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„Залудо работи,
залудо не стой“
Основните резултати от наблюдението
на работната сила през 2021 г. показват,
че пазарът на труда се възстановява от
неблагоприятното въздействие на пандемията през 2020 г., показва анализ на
Институт за пазарна икономика (ИПИ),
въз основа на резултати от Националния
статистически институт (НСИ).
Е, много добра новина. След лежането
по диваните крайно време беше да се поразмърдаме, да запретнем ръкави и да се
захванем за работа.
И все пак през 2021 г. икономическата
активност при населението на възраст
15 - 64 години се свива леко (с 0,1 п.п.) и
коефициентът достига 72,0%, като при
мъжете остава значително по-висок
(76,2%) спрямо този на жените (67,7%).
Това означава, че все пак силната половина на човечеството работи в по-голямата си част, нищо че ние дамите не спираме да се борим за кариерно развитие.
Разликата от 8,5% не е много голяма все
пак, та ако решим да се понапънем, можем да ги стигнем и задминем юнаците.
Заетостта нараства с 0,5 п.п. до 68,1%, но
все още не успява да компенсира спада
през 2020 г., показват още данните от
анализа.
Най-осезаемо положително развитие
на пазара на труда се вижда в данните за безработицата. Коефициентът на
безработица на населението на възраст
15 - 64 години намалява рязко с 0,8 п.п.
и през 2021 г. е 5,3%. По-висока остава
безработицата в селата, при младежите
и при най-нискообразованите. В областите Монтана и Видин продължават да
се отчитат най-високите стойности, но и
там спадът на безработицата е значителен. Данните за безработицата при хората с предишна заетост показва, че делът на уволнените и съкратените спада
значително.
И все пак, въпреки ръста на заетостта и
намалението на безработицата, основните проблеми на пазара на труда отново
започват да изпъкват, предупреждават
експертите от ИПИ. Структурната безработица и несъответствието на квалификациите и уменията на работната сила,
както и големият брой на неактивните
лица и на хората, които нито работят,
нито учат, продължават да „светят в червено“, предупреждавайки, че на тези звена трябва да им се обърне внимание.

главен редактор
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7-МА ГОДИНА
CATEGORY RETAIL FORUM
Проведе се седмото издание на Category Retail Forum, който се организира от списание
PROGRESSIVE. Датата на провеждането му беше 10 март. Повече от 100 човека присъстваха на
място, а останалите гледаха стрийминга на живо. За поредна година форумът успя да събере
на едно място водещите агенции за проучване на пазара и производителите и търговците на
бързооборотни стоки. Събитието се състоя в два отделни панела: храни и нехрани, а една лекция
събра двата панела заедно: „В БАКАЛИЯТА ИЛИ НА СОФРАТА Навици за пазаруване и хранене
на българина“, която беше представена от Стоян Нинов и Анджела Конлан от Logo Market R&C.
Те запознаха присъстващите с начина, по който се хранят българите, предпочитанията им
спрямо здравословното хранене, алкохола и типа кухня, както и какъв вид храна купуват, в кои
магазини пазаруват най-често. Представеното проучване прави и съпоставка за това дали и как
са се променили навиците на потребителите през последната година. Повече за тази, както и за
другите лекции, които бяха представени на събитието, четете на следващите страници.
2 | МАРТ 3 : 2022
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ТЕМА:

СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ

АГЕНЦИЯ: NIELSENIQ

Незабравка Колева

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Nielsen Bulgaria Retail Measurement Service, Период FY 2021,
Пазар Тотал България без Хорека и Петролни канали

Вафлите с най-голям дял в Храни и напитки
Категориите вафли и бисквити са многообразни на вкусове, разфасовки.
Предлагат диетични и био варианти

Вафли

3.1%*
*Тунквани и нетунквани
вафли тотал

7%
Бисквити

3.0%

Сухи
пасти

0.9%

Вафли, Сухи пасти и Сладки бисквити
Дял в Храни и Напитки
(Обща стойност в продажби)

Обикновените бисквити най-предпочитани от потребителите
Бисквитите с ядки,мюсли и други основни съставки нарастват в дял

Видове бисквити - дял в категорията 2021

4% 4%
други

с топинг

6% кукис
8%

с ядки, мюсли

48%

обикновени

9%

с пълнеж

21%

сандвич
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Принос за ръста
Кукис

+0.8%

ХРАНИ

ТЕМА:

КАФЕ

АГЕНЦИЯ: JTN RESEARCH

Даньо Димитров

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Профил на анкетираните - жени и мъже на възраст 18-74 години,
предимно градско население, активно участващи във вземането на
решение за покупките в домакинството
Обхват: Национален, Количествено изследване
Размер на извадката: 600 интервюта
Набиране на данни: собствен респондентски онлайн панел на JTN
Теренна работа: февруари 2022 г.

