца
А що се отнася до следващата – 2021 година?
Беше много добра година за местния туризъм. Хората се
чувстваха донякъде по-свободни, но най-вече почиваха
у нас, което подкрепи значително българския туризъм
и това се отрази положително на цялата икономика.
На какво се дължи големият ръст на „Клио Комерс“
през последната година?
Ние всяка година отбелязваме сериозен ръст. Дължи
се най-вече на анализите, които правим за всеки един
аспект. Също така на увеличаване на силните брандове, точките за продажба, влизане в нови категории,
имаме и продажба на суровини за износ чрез наши
партньори.
Всяка една успешна кампания е заслуга на целия екип!
Той е силно мотивиран и много качествен и искам да им
благодаря за усилията и отдадената работа!
За мен комуникацията с хората в екипа е много важна
и аз провеждам разговори със служителите на всички
нива всеки ден. Не ограничавам комуникацията си с
тях, даже напротив, насърчавам ги да споделят с мен,
за да мога да прогнозирам развитието на пазара и да
планирам правилно всяка стъпка напред. За доброто
развитие на една компания е необходимо да се събира
голямо количество информация, която впоследствие
се анализира и дава възможност за взимането на правилни решения.
Как и защо толкова много големи компании избират
да ви се доверят?
Точност, коректност и изпълнение на ангажиментите.
Другото много важно е отношението и добрата комуникация, на което аз много държа, било то с малки или
големи фирми. Стремя се да имам еднакво отношение и
към най-малките и към най-големите и да виждам потенциала, да виждам с какво можем да им бъдем полезни.
Изучавам нещата и си правя изводи. Резултатите на една
компания не са фактурите и сметките. Моят фокус е
върху развитието на бизнеса в глобален мащаб. Винаги
се стремя да гледам напред в бъдещето и да предвиждам как ще се развива пазара, защото промените при
нас са непрекъснати.
Колко динамично се променя този бранш и как се промениха вашите клиенти / партньори през годините?
Много динамично се променят нещата в нашата сфера.
За тези 30 години, в които сме в бранша, се случиха
много неща. Някога магазините нямаха дори каси,
нямаше я днешната модерна търговия. Партньорите
ни също се променят, както и техните изисквания, за
това ние държим много на комуникацията, както и на
информацията. Обратната връзка от търговските екипи
е изключително важна за нас, а също и информацията
за развитието на пазара. Стремим се винаги да сме в час,
добрите резултати да не ни успокояват и да ни забавят, а
да продължаваме да се развиваме.
Дистрибуцията е свързана с множество спадове и
пикове, динамичен и труден бизнес е и е необходимо

да се следи във всеки един момент какво и колко се
продава.
Колко общо са компаниите, които представлявате?
Компаниите, с които работим, партньори и доставчици, са около 140. Когато си в малък град и в малка
държава е необходимо да работиш с повече компании, повече продукти, за да продължаваш да съществуваш и да растеш. Имаме партньори в различни сегменти. В захарните изделия работим с „Монделийз“,
„Престиж“, „Чипита“, „Победа“, „Си Комерсиал“, „Захарни
заводи“, „Диамант“, „Медовина”… В напитките работим
с „Флорина“, „PepsiCo“, „Hell“ и др. Водите – с „Девин“,
„Предела“. Консервите – „Олинеза“. Кафетата – „Нова
Бразилия“, „Якобс“ и др.
Как подбирате продуктите, които дистрибутирате?
Правим пазарно проучване, отделите – Маркетинг,
Покупки и Търговски също взимат отношение.
Ежеседмично получаваме предложения от България
и от чужбина за дистрибуция. Взимаме под внимание
всяка специфика и в зависимост от продукта разработваме стратегия. Имаме възможност да дадем шанс на
продукти за период от 12 месеца до 24 месеца, но на
всяко тримесечие правим анализи и взимаме решения
и мерки.
Каква е прогнозата ви за развитието на дистрибуцията у нас? Онлайн каналът ще окаже ли влияние и по
какъв начин може да промени нещата в търговията на
едро?
Аз мисля, че специално за дистрибуцията, онлайн каналът няма да доведе до добри резултати, заради липсата на човешкия контакт. Моята прогноза е, че някои
по-малки компании могат да загубят присъствие при
дигиталната дистрибуция. Онлайн продажбите на
дребно също биха могли да окажат негативно влияние
на някои видове стоки, като например тези които се
купуват импулсно, защото отсъства директния контакт
на консуматора с продуктите. Но това е част от бъдещето и няма как да се избегне. Друга интересна тенденция, която скоро ще навлезе в бранша е употребата на
електрическите автомобили и бусове, което ще намали
разхода за доставка.
Какви са прогнозите ви за пазара и икономическата
ситуация през 2022 година?
Трудно е да се правят прогнози, особено в пандемичната обстановка, в която живеем. В общи линии очаквам
до 4-5 месеца нещата да тръгнат в положителна посока
– цените да се стопират, на някои неща дори да се върнат назад. Според мен би било добре да отпадне облагането с ДДС върху някои основни стоки и услуги, както
е в други държави.
Що се отнася до „Клио Комерс“, ние сме компания, която
години наред реализира голям ръст и сега сме на етап, на
който фокусът ни е върху рентабилността, а не толкова
върху ръста. Така ще е и през предстоящата година –
ще се стремим към стабилност преди всичко.
www.progressive.bg 2 : 2022
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Ръст в стойност на продажбите
на прясно мляко
9,5%, стабилен спрямо 2020 и организираните
хранителни магазини от 40 до 100кв.м с дял в обем
през 2021 от 5,4% спрямо 5,8% през 2020.
Аналогични са и данните на продажбите в стойност,
които отбелязват ръст в големите магазини.
По видове продукти – пастьоризираното охладено
прясно мляко държи 74,4% от продажбите в обем
през 2021 г., 75,7% е бил този показател през 2020
година. Следва UHT прясното мляко, което заема
21,6% от продажбите в обем за 2021 г., което е леко
увеличение в сравнение с 2020 г., когато са били
21,2% от общите продажби в категорията.