Познавам, закупих в последните 3 месеца,
купувам най-често
Nescafe
Jacobs

13%

Dolce
Gusto
Tchibo
Costa
Coffee
ILLY
Davidoff
Spetema
Grandos

7%
5%

54%
52%

15%
44%

16%

42%

6%
1%
2%

41%

13%

39%

5%
1%
2%
6%
1%

Bianchi

6%
2%

Starbucks

71%

26%

12%19%

Kimbo

inka fe

71%

30%

18%

Lavazza

72%

29%

12%

Nova
Brasilia

79%

28%

13%

4%
1%
4%
1%

12%

35%
33%
32%
32%
29%

Познавам
Закупих в последните 3 месеца
Купувам най-често

N= 600 интервюта - всички интервюирани
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ТЕМА:

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

АГЕНЦИЯ: BLUEPO!NT & ARGENT MEDIA AGENCY

Юлиан Добрев, Светослав Дъбов

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Количествено онлайн изследване с обем на извадката n=500
ефективни контакта. Национален обхват, градско население,
разпределено в три типа населени места - София, големи
градове и малки градове под 100 хил. жители. Потребители
на възраст 18-65 години, разделени в две целеви групи 18-49
години и 25-54 години.
Период на проучването: януари 2022 година

Честота на покупка

Колко често купувате следните видове млечни продукти? (%)
Няколко пъти седмично

Веднъж седмично

2-3 пъти месечно

Веднъж месечно

Веднъж на няколко месеца

По-рядко

Не купувам

Кисело мляко

60,5

26,5

9,4 2,0

0,6

1,0

Прясно мляко

32,8

38,4

13,5 7,4 3,2
2,4 2,2

Лоялност в категорията кисели млека: (%)
Репертоарно лоялни потребители

45,1%

19,5%
Нелоялни потребители
Пояснение:
Лоялни потребители - тези, които купуват само 1 марка
Репертоарно лоялни потребители - тези, които купуват 2-3 марки
Нелоялни потребители - тези, които купуват повече от 3 марки
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35,4%

Лоялни потребители

ХРАНИ

ТЕМА:

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

АГЕНЦИЯ: FOCUS БЪЛГАРИЯ

Ния Дианова

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Количествен анализ на промоционални дейности:
• Брошури – отпечатани/онлайн отпечатани/онлайн;
• Печатни реклами;
• Анализиране въз основа на брой карета & GAV & брой промоции
Качествен анализ:
• PromotionInSight Брошурата като важна медия
Какво е GAV – GrossAdvertisingValue – Брутна рекламна стойност
Основни параметри на GAV:
• Размер см2; Позиция в брошурата; Формат; GrossReach=Брутен обхват

Дял на категориите в Алкохолни напитки
Основа: Промоции % (2020/2021)
0,0%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

40,4%

Вино

36,9%
19,0%
20,5%

Бира

14,6%
14,7%

Уиски
8,4%
9,0%

Водка
Премиум
високоалкохолни
напитки
Анасонов
алкохол

5,8%
6,0%
3,2%
3,4%

Ликьор

1,7%
1,9%

Джин

1,4%
1,8%

Пенливо
вино

1,3%
1,4%

Бренди

0,6%
0,6%

2020

2021

FOCUS International
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ТЕМА:

ВЕГАН ПРОДУКТИ

КОМПАНИЯ: SMART ORGANIC

Яни Драгов

ЗА КОМПАНИЯТА:
Водещ производител на био храни, 47 млн. лв. продажби,
200+ служители, 12 години на пазара, 60 държави, IFS
сертифицирани производства, R&D фокус.

Защо е важно?

87%
•
•
•
•

от парниковите газове на Земята са
предизвикани от животновъдството

Метан от животните > от всички CO2 на планетата
Производство на фуражи
Обезлесяването
Съхранение и транспорт на животински продукти

Source: https://climatehealers.org/wp-content/uploads/2021/04/JES-Rao.pdf

% от населението
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Вегетарианци
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Вегани
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ХРАНИ

ТЕМА:

БЕБЕШКИ ПЮРЕТА И МЛЕКА

АГЕНЦИЯ: NIELSENIQ

Ралица Гълъбова

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Nielsen RMS, MAT (последна налична приключваща с
октомври-ноември 2021 година), Хранителен одит.

Ръст във всички категории “Грижа за бебето”
Общо Бебешки Храни

Адаптирано Мляко
-

Бебешки Сухи храни
Бебешки Течни Храни

2,2%
2,5%
1,9%
1,4%
0,6%
0,6%
3,0%
4,9%

% Изменение на продажбите в обем

Общо Чайове и Напитки

Чайове за бебета
Бебешки напитки

11,6%
9,0%

7,7%

15,2%

11,6%
8,5%

%Изменение на продажбите в стойност
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МЕСНИ ПРОДУКТИ

МЕСНИ ПРОДУКТИ

АГЕНЦИЯ: ГФК БЪЛГАРИЯ

Рени Яврийска

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Потребителски панел - количествено продължително
изследване на 2500 български домакинства, което проследява
покупките на бързооборотни стоки. Какво, Колко, Kъде и Кой?
Потребителски панел следи покупките, извършени за домашна
консумация.
Период: MAT ноември 2021 vs. MAT ноември 2020 година
0.9% по-малко стойност е привлякла цялата категорията Месни продукти през 2021г. в сравнение с 2020г. Основните
индикатори, които са свързани с този спад, са по-малкото купувачи и по-рядкото пазаруване на категорията. Този
спад е по-динамичен при Малотрайните колбаси, които губят 5% от стойността генерирана през 2020г.

Средна цена кг

Обем на покупка кг

Честота покупка

Купувачи

Ръст в стойност %

-5,0%

-0,9%

Месни продукти общо

1,1%

Малотрайни колбаси

Дълготрайни колбаси

Дял на промоции: Промоционалните покупки на месни продукти с нарастващ дял в стойност през 2021г.
Динамичен ръст при дълготрайните колбаси, при които промоциите достигат една трета от изразходените средства.
Дял на промоции (%, в стойност)
МАТ Ноември 2020

30,4

27,2

+3.2pp

+2.1pp

19,9

Месни
Общо
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МАТ Ноември 2021

30,8

34,3

+3.5pp

22,1

Малотрайни
Колбаси

Дълготрайни
Колбаси

ХРАНИ

ТЕМА:

ЧИПС И СНАКС

АГЕНЦИЯ: ARBITRAGE RESEARCH

Диана Попски

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Методология - количествено проучване, n=700; 18-64 години,
градско население, консумирали някоя от измерваните
категориите през последната година. Метод на събиране на
данните: онлайн в bganketa.com
Период на провеждането: февруари 2022 година

Пържен
картофен чипс

Печен
картофен чипс

Тортила чипс

Екструдиран
снакс
LOTTO 56%
Chio 52%
Зайо Байо 52%
Star 32%
Pom-Bar 31%
Крекери и
претцели

Chio 75%
Lay’s 48%
Ruffles 48%
LOTTO 34%
Chipi 32%

Lay’s 89%

Doritos 55%
LOTTO 44%
El Sabor 18%

Брускети/
хлебен снакс

Солети

Гризини

Златна Добруджа 67%
Хрус Хрус 66%
Chio 30%
Ulker 10%

Salza Sticks 44%
Scala 11%
Zido 11%

Bake Rolls 73%
Maretti 57%
Kubeti 41%

Chio 64%

Croco 35%
Eti Mix 16%
Savi Stix 10%
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Оризов
чипс/снакс

Био снакс/ снакс от
грах, леща, просо и други

Кокосов/бананов
чипс

Rice Up 63%

Harmonica 24%

Detelina 28%

Belian 15%
Bioset 15%
b.yond 9%

Fiorentini 15%
Biopont 14%
Organique 13%

Био Класа 20%
Bett’r 16%
Био свят 16%

Пуканки
Star 34%

Lotto Pop-o-top's 26%
Pop Western 25%
Вуйчо Ваньо 23%
Rois 22%

Потребители, консумирали категорията през последния месец
Пържен картофен чипс

Печен картофен чипс

Тортила чипс

Екструдиран снакс

62%

47%

29%

47%

Брускети/ хлебен снакс

Солети

Гризини

Крекери и претцели

48%

62%

39%

44%

Оризов чипс/снакс

Био снакс/снакс от г
рах, леща, просо и други

Кокосов/бананов чипс

Пуканки

31%

11%

8%

30%

Честота на консумация общо за всички категории

8%

40%

Всеки ден/
Поне веднъж
Почти всеки ден
седмично
: 2022
12 | МАРТ 312
| МАРТ 3 : 2022