Продажбите на категорията „Прясно мляко“
намаляват в обем и бройки, но отбелязват ръст
от 1,54% в стойност. В литри спадът е 1,29%, а в
бройки -1%. Това показват данните на „NielsenIQ
България“ за МАТ период януари-декември
2021 сравнен с януари-декември 2020 година.
Агенцията следи продажбите в хранителните
магазини без специализираните млекарници.
Това показва ръст на цените и инфлация, като
цената за литър прясно мляко през 2021 година
се е повишила с + 0,06 лв. общо за категорията,
отчитат от агенцията. А що се отнася до цената на
опаковката прясно мляко от 2,04 лв. през 2020 г.,
2021 година тя достига 2,09 лв.
Най-важният канал за продажбите на прясно мляко
са организираните магазини за хранителни стоки
над 300 кв.м. с тежест от 40,8% в обем от общия
пазар, за сравнение с 39,3% през 2020 година,
което показва, че те са увеличили значимостта си.
Следващият канал е на магазините от
традиционната търговия под 40 кв.м. с тежест от
17,3% през 2020 г. и 16,5% през 2021 година. Така
наречените неорганизирани големи магазини
с площ от 40 до 100 кв. м. също губят малко от
тежестта си през 2021 г., заемайки 16,00% през 2021
г. Организираните големи магазини от 100 до 300
кв. м. са следващи по дял от продажбите в обем
- 11,8% през 2021 г., сравнено с 11,9% през 2020
година. Остават неорганизираните хранителни
магазини над 100кв.м с дял през 2021 в обем
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Овкусените млека заемат 3,8% дял общо от
категорията от продажбите в обем за 2021 г.
Видно е, че най-големият сегмент, този на
пастьоризираното охладено прясно мляко,
отбелязва спад на продажбите в обем от -2,8%,
което води до спада на продажбите в обем на
цялата категория.
През последните три години се забелязва ръст на
продажбите на продукти в пластмасови бутилки за
сметка на картонените кутии. За 2021 г. продажбите
в картонени кутии са 53,5%, а през 2020 година са
били 56,9%. От своя страна РЕТ бутилките печелят
пазарен дял през 2021 г., достигайки 46,1%, а през
2020 година този дял е бил 42,3%.
Отслабва интересът към био и органик прясното
мляко в сравнение с 2019 година, когато се е отчело
завишено търсене, отбелязват от агенцията за
проучване на пазара. Едва 0,4% са продажбите
в обем през 2021 г., което може би се дължи и на
малкото предлагане на такъв вид продукти.
Активните продукти в категорията „Прясно мляко“
през 2021 г. са 278 продукта общо, като 59 от тях
са лансирани през 2021, т.е. можем да ги наречем
нови продукти, които са заели 4,8% от продажбите
в стойност и 4,7% от продажбите в обем.
Топ пет производители общо за категорията по
продажби в стойност, подредени по азбучен
ред, са „Бор Чвор“, „Мегле“, „Олимпус“, ОМК,
собствени марки.
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Пазаруваме малотрайни колбаси
по-рядко, но в по-големи
количества
Когато искаме да приготвим бърза и апетитна вечеря, често се
обръщаме към сегмента на Малотрайни колбаси. Продуктите
от категорията Месни са и подходящо мезе за зимните месеци,
когато често се пие червено вино. Как обаче се развива
сегментът и какви са показателите му в съотношение с цялата
категория, научаваме от проучване на „GfK България“.

Ц

ялата категория Месни продукти е
привлякла 0,9% по-малко стойност
през 2021 г. в сравнение с 2020 г., като
при Малотрайните колбаси този спад
е особено динамичен – те губят 5% от стойността,
генерирана през 2020 г., става ясно от анализ на
данните от Потребителски панел (количествено
продължително изследване на 2500 български
домакинства, което следи покупките, извършени
за домашна консумация) на „GfK България”
за МАТ ноември 2021 г. спрямо МАТ ноември
2021 г. Основните индикатори, свързани с този
спад, които биха могли да бъдат посочени са
по-малкото купувачи и по-рядкото пазаруване
на категорията.
Въпреки намалението в броя на купуващи
домакинства,
месните
продукти
запазват
изключително високи нива на пенетрация, а
именно 93.2%, сочи анализът на агенцията. През
2021 г. домакинствата пазаруват Месни продукти
по-рядко, като за периода честотата на покупка е
средно 26,1, но увеличават количеството закупено
на единично пазаруване, което е средно 0.60 кг.
Според данните на GFK малотрайните колбаси са
с по-динамична загуба на купувачи и честота на
пазаруване от общата категория. Това води до
по-значима загуба в стойност за период от една
година.
От агенцията отчитат спад в пенетрацията на
Малотрайни колбаси. За МАТ ноември 2021 г.
спрямо МАТ ноември 2021 г. тя е почти 82%. За
целия период едно домакинство е пазарувало
средно 12.3 пъти Малотрайни колбаси, което също
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е по-малко от предходната година, но е увеличило
количество на пазаруване. За периода то е 0,73 кг
за единично пазаруване.
Малотрайните колбаси със значимо по-малък
дял на промоциите в сравнение с Месните
продукти като цяло, отчитат още от GFK. През
2021 година ръстът на промоциите е по-бавен
при Малотрайните, надвишавайки една пета от
привлечените средства от домакинствата.
10% е делът на Собствените марки в стойност при
Малотрайните колбаси, което е незначителен спад
спрямо предходната година – от 0.5 процентни
пункта. Цялата категория, както и сегментът са с
незначително намаление на Собствените марки –
от 13,9 процента на 13,7.
Каналът на традиционната търговия е със
значима роля за пазаруването на Малотрайните
колбаси, в сравнение с останалите търговски
формати. Той има негативно развитие през 2021
г., но остава най-предпочитан от домакинствата,
като процентът му е 29,3, а спадът спрямо
предходния период е с 8,7 на сто. Хипермаркетите
и Дискаунтърите са с двойно по-голям спад от
целия сегмент Малотрайни колбаси, отчитат
от GFK. За Хипермаркетите той е 10,7 %, а за
Дискаунтърите 9,8 %, като делът на първите е
12,4 %, а на вторите – 10,7 на сто. Супермаркетите
нарастват с 2% и така достигат 22,7. Кеш § Кери
са с почти двойно повече стойност, но запазват
нисък дял. Магазините за месо отбелязват
значителна промяна в стойност на годишна база
от 18,5 % и делът им става 2,5 на сто.

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

ТОП 10
РИТЕЙЛЪРИ

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ
ДА КУПИТЕ

1200

лв.

без ДДС

960

20

-

ДО 15.03.2022

лв.

без ДДС

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

%

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

ЗАЩО ДА ГО КУПИТЕ?

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

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

ДОСТАВКА: по електронна поща
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАЯВКА:
office@cmg-bg.com
+359888034827
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Бутилираната вода е
предпочитана за консумация
Допитахме се до представители на компаниите
производители на вода и обогатени напитки, за да
научим повече за развитието на тези категории.

ДИМИТЪР ДЪЛГЪЧЕВ,
Председател на
ТПК „Михалково“

КРИСТИАН ПАНАЙОТОВ,
Продуктов мениджър на
АМАТА ООД

Пандемията и кризата се
отразиха и на пазара на вода
2021 година беше трудна в икономически смисъл година – не само за нас, а за всички, сподели Димитър Дългъчев, Председател на
ТПК „Михалково“, Изпълнителен директор на „Михалково“ АД и Председател на
Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. „Пандемията
Covid-19 и произтичащият от нея спад на икономиката, затваряне на хотели и ресторанти, ограничаване броя на посетителите в тях - всичко
това доведе до намаляване на потреблението.
Значително се повишиха разходите за транспорт, енергия и суровини, които се използват
при бутилирането. Естествено всичко това се
отразява и на нашето производство.
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САВИНА ПАЛИКАРЕВА,
Маркетинг мениджър,
Тимбарк България

Въпреки това ние се мобилизирахме, продължаваме да работим на пълен капацитет, като спазваме всички ограничителни и хигиенни изисквания, за да осигурим на нашите клиенти любимата
вода от изворите на „Михалково”. Надявам се, че
тази година ще успеем да достигнем нивата на
продажби преди кризата.“
Според Савина Паликарева, Маркетинг мениджър, Тимбарк България, пазарът на бутилирана
вода остана сравнително слабо засегнат от COVID
ситуацията. „Даже бих казала, че отбеляза ръст, тъй
като потребителите се ориентират към все по-здравословен начин на хранене, като минералната вода
е неизменна част от ежедневието им. Сериозен процент от потребителите консумират минерална вода
всеки ден за сметка на намалена консумация на вода
от чешмата. През настоящата 2022 година очакваме
тези тенденции да се запазят, като има възможност и
за допълнителен ръст на категорията.“

Вода и обогатени напитки
Пазарът на бутилирана вода е странно нещо, каза
Кристиан Павлинов Панайотов, Продуктов
мениджър на АМАТА ООД. „От самото ни стартиране ни стана бързо ясно, че потребителите
имат изключително високи изисквания към
водата, която пият, въпреки, че иначе се смята
за базова стока.
Психологията тук е много интересна, защото е
видимо, че клиентите са готови да платят далеч
над производствената стойност на бутилираната вода, стига марката ѝ да вдъхва доверие и
да е разпознаваема. Затова и малките/бутиковите производители все още представляват
доста малък дял от общия пазар, но той все пак
се покачва.“

Най-популярна е
минералната вода
Традиционно най-популярна сред потребителите остава минералната вода, научихме още
от Савина Паликарева. „Газираната заема
последно място, тъй като българите продължават да я консумират сравнително рядко,
донякъде и благодарение на масово разпространеното схващане, че газираното не утолява
добре жаждата и не е достатъчно полезно за
организма.“
Димитър Дългъчев сподели също и, че в
България има над 240 находища с минерални
води и такива с питейни качества – от слабо до
силно минерализирани, с различен химически
състав и характеристики.
„Хората имат все по-голям интерес към здравословния начин на живот. Аз се радвам, че те се
интересуват задълбочено от състава и качеството на храната и напитките.
Бутилираната вода е предпочитана за консумация, задоволява всякакви предпочитания
поради голямото разнообразие от вкус и уникален набор от характерни свойства и специфичен минерален състав, който зависи от геоложките условия в областта, където тя се добива.
Освен това бутилираната вода е с гарантирано
качество. Предвид това тя е сегмент в сектора, който през последните години заема все
по-висок дял в консумацията на безалкохолни
напитки. Проучвания на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България
показват, че бутилираната вода е най-предпочитаната напитка за консумация в България.
Три са основните категории бутилирани вода
според законодателството на ЕС:
• Натурална минерална вода
• Изворна вода
• Бутилирана питейна вода /трапезна/, при която

често се прилагат модерни технологии за пречистване и обогатяване
Освен това бутилираната вода може да бъде
газирана и негазирана.
Всяка вода може да е „идеална“ – било то минерална, изворна или трапезна, ако се съхранява
и пие правилно. Някои води са подходящи за
определени категории ястия, вина, кафе, други
се употребяват като вода за спорт, тъй като имат
ценни минерали, които възвръщат баланса на
тялото след активен спорт.“
Подобно мнение изрази и Кристиан Панайотов:
„В края на деня бутилиращите вода компании
предлагаме продукт, който е доста подобен и
има доста проста функция: хидратация. Стига
да се спазват прости хигиенни норми, дали
на етикета ще пише името на една или друга
компания представлява минимална разлика в
качествата на самия продукт. Тук идва ролята
на маркетинга—от опаковка, през етикет и,
най-вече, реклама. Без последната съставка,
резултатите не могат да бъдат особено добри,
нито очакваме това да се промени в близкото
бъдеще.“
Той също така добавя, че за разлика от огромните западни пазари, където трапезната вода
е най-популярният избор в България тронът се
заема от минералните води.
„Страната ни е богата на минерални извори,
водата от тях има добри физикохимични показатели, а градските легенди за нейните лечебни
свойства дозавъртат колелото на търсенето ѝ.
Разбира се, минералната вода може да има състав, който допринася за всекидневния прием
на важни минерали, но в голямата част от случаите, количеството на полезни вещества е
доста ниско. Прекалената употреба на един вид
минерална вода, обаче, може да доведе и до
проблеми.
За да се постигне по-добър баланс, ние винаги
сме препоръчвали на наши клиенти да редуват
марките и видовете вода, която консумират,
дори това понякога да не е задължително в наш
интерес.“

Новостите са насочени към
опазването на околната среда
Водата е природа, но за да стигне до всеки
дом тя е в пластмасова бутилка, която пък от
своя страна замърсява природата, каза още
Димитър Дългъчев. „Нужни са мерки и от
2021 г. Европейската комисия въведе европейски данък върху нерециклираните пластмасови
опаковки. България е подписала Европейската
директива за намаляване на пластмасовите
www.progressive.bg 2 : 2022
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за внедряване в съществуващото производство,
без да изискват огромни инвестиции. В АМАТА
ООД открихме, че това всъщност е напълно
постижимо—нужни са главно труд и воля.“
„Последно, но не и на последно място, всяка
година е нова възможност за транзиция от пластмасови опаковки, на които все повече и повече
се гледа с лошо око, към по-„зелени“ избори—
пример в Щатите е успехът на Just Water, която
ползва картонени опаковки. За жалост, и противно на вярванията на много хора, тези технологии все още имат огромни недостатъци. Те
включват огромни начални инвестиции, чувствително по-висока цена на опаковката (която
формира огромната част цената на бутилираната вода), а в някои случаи и проблеми с трайността на крайния продукт.“
Категорията има потенциал за развитие според Савина Паликарева от Тимбарк, като
тенденциите са за разширяване на портфолиото на различните компании с овкусени води,
води, обогатени с витамини и различни изотонични напитки. Тези продукти имат по-нишов
характер смята тя, но удовлетворяват търсенията на потребители, които искат не само добра
ежедневна хидратация, а и специфичен вкус
и допълнителни ползи за организма, които не
могат да получат само от консумация на минерална вода.

опаковки със срок 2024 година. Амбициите
ни в бранша са до 2025 година най-малко 25%
от пластмасата да е рециклирана, до 2030 г.
всички опаковки да могат да се използват повторно, а до 2029 г. да имаме 90% събираемост на
пластмасовите бутилки за напитки. В момента в
България се рециклират едва 22% от PET опаковките. Затова ние в „Михалково“ и много колеги в
бранша подкрепяме въвеждането на депозитна
система за опаковките.“
Другите новости, които отбелязват производителите са свързани с новите видове вода с
добавки.
От години наблюдаваме, че трендовете на Запад,
рано или късно, достигат и до България—просто
има забавяне, споделя Кристиан Панайотов.
„Последно този механизъм беше потвърден
с навлизането на Вода+ категорията, която
включва обогатени с минерали и витамини продукти, както и такива с добавен вкус.
Там и считаме, че полето за изява е най-изравнено—за разлика от големите, малките производители не могат да отделят огромни средства
за реклама, затова и вниманието се насочва към
продукти в зародишни категории. Важно условие е такива продукти да са възможно най-лесни
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Категорията Обогатени води
става все по-атрактивна
Наблюдаваме тенденция категорията на
Обогатените води, ако можем да я обобщим по
този начин, да става все по-атрактивна точно
вследствие на пандемията споделя Савина
Паликарева. „Потребителите на този вид продукти са обикновено млади хора във възрастовия сегмент от 18 до 39 години, живеещи в
големи градове и водещи активен начин на
живот. Един от важните двигатели на покупката
тук е вкусът, но като цяло българските потребители стават все по-информирани и взискателни
и все по-внимателно четат етикетите на продуктите, което е чудесна тенденция. През изминалата година в тази категория навлязоха няколко
нови играчи, както местни производители,
така и дистрибутори на чуждестранни марки,
което още веднъж показва колко е атрактивна
категорията.“
„Специално за нас като компания пандемията
изигра съществена роля, но в положителен
аспект, тъй като приключихме с 25% ръст. Това
ми дава основание да смятам, че категорията
Обогатени води е успяла да се развие.“ заяви
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Радослав Димитров, Търговски директор на
НЕОПАК ЕООД.
Категорията Обогатени води, или Вода+, със
сигурност бележи ръст смята и Кристиан
Панайотов. „В крайна сметка, колкото и уникален да е един продукт, винаги има „механично“
време, нужно за да стане той разпознаваем,
хората да се запознаят с него и с това какво го
прави различен. Колкото повече производители
пускат такива серии, толкова по-голям шанс
тези продукти да достигнат до щандовете и
съответно—крайният клиент.
Една част от компаниите разработиха води
с добавен Цинк, Колаген, Сребърни нишки и
други. Нашата компания заложи на Краля на
Минералите: Магнезия и разработи серия води
(трапезни и такива с високо pH) с добавен
Магнезий.“