74%

88%

95%

Поне веднъж
месечно

Поне веднъж на
2-3 месеца

Поне веднъж на
6 месеца
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ТЕМА:

ШОКОЛАД

АГЕНЦИЯ: MARKET LINKS

Добромир Живков
ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Пряко – лично интервю, проведено в дома на респондента и
онлайн анкета. МОДЕЛ НА ИЗВАДКA: Двустепенна гнездова при
пряко-лично интервю. Респондентите са подбрани чрез квотна
матрица по пол и възраст. РАЗМЕР НА ИЗВАДКАТА: 1104 души (18+
години). ГЕНЕРАЛНА СЪВКУПНОСТ: 5 728 000 души (18+ години).
ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ : Национално изследване сред населението
на страната на възраст 18+ г.; На 1% отговарят 57 280 души.
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: януари 2022 година

Общи нагласи към продуктовата категория

2022

2017

Търся марки шоколад, предлагащи
добро съотношение цена - качество
Предпочитам млечен шоколад

6,6
6,7

Държа да купувам шоколад с високо качество,
дори и да е на висока цена
Обичам да пробвам нови вкусове
Държа да купувам шоколад на известни марки
Предпочитам шоколад с високо съдържание на какао
Обичам да купувам нови марки шоколад

3,7
4,0
3,6
4,0

Шоколадът е от продуктите, чиято консумация ограничавам
с цел спестяване
Не обръщам голямо внимание на марката шоколад
0,0

Модел на избор и лоялност

2,0

4,0

2022

4,9
5,0

6,0
6,1
6,0
5,9
5,8
6,0
5,6
6,0

6,0

8,0

2017

46%
47%

Имах предварително избрана марка и я закупих
Имах предварително избрана марка, но в магазина промених
решението си

13%
11%
41%
42%

Нямах предварително избрана марка и реших в магазина
Купувам само 1 марка
Купувам 2 марки, като едната е основна
Купувам 2 марки по равно
Купувам повече от 2 марки, макар да имам предпочитана
Купувам повече от 2 марки, като нямам предпочитана
Източник национално проучване на Market LINKS
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7,5
7,4

14%
16%
12%
12%
14%
13%
21%
21%
40%
38%

ХРАНИ

ТЕМА:

БУТИЛИРАНИ ВОДИ И СОКОВЕ

КОМПАНИЯ: REEXE

Георги Тодоров
ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Методология - търговски анализи на In Out данни на търговски обекти; Източник - реални проекти с Клиенти през 2021, софтуерни данни на фирмите партньори, Реализирани проекти за оптимизация на
асортимент и търговски площи. Представителност : FMCG търговски
обекти LKAM, TT. Аналитични модели: Анализи ССА ( cross criteria
portfolio analysis); CTM (contribution to margin analysis); Анализи UPT/
VPT (units/value per transaction); Обхват и дълбочина: 7 града, 75 търговски обекта тип Хипермаркет (15), Супермаркет (51), Минимарке (9);
Над 25000 SKUs активно портфолио, Над 10000 касови бележки
Период на провеждане: април – декември 2021 г.

Пазар
БУТИЛИРАНИ ВОДИ BG ‘17 -‘21 / обем *
Sub-categories

2017

2018

2019

2020

2021

% дял

Газирани води

23.4

24

24.4

26

26.4

4.8%

Води овкусени

5.1

5.2

5.3

5.3

5.3

1.0%

Функционални води

3.4

3.8

4

4

4.7

0.9%

Минерални/Трапезни

421.5

443.5

465.4

495.8

508.8

93.3%

Общо бутилирана вода

453.4

476.5

499.1

531.1

545.2

100.0%

минерални/трапезни води

бут. води / млн. литри

560

545,2

540

531,1

520

93,3%

% дял от всички
бутилирани води

500

499,1

480
460
440

476,5
453,4

420
400
www.reexe.com / ReExe Ltd

2017

2018

бут.води млн.л.