Колкото и уникален да
е един продукт, винаги
има „механично“
време, нужно за да стане
той разпознаваем.

„Колкото до пандемията, както знаем, тя има и
икономически характер. Във време на несигурност и инфлация е нормално потребителите да
ограничат харчовете. Предвид, че категорията
Вода+ е де факто премиум категория, то тя, разбира се, страда.“

Сегментът Обогатени води
има сериозен потенциал
На въпроса как очаквате да се представи категорията „Обогатени води“ през предстоящата
година Кристиян отговори: „Винаги оптимисти,
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но все пак много внимателни. От стряскащото
покачване на цените на електроенергията—от
която всеки производител ползва доста—през
покачване на цените на основни суровини,
очакваме 2022 г. да бъде година на стагнация.
Лично ние инвестирахме в инсталация от
соларни панели, като резултатите засега са
толкова положителни, че се надяваме до края
на годината да увеличим нейният капацитет
петорно.“
Този сегмент в България има сериозен потенциал за развитие според Савина Паликарева.
„Очакваме през настоящата година да привлече
още нови компании, а сегашните участници в
него да разширят портфолиото си от предлагани
напитки. Същевременно големите производители на този тип продукти успешно обучават
потребителите какви са ползите от редовната
консумация на води и напитки, обогатени с витамини и минерали и това неминуемо ще доведе
до ръст на продажбите в дългосрочен план.“
Радослав Димитров също смята, че сегментът
„Обогатени води“ ще продължи да расте.

Новостите в категорията
през 2022
През тази година се очаква да видим много
новости в категорията. От мненията на потребителите разбираме, че тя ще продължава да се
развива и расте и, че най-вероятно ще видим
нови интересни продукти на пазара. Радослав
Димитров споделя, че можем да очакваме
нови видове витаминни напитки.
„Очакваме категорията Вода+ да продължи да
узрява през идната година.“, заяви Кристиан
Панайотов. „На запад има вече наложени
доста ниши, част от нея, включително напитки
с фибри, напитки с протеини, напитки с пробиотици, и доста, доста други.“,
„Очакваме и да видим иновации в опаковките,
въпреки че това е доста муден процес, който
вероятно ще се проточи още дълго време. Това,
което става все по-ясно, е че времето на пластмасовите опаковки лека-полека изтича. Всеки
един момент може да е моментът когато отваряме нова страница.“
Според Савина Паликарева основна тенденция през настоящата година ще бъде обогатяването на портфолиото продукти на настоящите участници в категорията, като според нея
е вероятно да видим и нови компании, които да
се присъединят. Изотоничните напитки също
ще предложат новости през 2022 г., както става
ясно от коментарите на представителите на
компаниите предлагащи обогатени води.

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.
Продължение от предишния брой

Голямото житейско обновление
Пандемията предизвика консуматорите да пристъпят към Голямото житейско обновление,
което доведе до драстични личностни промени и
колективно преосмисляне на ценностите, начина
на живот и житейските цели. Бизнесите следва да
направят иновации в стоките, услугите и преживяванията, които да отговарят на този момент, придружени от маркетинг, който взема предвид и „прегръща“ въпросния катаклизъм.
4 милиона американци напуснаха работата си
през юли 2021 г. и още 4 милиона през август.
Кризите могат да накарат хората да анализират и
променят ценностите си. През изминалата година
потребителите направиха инвентаризация на
живота си и сега активно се опитват да начертаят
нов път напред. През 2015 г. само 12% са приоритизирали отделянето на време за себе си. Този
процент се е удвоил, достигайки 24% през 2021 г.
Консуматорите сега ценят много повече баланса
между работа и личен живот. Те променят работата
си или напускат работното си място, за да открият
своята лична цел.
Разтърсени от пандемията, потребителите станаха по-мотивирани да мислят за своите страсти
и потенциал. Голямото житейско обновление
представлява действията, предприети от тях за
постигането на нови цели. Промяната ще остане
водеща тенденция. Дейностите и продуктите,
които позитивно повлияват менталното и физическото здраве, като осиновяването на домашен
любимец или възможността да пътуваш докато

работиш от дистанция, оказват влияние на решението за правене на покупка.
44% от професионалистите вярват, че техните
компании ще инвестират в здравето на служителите и благосъстоянието в бъдеще.
Пазарите на труда по света стават свидетели на безпрецедентен поток. Някои потребители избират
или им се налага да напуснат работа, особено тези
които поемат грижата за някого, водейки до това
дори Linkedin да добави нови имена на длъжности
като: „стоящ у дома родител“, за да отрази коректно
тези роли. Работниците се опитват да навигират
държавните помощи, риска за здравето и завръщането към нормалния начин на живот, както и разширяването на личните ценности. Те търсят кари-
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ера, която да е в полза и на живота им извън офиса.
Компаниите имплементираха Работата в нови
пространства и установиха, че нивата на продуктивност се запазват, което изцяло промени кога,
как и къде може да се върши работа.
Доброто психично състояние също е част от
Голямото житейско обновление. Свалянията
на приложения като Calm и Headspace насочени
към облекчаване на тревожността се увеличиха.
Осиновяването на домашни любимци нарасна
до небесата и глобалният ръст на продажбите на
продукти за грижа за домашни любимци се удвои
спрямо 2019 г. Бизнесът трябва да отговаря на нуждите на потребителите, където и да се намират в
живота си.

мрежи развиват своите възможности и в някои
случаи, придобиват технологични стартъпи, за
да влязат в Движението на Метавселената.
Постоянният поток от съдържание и способност за
добиване на популярност в доминиращите видео
социални платформи като TikTok и YouTube демонстрират влиянието на формиращите общности
социални мрежи. Сега онлайн социализацията е
предпочитаната форма на забавление за много
потребители, особено за по-младите поколения,
които прекарват повече време в игри на мобилни
устройства, настолни компютри и устройства за
виртуална реалност. По време на Движението на
Метавселената, потребителите ще обличат своите
аватари, за да изследват виртуални светове заедно
с потребители от цял свят.

Перспектива спрямо Голямото житейско обновление

56% глобален ръст на продажбите на AR / VR
очила от 2017 до 2021 г.