2019

2020

2021

* литри млн.
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ТЕМА:

В БАКАЛИЯТА И НА СОФРАТА НАВИЦИ НА
ПАЗАРУВАНЕ И ХРАНЕНЕ НА БЪЛГАРИНА

АГЕНЦИЯ: LOGO MARKET RESEARCH & CONSULTING

Стоян Нинов & Анджела Конлан
ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Вид изследване:
• Количествено изследване;
• Omnibus
Метод на събиране на данни:
• TAPI интервю лице в лице
Покритие:
• Национално
Метод на извличане на данни:
• Квота
Размер на извадка:
• n=100 0 интервюта

Какъв тип храна купувате обикновено?
91%

90%
53%

2020
2021
СУРОВА

44%

37%

9%

24%
13%

2020
2021
ЗАМРАЗЕНА

2020
2021
КОНСЕРВИРАНА

36%

37%

2020
2021
ПОЛУ-ФАБРИКАТ

Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти/n=1000
Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти/n=1000

През последната година, лично при Вас, променили ли са се … ?
% на промяна на всеки аспект

фев‘21

42%
48%
34%

31%

30%

фев‘21

фев‘21

33%

32%

26%

похарчена
планиране
честота
количество разнообразие
сума
на
на
на
на
купувани
на една пазаруване продукти
купуваните купуваните
покупка
продукти
продукти
Омнибус краят на 2021 База: всички респонденти/n=1000
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24%

престой
в магазина

23%

марки

фев‘21

фев‘21

фев‘21

21%

20%

19%

17%

16%

13%

използване
начин
място
на
на пазаруване
на
списък с
(сам/с
пазаруване придружител)
покупки

Омнибус краят на 2020 База: всички респонденти/n=1000

НЕХРАНИ

ТЕМА:

БЕБЕШКИ ПРОДУКТИ

АГЕНЦИЯ: FOCUS БЪЛГАРИЯ

Ния Дианова

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:

Развитие на промоциите за топ 10 производители
на бебешки мокри кърпи. Основа: Брутна рекламна
стойност % (2020/2021)

0,97%
1,86%

0,67%
1,84%

Dm

Kaufland

3,58%
2,22%

2021

Billa

4,21%
3,82%
Axxon

5,17%
4,39%
Avans

Lidl

Lavena

Bebelan

0,0%

Agiva

5,0%

3,72%
8,23%

2020

10,17%
13,57%
13,62%
9,70%

10,0%

Procter &
Gamble

Huggies

Baby crema

Bochko

0,0%

Pampers

2,0%

Septona

4,0%

Petino sanit.

6,0%

Event

8,0%

15,0%

Renkli

10,0%

Baby care

12,0%

6,8%
7,1%
5,7%
6,6%
4,0%
5,6%
5,0%
4,7%
3,5%
3,8%
3,6%
3,7%
2,9%
3,2%

14,0%

20,0%

Bebelan

16,0%

25,0%

2021

23,83%
21,07%
18,10%
20,18%

2020

12,2%
12,5%

18,0%

Развитие на промоциите за топ 10 бранда бебешки
мокри кърпи. Основа: Промоции % (2020/2021)

9,6%
11,2%

20,0%

19,3%
18,8%

Количествен анализ на промоционални дейности:
• Брошури – отпечатани/онлайн отпечатани/онлайн;
• Печатни реклами;
• Анализиране въз основа на брой карета & GAV & брой промоции
Качествен анализ:
• PromotionInSight Брошурата като важна медия
Какво е GAV – GrossAdvertisingValue – Брутна рекламна стойност
Основни параметри на GAV:
• Размер см2; Позиция в брошурата; Формат; GrossReach=Брутен обхват
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ТЕМА:

ХАРТИИ

АГЕНЦИЯ: NILESENIQ

Валери Димитров
ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Основен източник на данни: Ритейл одит на продажбите на
дребно в търговските обекти за бързооборотни стоки
Обхват на търговската съвкупност: Супер/хипермаркети,
хранителни магазини, магазини за битова химия и дрогерии
Период на проучването: Тотал 2021 година и % промени спрямо
2020 година
Обхват на данните за пазара на бързооборотни стоки: 127
категории хранителни и нехранителни продукти
Категории на фокус: Тоалетна хартия; Кухненска хартия

Големите опаковки показват сравнителен ръст през 2021,
докато по-малките губят популярност
Тоалетна Хартия - България - Пазарен дял в стойност - 2021

Пазарен дял в стойност (в %)

Брой рула

12,4%
18,6%

32

-9,9

4

3,0%
2,0%

32

9,4

24

12,6
-4,9

8
16

38,0%
4

-1,5

Тотал

6,0%

20,0%

% Промяна спрямо предходната година

24

8

16

10

10,6
-21,8
-11,4

10
Други

Други

Мократа тоалетна хартия показва много силен ръст, заедно със стабилни цени
Мокра Тоалетна Хартия - България - 2021

Цена на кърпичка

Продажби в Стойност

Продажби в Обем

0,05

0,05

+0.3%
+23.3%
2019

2020

+25.1%

+22.9%

2021

2019

2020

+25.6%

2019

2019

2020

Източник: NielsenIQ ритейл одит данни
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+24.9%
2021

0.5%

2020

0,05
2021

2021
Цена на опаковка

Продажби в Бройки

+16.2%

-

3,09

3,09
2,91
2019

+6.1%
2020

+0.1%
2021

НЕХРАНИ

ТЕМА:

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

АГЕНЦИЯ: TALK ONLINE PANEL

Дивил Кулев и Таня Кацарова
ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
• Специално проведено онлайн изследване за това събитие с
извадка от
• N 608 респондента
• Период на теренната работа: февруари 2022 г.

Лосион за тяло

Какво е важно за Вас при избора на лосион за тяло?
Да е с приятен аромат
Да попива добре в кожата
Да е овлажняващ
Да е подхранващ
Да е за ежедневно ползване
Цената на продукта
Да е само с натурални съставки
Да е за мазна/суха кожа
Да е комбиниран с масла
Да придава блясък на кожата
Да е специално за мъже/жени
Да е от известна марка
Да предпазва от вредни атмосферни условия
Да е с анти ейдж ефект
Да е медицински (за определен проблем)
Да е българска марка
За изкуствен тен

57%
53%
49%
44%
29%
26%
23%
16%
14%
13%
12%
9%
8%
8%
6%
4%
1%
База: Избиращи лосион за тяло

48%
37%
41%
31%
36%
24%
26%
13%
16%
12%
28%
13%
12%
6%
5%
4%
2%

62%
62%
53%
50%
25%
27%
21%
17%
14%
13%
3%
7%
6%
9%
6%
3%
1%
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ТЕМА:

ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ

АГЕНЦИЯ: GFK БЪЛГАРИЯ
ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Население на страната
Демографска представителна извадка от 2 500 домакинства,
която проследява покупките на бързооборотни стоки.
Потребителският панел следи покупките, направени за домашна
консумация и събира информация за: дата на покупка, марка/
производител, тип на продукта, големина/тип на опаковката,
цена на покупка, покупка на промоция или на редовна цена,
други детайли, тип търговски канал, търговска верига, офлайн/
онлайн, регион, населено място – тип и големина, възраст,
образование, доход, големина на домакинството, деца до 16 г. ,
притежания на уреди и устройства в домакинството.

Дял на промоции: Делът на промоционалните покупки намалява за всички типове перилни
препарати. Праховете за пране с най-нисък дял на промо покупките, а най-висок остава при
Капсулите. Омекотителите с повече помоционални покупки, достигайки дял, който е
по-висок от Перилните препарати.
Дял на промоции (%, в стойност)
MAT Ноември 2020

-3.6 пп
40.7 37.1

Перилни
Препарати
Общо
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MAT Ноември 2021

-5.5 пп

-1.5 пп
43.6

27.9 26.4

Прах за пране

-4.2пп
55.6 51.4

38.1

Течен

Капсули за пране

+2.2 пп

40.2 42.3

Омекотител

НЕХРАНИ

ТЕМА:

ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО

АГЕНЦИЯ: FOCUS БЪЛГАРИЯ

Ния Дианова

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Количествен анализ на промоционални дейности
• Брошури – отпечатани/онлайн отпечатани/онлайн
• Печатни реклами
• Анализиране въз основа на брой карета & GAV & брой промоции
Качествен анализ
• PromotionInSight Брошурата като важна медия
Какво е GAV – GrossAdvertisingValue – Брутна рекламна стойност
Основни параметри на GAV
• Размер см2; Позиция в брошурата; Формат; GrossReach=Брутен
обхват

Дял на Продуктите за грижа за лицето в каналите за продажба

12,4%

2,2% 1,2%

Традиционна търговия

2,3%
4,3%

14,8%

13,6%
5,7%

10,9%

65,0%

Дискаунтъри

5,4%

Дрогерии

62,4%

Супермаркети

Хипермаркети

Фармации
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ТЕМА:

ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА
ЛИЧНА ХИГИЕНА

АГЕНЦИЯ: JTN RESEARCH

Даньо Димитров

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Профил на анкетираните: Жени и мъже; Възраст 18 -74;
Предимно градско население; Активно участващи във вземането на
решение за покупките в домакинството
Обхват: Национален; Количествено изследване
Размер на извадката: 600 интервюта
Набиране на данни: собствен респондентски онлайн панел на JTN
Теренна работа: февруари 2022г.