Потребителите ще продължат да навигират трусовете на пандемията. Компаниите, които ще се насочат към тенденцията Голямото житейско обновление ще бъдат виждани като партньори в очите
на потребителите, помагащи им да се адаптират
към новия начин на живот.
Бизнесите трябва да приспособят маркетинга си
към отразяване и подкрепа на решенията на потребителите да предприемат действия. Връщането
към поведението от преди пандемията може да
няма същият ефект занапред. Потребителите ще
предпочетат марки, които са адекватни на момента.
Компаниите трябва да предлагат политики и продукти, които осигуряват стойност и подкрепят личностното израстване, за да стимулират лоялност.

Движението на Метавселената
Дигиталният свят се развива отвъд виртуалното общуване и до потапящи 3D реалности.
Потребителите все по-добре възприемат дигиталните пространства за социализация. Марките в
центъра на The Metaverse Movement биха могли
да увеличат своя капитал. Тези виртуални среди
могат да засилят електронната търговия и продажбите на дигитални продукти.
38% от потребителите са участвали в онлайн
видеоигри поне веднъж седмично през 2021 г.,
от 29% през 2015 г.
Миналата година физическият и виртуалният свят
се сблъскаха. Заради изискванията за социално дистанциране, потребителите се научиха как да остават свързани, образувайки нови онлайн общности,
които предлагат редица възможности за комуникация, от предаване на живо до игри. Социалните
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Модни марки и търговци на дребно използват TikTok
за краудсорсинг съдържание и дизайн, популяризиране на продукти и обучаване на сътрудници как
да изграждат последователи. През 2021 г. повече от
30% от потребителите са закупили стоки или услуги,
след като са видели публикация на инфлуенсър или
фирмена реклама в TikTok. Спортни отбори, геймъри
и художници използват платформи като YouTube и
Twitch за организиране на виртуални концерти на
живо и събития и компаниите искат да се срещнат
с потребителите в платформата. Марките купуват
билбордове и продуктови разположения, наред
с другото рекламно съдържание в тези онлайн
пространства. Виртуалните магазини улесняват
електронната търговия и предлагат дори изцяло
дигитални продукти за покупка, включително незаменими токени (NFT), за обличане и настаняване
на аватари. Основната цел е да се изгради информираност за марката сред влиятелни потребители,
които са пионери в участието в дадена платформа.
Компаниите, които започват да установяват присъствие сега ще бъдат на преден план, когато виртуалните социални среди и виртуалната реалност се
развият още повече.

Перспектива спрямо Движението
на Метавселената
Иновативните компании вече използват AR / VR приложения в техните бизнес процеси. Потребителите,
използващи онлайн игри и социални медии с предимно видео съдържание за стрийминг и общуване изграждат основите за Движението на
Метавселената. Подобрения в AR / VR възможностите и по-ниски разходите за оборудване ще
увеличат достъпа до 3D виртуални пространства.
Потребители, които вече взаимодействат с подобни

Тенденции
онлайн социални мрежи ще отделят още повече
време в изцяло компютърно генерирани среди.
Докато Движението на Метавселената продължава да печели технологични участници, компаниите трябва да научат ролята си за увеличаване на
познаването на марката и генерирането на приходи.

Преследване на Новото старо
Втората употреба, препродажбата и пиър ту пиър
търговията стават все по-актуални. Спестяването
е тенденция. Потребителите се движат от притежаването към преживяването. Устойчивостта и
индивидуалността премахват стигмата, свързана с
пазаруването втора употреба и peer-to-peer търговията. Бизнесът трябва да прави повече с по-малко.
Инвестирането в инициативи за кръгова икономика, като рециклиране, отдаване под наем или
програми за препродажба, ще стимулират продажбите, като същевременно въздействат положително върху околната среда.
33% от потребителите купуват употребявани
стоки поне на всеки няколко месеца.
Потребителите искат да живеят устойчиво и да
минимизират екологичните си отпечатъци. В
същото време достъпността се превърна в решаващ фактор по време на нестабилната икономическа ситуация. Някои потребители също желаят
ексклузивни или уникални стоки, които може да са
на по-висока цена. Тези фактори тласнаха пазаруването втора употреба към масовия поток. Винтидж и
бавната мода помогнаха на тази тенденция да процъфтява в пазара на облекло. Младите поколения са
в Преследване на Новото старо, търсейки единствени по рода си продукти. Една пета от потребителите ще обмислят увеличаване на покупките
втора употреба в бъдеще. Потребителите непрекъснато преглеждат своите вещи, за да определят
кои артикули да запазят, надстроят, препродадат
или дарят. Изобилието от приложения за продажба
и закупуване втора употреба и желанието за устойчиви опции оказват положително влияние върху
тази тенденция.
67% от професионалистите са заявили, че тяхната компания се занимава с отговорно потребление и производство (SDG12) през 2021 г.
Компаниите внедряват нови бизнес модели
и възприемане на кръговата икономика.
Преследването на Новото старо вече е разпространено в шивашката индустрия от години,
но се разширява в други бързооборотни потребителски стоки. Бизнес моделите се развиват, за
да включват програми за обратно изкупуване,

инициативи за многократна употреба, поправени
продуктови предложения и пиър то пиър пазари.
Карти за подаръци, кредит в магазина и точки за
лоялност са предимства, които насърчават потребителите да участват в тези програми. Бизнеси,
които намират възможности да се докоснат до
Преследването на Новото старо може да се възползват от допълнителен поток от приходи.

Перспектива спрямо Преследването
на Новото старо
Повторната търговия ще става все по-разпространена и ще обхваща повече категории.
Потребителите ще продължат да обмислят закупуването на втора употреба, особено когато пазаруват по-дълготрайни стоки. Платформите ще предлагат различни марки и опции за препродажба, за
да отговорят на търсенето. Освен това компаниите
ще трябва да използват повторно или рециклират
материали за разработването на нови продукти и
за намаляването отпадъците. Преследването на
Новото старо несъмнено ще подобри устойчивото производство и консумация и репутацията на
марките.