Сравнение на честотата на покупка през 2021г и 2022г
Дезинфектант за ръце

33%
2021

28%
22%
11%

14%

20%
15%

13%

Всеки ден

2022

1-5 пъти
седмично

1-3 пъти
месечно

12%
8%

14%
10%

Веднъж на два Няколко пъти Не използвам
месеца
годишно
този продукт

*N (2021) = 600
*N (2022) = 600

Предпочитан размер и тип антибактериални кърпи
Антибактериални кърпи за ръце
Най-често купуван размер

Най-често купуван тип

Малък пакет до 15 кърпички

30%

Купувам и от двете
разновидности
Без алкохол

Среден пакет до 60 кърпички

32%

С алкохол

Голям пакет над 60 кърпички

37%

Не обръщам внимание
какви мокри кърпи купувам
Нямам предпочитания

37%
32%
20%
8%
3%

511 интервюта потребители, купуващи антибактериални кърпи за ръце поне веднъж на два месеца.
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НЕХРАНИ

ТЕМА:

ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ И ПОЧИСТВАЩИ
ПРОДУКТИ ЗА ДОМА

АГЕНЦИЯ: JTN RESEARCH

Даньо Димитров

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Профил на анкетираните: Жени и мъже; Възраст 18 -74;
Предимно градско население; Активно участващи във вземането на
решение за покупките в домакинството
Обхват: Национален; Количествено изследване
Размер на извадката: 600 интервюта
Набиране на данни: собствен респондентски онлайн панел на JTN
Теренна работа: февруари 2022г.
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Откъде най-често купувате препарат за под?
64%

От голяма верига магазини (хипермаркети)

27%

От супермаркет
От малък, квартален магазин

15%

От специализиран магазин за
почистващи препарати
От магазин за вносни препарати

14%
4%

От дрогерия

3%

От интернет магазин

3%

От пазар/борса

3%

Друго място

1%

572 интервюта - използващи препарат за под поне веднъж на два месеца

Предпочитан тип препарат за кухня
53%

Течност

28%

Крем/Гел

13%

Пяна
Прах

3%

Паста

2%

Друга

1%

578 интервюта - използващи препарат за кухня поне веднъж на два месеца

Коя разфасовка на дезинфектант за разнообразни повърхности предпочитате?
37% 36%
32% 31%

2021
2022

16% 18%

500 мл

750 мл

1 литър

7% 7%

8% 8%

1,5 литра

2 литра
и повече

534 интервюта - потребители, използващи антиб. дезинфектант за разнообразни повърхности поне веднъж на два месеца
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ТЕМА:

ГРИЖА ЗА КОСАТА

АГЕНЦИЯ: GLOBAL METRICS

Катерина Георгиева

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Размер на извадката: 300 жени на възраст 18 55+г .
Представителност: Непредставително изследване, осъществено
по метода на отзовалите се
Метод на регистрация: Онлайн анкета
Период на провеждане: 07 20.02.2022г.

Шампоан
18-24г.

Балсам

25-34г.

35-44г.

45-54г.

Масла за коса

55+

60,9%

Продукти без
отмиване

13,0%
8,7%

4,3%

13,0%

7,0%
11,6%

18,6%

25,6%

37,2%

46,5%

Маски за коса

14,0%
9,3%
9,3%

20,9%

19,5%
11,5%
4,6%

41,4%
23,0%

24,8%
32,5%
15,4%
14,5%
12,8%

15,7%
13,4%
16,9%

20,3%

33,7%

Използвани прокути според възрастта на респондентите

Боя за коса

Източници на информация
От къде най-често черпите информация за продуктите от категория грижа за коса, които Вие лично ползвате/имате у дома?

59,6%

От приятели/познати/семейство

51,5%

От фризьора, който посещавам

44,4%

От описанието на опаковката на самите продукти

39,8%

От консултантите в магазина, в който ги купувам

32,2%

От реклами в интернет
25-34г.

31,0%

От реклами по телевизията

19,9%

От списания/брошури

17,5%

Каталози на доставчици на козметика
От канали на известни личности в youtube (влогър или
инфлуенсъри) или др. социални медии
От лекар/дерматолог
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15,8%
7,0%

45-54г.