Селски урбанизъм
Най-доброто от двата свята предстои да се съчетава все по-често. Крайградските и селските общности предлагат по-просторни жилища и по-зелена
природа, които примамват потребителите от градските райони. Градските жители също искат тези
предимства внесени в техните квартали. Бизнеси,
които укрепват разпространението на електронната търговия, разширяват устойчивите продуктови линии и обслужването на селските райони ще
излязат като победители.
37% от потребителите очакват да работят от
вкъщи в бъдеще.
Миналата година потребителите търсеха оазис
на открито, временно преместване в селските
райони или прекарване на повече време сред
природата. Сега все повече градски жители искат
да се преместят за постоянно в селски район.
Предимствата на градския живот, включително
близостта и удобството, намалиха своята сила
заради лок-дауните и дистанционната работа.
Тези потребители се чувстваха затворени в малките си пространства, същевременно плащайки
по-високи разходи за живот без съответните привилегии. Междувременно по-доброто качество на
въздуха, по-малкото задръствания и желанието за
семпъл живот, както и устойчивостта се превръщат
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в ключови фактори за покупка на жилище в предградията, провинцията или по-малките градове.
Тенденцията на преместването е особено актуална
в развитите страни, като се има предвид по-малката инфраструктурна разлика между градовете и
предградията, по-удобното пътуване до работното
място и по-ниските разходи за жилище. Не всички
потребители са готови да се откажат от градския
живот. Нуждата от зелени площи в близост до дома и
по-бързото, по-чисто пътуване до работното място
променя предпочитанията за жилище за онези привърженици на Селския урбанизъм, които остават в
града. Като цяло потребителите инвестират повече
в своите домове и общности, тъй като прекарват
повече време там.
40% от професионалистите са заявили, че тяхната компания се занимава с изграждането на
устойчиви градове и общности (SDG11) през
2021 г.
Тъй като работата става по-малко обвързана с
физически офис, потребителите се движат както
в рамките на града, така и извън него. Появяват се
нови бизнес възможности, заради тази тенденция
за движение. Мащабното разпространение на електронната търговия е жизненоважно. Разширяването
на територията и възможностите за доставка ще
доведе до по-добро обслужване на селските общности и разширяване на клиентската база. Куриерите
на колети също увеличават географското покритие.
В Обединеното кралство, DPD си партнира с Collect+,
за да добави над 3000 магазина през 2020 г., което
поставя 97% от населението в рамките на пет мили
от a DPD Pickup магазин. Включване на по-устойчиви
инициативи в градските райони ще резонира със
тенденцията на Селския урбанизъм. Отглеждането
на култури на закрито и градините върху покриви
могат да донесат местни продукти на пешеходно
разстояние за жителите на града. Пренасочването
на празни или неизползвани инфраструктурни
обекти в обществени паркове и зелени площи ще
се отрази положително на тези гъсто населени общности. Бизнеси и правителствата се стремят да създадат мини градове, където магазини, ресторанти и
училища, наред с други заведения, са на 15 минути
от работното място.

Перспектива спрямо Селския
урбанизъм
Потребителите искат безопасна, чиста и зелена
среда, независимо дали са в града, предградията
или провинцията. Просторните и устойчивите общности ще диктуват къде подвластните на тенденцията Селски урбанизъм жители избират да живеят.
Независимо от местоположението, марките и фир38 | ФЕВРУАРИ 2 : 2022

мите трябва коригират стратегиите си, за да задържат клиенти. Разширяване на магазини, увеличаване
на обекти и услуги по време на инвестиране в електронната търговия ще помогне на компаниите да
достигнат до по-широка публика.

Любов към себе си
Приемането и грижата за себе си са все повече на
преден план в потребителския начин на живот.
Тенденцията Любов към себе си се състои в това
потребителите да приоритизират своето щастие,
усещане за комфорт и търсене на стоки и услуги,
които ги карат да се чувстват по-добре в кожата
си. Бизнесът трябва да създаде дълбоки връзки
със своите клиенти. Продукти, които предизвикват
физическо, емоционално или духовно благополучие
ще резонира с този тип потребители.
56% от потребителите вярват, че ще бъдат
по-щастливи през следващите пет години.
Потребителите жадуват за комфорт и любов, докато
животът се връща към нормалното. Вече не са в
режим на оцеляване и прегръщат бъдещето, гордеейки се с преодоляването на трудностите. Търсещите
Любов към себе си оценяват своята стойност и
приемат своите борби и недостатъци. Осъзнаването
на дадени реалности позволява на тези потребители да бъдат своят собствен източник на щастие. Те
инвестират в грижата за телата и умовете си, която
включва това, което консумират и продуктите, които
използват. Те се глезят по начини, които съответстват на техния начин на живот. Продукти и преживявания, които дават възможност на тези потребители да бъдат своята най-добра версия ще доведат
до решения за покупка и лоялност.
54% от професионалистите вярват, че по-персонализираното преживяване на купувачите
ще има силно въздействие върху търговията на
дребно през следващите пет години.
Индивидуалните продуктови иновации процъфтяват в световен мащаб. Козметични марки предлагат продукти със салонно качество за вкъщи.
Производителите на храни и напитки инвестират
във функционални съставки и ниско-алкохолни
или безалкохолни напитки, тъй като потребителите
търсят по-здравословни възможности. В западните страни, продуктите с масло от канабис процъфтяват, докато луксозните стоки продължават
да се представят по-добре в Китай. Предприятията
инвестират в технологии, за да предоставят персонализирана грижа. Персонализацията ще напредне
и ще се измести към масовото приемане в различни сектори, като красота, лична грижа и здравето на потребителите. Освен това маркетинга и

Тенденции
предложенията на компаниите трябва да бъдат все
по-приобщаващи. Марките разбиват стереотипите
и обществените норми, позволявайки на търсещите себе си да се чувстват комфортно и уверени,
изразяващи истинското си аз.

47% от професионалистите посочват, че проучването на нови бизнес модели (напр. директно
към потребителите) е стратегически приоритет за тяхната компания през следващите 12
месеца.

Перспектива спрямо Любов към
себе си

Бизнесите се промениха и показаха устойчивост,
предлагайки дигитални възможности за компенсиране на физическите посещения. Хибридните бизнес модели трябва да създават безпроблемно клиентско изживяване независимо от канала. Тъй като
фокусът се измества от оцеляване към растеж, компаниите, прилагащи тези модели, ще могат лесно да
преминават между фазите на възстановяване.

Потребителите ще се съсредоточат върху личното
израстване и приемане, тъй като несигурността
продължава, но с варираща степен. Бизнесът трябва
да подкрепя потребителите в тяхното пътуване и да
разбира техните приоритети. Предложения, които
помагат на потребителите да се чувстват удовлетворени, позитивни и самоуверени ще подобрят
възприятието за дадена марка. Инвестирането в
технологии, като AI, може да доведе до улесняване
на по-сложни персонализирани решения. Найважното е, че потребителите ще търсят продукти и
услуги, които съответстват на техните мотивации и
идентичности, които трябва да останат в основата
на бизнес стратегиите.

Парадоксът на социализацията
Потребителите се приближават към връщането
към живота преди пандемията по различни начини
в зависимост от техните нива на комфорт. Някои
потребители са нетърпеливи, докато други се
колебаят да възобновят нормалните си дейности,
създавайки Парадокса на социализацията.
Компаниите трябва да предоставят безпроблемни
решения и множество опции в различни канали,
без да се жертва доброто преживяване.
76% от потребителите са взели предпазни
мерки за здравето и безопасността си, когато се
е налагало да напускат домовете си през 2021 г.
Връщането към нормалното вече е на хоризонта. През 2021 г. 51% от потребителите очакват
животът им да бъде по-добър през следващите
пет години. Парадоксът на социализацията
дефинира многото начини, по които потребителите се връщат към обичайното си ежедневие.
Определени потребители свикнаха с живота в
изолация и ще продължат да правят предимно
покупки за домашна консумация. Други бяха
неспокойни и настроени бунтарски по време
на разгара на пандемията и са готови отново да
участват пълноценно в обществото. Между тези
два вида предпочитания са онези, които желаят
форма на нормалност - да се впуснат в избрани
дейности, но все пак са предпазливи и загрижени
за здравето си.

Потребителите инвестират
повече в своите домове
и общности, тъй като
прекарват повече време там
Всяка държава ще се отвори отново на различни
етапи. Вътрешният туризъм се възстановява, което
дава възможности за задоволяване на натрупаната
нужда от почивки и пътувания. Потребителите
предприемат повече пътувания, бизнесите могат
отново да се възползват от разходите свързани
с туризима. Докато потребителите пазаруват
онлайн за удобство или безопасност, те също така
жадуват за смислени междуличностни връзки.
Използването на смесен подход при обслужване е
от решаващо значение.

Перспектива спрямо Парадоксът на
социализацията
Парадоксът на социализацията е поведенческа
фаза, влияеща върху навиците на потребителите.
Потребителите искат да общуват, но изискват гъвкав подход. Бизнесът трябва да бъде възприемчив
и да осигурява безпроблемно преживяване с иновативни и адаптивни решения. Дистанционната
работа и виртуалните събития ще съществуват
съвместно с личните ангажименти, но потребителите искат да имат опция за избор. Компаниите
трябва да бъдат наясно и подготвени за вариращите нива на комфорт на отделните потребители.
Хибридните бизнес модели ще позволят на потребителите известен контрол върху желаното от тях
преживяване.
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Как компаниите отговарят на потребителите през 2022 г.?
Традиционните бизнес модели и логистичните
мрежи са изправени пред предизвикателства.
Бизнесът трябва да се развива толкова бързо, колкото се променя поведението на потребителите. В
днешния свят навиците на пазаруване не предполагат непременно лоялност към марката. Успешният
бизнес ще се срещне с потребителите при техните
условия. Развиването на дълбоки, подкрепящи
отношения с потребителите ще тласнат компаниите отвъд покупката към това бъдат разглеждани
като съюзници. Потребителите ще предпочитат и
ще се доверяват на марки, които са хуманизирани.
Изживяването на клиентите трябва да бъде многостранно. Бизнесът може да загуби клиенти, ако то

не е безпроблемно и персонализирано.
Ефективните хибридни модели ще позволят на бизнеса да се движи между обслужването на живо и
дигиталното такова докато близкото бъдеще е все
още непредсказуемо. От опростяването на технологичните новости до изследването на метавселената, персонализирането на дигиталното преживяване въз основа на целевата аудитория е ключово.
Устойчивостта е предимство в конкуренцията.
Консуматорите ще гравитират около „еко-френдли“ продукти и общества. Нови канали за дистрибуция и продажба, като стратегии за директно
насочване към потребителите или програми за
обратно изкупуване, могат да предложат допълнителни потоци от приходи.
Клиентите се движат. Предприятията трябва да се
движат с тях или рискуват да ги загубят.

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ
Траяна Макси Лимитирана Серия
Доброто е за споделяне.
Но за да го споделиш, трябва първо да го намериш.
Тази пролет искаме да напомним с Траяна, че животът е цветен. Затова създадохме два нови лимитирани вкуса на Траяна
с цветна глазура без изкуствени оцветители – Боровинка и Лимон. Новите плодови предложения са истински празник,
честващ пролетта, със страхотни вкусове за всички, които искат да опитат нещо ново от любимите си бисквити. Белите
лимонови бисквитки и лилавите боровинкови бисквитки се предлагат в Макси формат за максимална наслада.
Тази пролет Траяна има нови цветове.
Траяна. Добро за споделяне.
Маркетингова подкрепа: Атрактивни рекламни материали, печатни медии, дигитална подкрепа.
Логистична информация:
Наименование: Тунквани Бисквити Траяна Макси Боровинка;
Тунквани Бисквити Траяна Макси Лимон; Тегло брой/кг: 0,216;
Баркод опаковка: Боровинка: 3800061609177; Лимон: 3800061609184
18 бр. кутии в кашон; 50 бр. кашона на палет
Производител: Престиж-96 АД
Адрес: България, Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ №6; ПК 5000
Телефон: +359 62/614 141
Уебсайт: http://www.prestige96.bg

Naturli Пица Мексикана и Naturli Пица Капричоза на растителна основа
Най-накрая можем да ви представим Пица Naturli - 100% на растителна основа!
Мексикана – с червени чушки и чушки Халапеньо и Капричоза с италиански вкус. Никога не е било по-лесно да задоволиш
глада си за пица. Отворете кутията, сложете пицата във фурната и до 14-16 минути ще бъде готова! Мммммм....
Маркетингова подкрепа: ATL & BTL
Логистична информация: 12 броя в кашон. Съхранение на -18С, с допустими отклонения от +/-3С. Замразен продукт.
Веган Пица Мексикана, код продукт: MF00449; EAN код за брой: 5701977000530;
EAN код за кашон: 5701977150693
Веган Пица Капричоза, код продукт: MF00448; EAN код за брой: 5701977000547;
EAN код за кашон: 5701977150709
Производител: NATURLI’ FOODS A/S, Швеция
Вносител и дистрибутор: Бел Групс ЕООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: София, ул. „Батарея“ № 117
Телефон: 0899 98 98 95
Уебсайт: https://www.naturli-foods.com/
e-mail: office@belgroups.com
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Нови продукти & промоции
Ориз Бомба Krina – ориз за паеля
Тайната на испанската паеля се крие в правилния избор на ориз. За да приготвите автентичното
ястие, използвайте оригиналния ориз Бомба. Зрънцата му абсорбират до 3 пъти бульона спрямо
собствения си обем, разширявайки се по ширина като акордеон, образувайки малки "бомби".
Известен като „перлата на испанската кухня“ ориз Бомба поема деликатно всички вкусове и
аромати на съставките и превръща паелята в уникално кулинарно изживяване.
Маркетингова подкрепа: продуктово позициониране в телевизия, дигитални кампании,
кулинарни списания, активации на мястото на продажбата, промоции, семплинг
Логистична информация: 1 кутия 500 g, 6 броя в кашон
Производител: СУИКО ЕООД
Адрес: гр. София 1202, ул. „Малашевска“ 16
Телефон: 02 8139888
Уебсайт: www.krina.eu; e-mail: krina@krina.eu

Пудинг Paula (2 вкуса)
Ванилов пудинг с шоко петна (с 30% пудинг с вкус шоколад)
Шоко пудинг с ванилови петна (с 30% пудинг с вкус ванилия)
Продуктовата серия охладени десерти Paula са предпочитаните готови млечни пудинги на Dr. Oetker в редица
европейски пазари от семейства с деца. Вече се предлагат в дуопак от две кофички по 100 г в два основни вкуса: Ванилия
с шоко петна и Шоколад с ванилови петна. Балансираният вкус на пудинг Paula се дължи на пълномаслено прясно мляко
и висококачествено нискомаслено какао.
Логистична информация:
Дуопак 200 g (2х100 g). Съхранение: при температура 2-8 °C.
Производител: Д-р Йоткер Нурунгсмител КД, 33547, Бийлефелд, Германия.
Вносител: Д-р Йоткер България ЕООД
Адрес на вносителя: бул. Патриарх Евтимий 49, гр. София, п.к. 1463
Телефон: (02) 943 11 16
Уебсайт: www.oetker.bg; e-mail: office@oetker.bg

Препарат за ръчно измиване на съдове
MEDIX PREMIUM
Нова серия концентриран
препарат за измиване на
съдове MEDIX PREMIUM –
мощен срещу мазнини
и упорити остатъци от
храна! Активните съставки
и дълготрайна пяна осигуряват ефикасно измиване
за блестящи от чистота
съдове и прибори.
• Най-мощната формула на Medix срещу мазнини*
• Богата и дълготрайнa пяна
• Неустоими аромати
*според проведени сравнителни вътрешни лабораторни
тестове спрямо останалите препарати Medix за ръчно
измиване на съдове.

Маркетингова
подкрепа:
Печатни
рекламни
материали, Промоционални активности в търговската
мрежа, Онлайн кампании
Логистична информация:
415 ml / 16 опаковки в кашон / 72 кашона на палет
600 ml / 14 опаковки в кашон / 60 кашона на палет
800 ml / 12 опаковки в кашон / 60 кашона на палет
Производител: „МЕКСОН“ ООД
Адрес: 4003 Пловдив, ул. „Васил Левски“ 266
Телефон: 032 502 009
Уебсайт: www.mexon.bg; e-mail: info@mexon.bg

PET бутилки естествено газирана
минерална и изворна вода от 330 мл
Опаковките от 330 мл на естествено газираната и изворна вода
с марка „Михалково“ наподобяват формата на еднолитровата
бутилка и стъклената бутилка от 300 мл. Те са с издължено
гърло, здрава и стабилна основа, удобна за хващане. В
долната част са добавени релефни елементи, подобно на
другите бутилки. Етикетите са изчистени, със задължителните
елементи на бранда и необходимата информация за
потребителя. Удобни за сектор ХОРЕКА, без необходимост от
събиране и връщане на амбалаж. РЕТ опаковката е около 30
пъти по-лека от своя стъклен аналог и има екологична полза
от лекотата на пластмасата, свързана с транспортирането, тъй
като по този начин се отделят значително по-малко вредни
емисии при превоза на продуктите. В процеса на моделиране
на PET бутилката се спестява голямо количество енергия,
тъй като на пластмасата е необходима температура 5 пъти
по-ниска отколкото при производството на стъкло.
Маркетингова подкрепа: PR в печатни и
онлайн медии, реклама в печатни медии,
социални медии, промоции
Логистична информация:
Стек от 12 бутилки
Производител: ТПК „Михалково“
Дистрибутор: „Михалково“ АД
Адрес: с. Михалково, общ. Девин,
обл. Смолян
Телефон: 0885 829 079
Уебсайт: www.mihalkovo.com
e-mail: tpk@mihalkovo.com
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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
25
продукта

КОЛИЧЕСТВО

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1 Портокали

налични в ТВ

1 кг

2.69 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

1.49 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

2.99 лв.

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

4.99 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

1.99 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

7.09 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

1 бр

97.91 лв.
5 продукта
28.95 лв.
126.86 лв.
14,2,2022 /11:00/

Онлайн супермаркет
supermag.bg

bulmag.org

tmarketonline.bg

shop.metro.bg

parkmart.bg

Кауфланд
glovoapp.com

Фантастико
glovoapp.com

21
продукта

27
продукта

25
продукта

23
продукта

26
продукта

19
продукта

24
продукта

3.39 лв.

1.99 лв.

1.99 лв.

2.99 лв.

1.25 лв.

1.99 лв.

2.33 лв.

0.75 лв.

0.99 лв.

0.99 лв.

0.99 лв.

0.99 лв.

0.95 лв.

1.89 лв.

2.19 лв.

1.67 лв.

1.09 лв.

1.39 лв.

1.34 лв.

1.35 лв.

4.09 лв.

3.03 лв.

3.79 лв.

3.79 лв.

8.79 лв.

8.59 лв.

7.99 лв.

3.99 лв.

7.99 лв.
3.99 лв.
2.99 лв.

3.09 лв.

1.99 лв.

1.65 лв.

1.59 лв.

1.49 лв.

Средна цена
на продукт

1.92 лв.
1.39 лв.

1.34 лв.

2.99 лв.

3.89 лв.

3.62 лв.

8.79 лв.

7.99 лв.

7.99 лв.

8.27 лв.

3.98 лв.

4.69 лв.

3.99 лв.

4.49 лв.

4.16 лв.

1.98 лв.

2.59 лв.

2.99 лв.

2.99 лв.

2.70 лв.

2.29 лв.

1.89 лв.

1.89 лв.

2.01 лв.

3.29 лв.

2.89 лв.

2.86 лв.

6.49 лв.

5.13 лв.

1.59 лв.

1.99 лв.

1.60 лв.

2.89 лв.

2.49 лв.

2.79 лв.

3.28 лв.

2.39 лв.

4.99 лв.

4.95 лв.

4.99 лв.

4.99 лв.

4.49 лв.

1.99 лв.

1.89 лв.

1.69 лв.

1.68 лв.

1.79 лв.

1.69 лв.

1.89 лв.

1.81 лв.

1.79 лв.

1.85 лв.

1.49 лв.

1.48 лв.

1.49 лв.

1.29 лв.

1.55 лв.

1.62 лв.

1.29 лв.

1.39 лв.

1.19 лв.

1.19 лв.

1.69 лв.

0.89 лв.

1.35 лв.

1.28 лв.

15.69 лв.

14.49 лв.

13.99 лв.

13.99 лв.

14.99 лв.

14.99 лв.

14.62 лв.

13.99 лв.

10.49 лв.

13.25 лв.

14.99 лв.

10.99 лв.

1.19 лв.

1.19 лв.

1.35 лв.

1.07 лв.

6.99 лв.

8.19 лв.

6.99 лв.

6.98 лв.

7.99 лв.

3.85 лв.

3.29 лв.

3.40 лв.

3.69 лв.

3.69 лв.

3.08 лв.

4.29 лв.

4.19 лв.

3.49 лв.

3.49 лв.

4.65 лв.
6.49 лв.
1.29 лв.

1.39 лв.

1.79 лв.

7.89 лв.

7.99 лв.

1.21 лв.

6.99 лв.

7.26 лв.

3.89 лв.

3.49 лв.

3.57 лв.

3.89 лв.

3.79 лв.

3.59 лв.

3.59 лв.

3.97 лв.

6.99 лв.

5.29 лв.

7.79 лв.

6.49 лв.

6.59 лв.

6.59 лв.

6.99 лв.

6.71 лв.

1.63 лв.

2.69 лв.

1.55 лв.

1.99 лв.

1.74 лв.

2.49 лв.
7.99 лв.

12.74 лв.
1.29 лв.

5.49 лв.

5.81 лв.

2.79 лв.
5.49 лв.

6.59 лв.

7.99 лв.

7.99 лв.

7.99 лв.

10.59 лв.

2.59 лв.
6.99 лв.

7.45 лв.

7.20 лв.

7.99 лв.

8.42 лв.

1.99 лв.

2.09 лв.

1.89 лв.

3.99 лв.

4.49 лв.

4.99 лв.

3.80 лв.

4.69 лв.

4.09 лв.

3.29 лв.

72.51 лв.

116.03 лв.

107.43 лв.

106.49 лв.

127.80 лв.

86.43 лв.

101.64 лв.

9 продукта

3 продукта

5 продукта

7 продукта

4 продукта

11 продукта

6 продукта

54.97 лв.

14.59 лв.

18.06 лв.

13.34 лв.

9.03 лв.

35.27 лв.

26.60 лв.

127.48 лв.

130.62 лв.

125.49 лв.

119.83 лв.

136.83 лв.

121.70 лв.

128.24 лв.

14,2,2022 /11:30/

14,2,2022 /12:00/

14,2,2022 /12:30/

14,2,2022 /13:00/

14,2,2022 /13:30/

14,2,2022 /14:00/

14,2,2022 /14:30/

ЛЕГЕНДА:

1.94 лв.

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв артикул

4.17 лв.

Промоция 1+1

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