НЕХРАНИ

Фактори, които оказват влияние
върху решението за покупка

71,9%

Личен опит с продукта
Марката на продукта

62,0%

Съставките на продукта

59,6%
56,1%

Препоръки на
приятел/познат

53,2%

Цената на продукта
Препоръка от консултант
в магазина

34,5%
19,3%

Големина на
разфасовката
Препоръка/предписание от
лекар/специалист

14,0%

Реклама/ препоръка от
известна личност/
инфлуенсър

14,0%

Дизайна на опаковката

6,4%

Мястото на продукта
в магазина

5,3%

Кой от следните фактори, които изброихте
е от НАЙ-ГОЛЯМО значение за вас
при покупката на продукт

33,3%
27,5%

14,0%

Съставките на
продукта

Личен опит с
продукта

Марката
на продукта

*Трите опции събрали най-много посочвания
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ТЕМА:

ПРЕПАРАТИ ЗА ИЗМИВАНЕ
НА СЪДОВЕ

АГЕНЦИЯ: ARGENT MEDIA AGENCY & BLUEPO!NT

Тихомира Трайкова, Мартина Иванова
ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Тип на изследването: Количествено изследване
Метод за събиране на данните: Онлайн изследване
Обем на извадката: n= 500 ефективни контакта
Целева група: Потребители на възраст 18-65 години, разделени
в две целеви групи 18-49 години и 25-54 години.
Обхват: Национален, градско население, което ще бъде
разпределено в три типа населени места – София, големи
градове и малки градове под 100 хил. жители.

Анализ на рекламните активности
Рейтинг точки в целева група 25 54 годшни
GRPs сред целевата група 25 54 годишни
7000

EXO

FAIRY

FINISH

FROSCH

MEDIX

SOMAT

6000
5000
4000
3000
2000
1000
Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Данни от ГАРБ

Потребителско поведение
Предпочитани места за покупка
Откъде най-често купувате почистващи препарати? (%)
Вериги хипермаркети, модерна търговия
Големи локални вериги
Голям квартален магазин над 100 кв.м
Лили, ДМ
Малък квартален магазин/ бакалия под 100 кв.м
Магазин за вносна битова химия
Онлайн магазин/ сайт
Друго място
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13,6
9,2
8,2
6,2
1,9
0,9
1,2

58,6

НЕХРАНИ

Потребителско поведение
Колко често купувате следните продукти за почистване и хигиенизиране? (%)
37,0

Препарат за почистване на баня/тоалетна
Дезинфектанти
Препарат за почистване на подове
Препарат за почистване на стъкла
Препарат за почистване на дърво
Веднъж месечно и по-често
Веднъж годишно

33,2

35,9

42,3

32,9

39,7

19,8
12,3

25,6

Веднъж на 2-3 месеца
По-рядко

8,1 1,8
1,0
12,0 4,2 2,6
43,2
1,0
4,7 6,4
14,6
5,3
6,3 2,0
14,8
1,6
10,2 4,1
24,1
2,1
12,2
14,8
12,0
33,5

55,6

Препарат за миене на съдове

23,2

Веднъж на 5-6 месеца
Не купувам

Потребителско поведение

Лоялност в категорията препарати за миене на съдове:
Репертоарно лоялни потребители

42,7

Пояснение: Лоялни потребители тези, които купуват само 1 марка
Репертоарно лоялни потребители тези, които купуват 2 3 марки
Нелоялни потребители тези, които купуват повече от 3 марки

Лоялни потребители

37,9
Нелоялни потребители

19,4
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Потребителско поведение
Спонтанната известност е сума от „Връх на съзнанието“ и
„Неподпомогната известност “
Връх на съзнанието

Спонтанна известност

28,0

Феери (Fairy)

25,0

Медикс (Medix)

47,0

12,5

Ехо

32,4

9,5

Пур (Pur)
Фея (Feya)

43,1

22,9

3,7

12,9
3,3

Циф (Ciff)

2,0

Бинго (Bingo)

1,5

Фрош (Frosch)

1,2

Бочко

0,8

Тест

0,7

Блейзи (Blazy)

0,7

1,3

Елви

0,6

1,1

Финиш (Finish)

0,4

1,1

Сомат (Somat)

0,2

0,7

Изи

0,1

0,4

Роса

0,0

0,2

Роли

0,0

0,2

Друга марка
Нито една от посочените
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7,9
5,1
1,9
3,0

2,7

8,5
10,5

НЕХРАНИ

Потребителско поведение
Кои марки препарати за миене на съдове купувате обикновено? (%)
А коя купувате най често?
48,5
Феери (Fairy)
30,1
36,2
Медикс (Medix)
16,4
30,3
Ехо
13,7
18,6
Бинго (Bingo)
9,5
22,7
Пур (Pur)
7,9
14,2
Фея (Feya)
4,5
9,6
Тест
2,8
8,3
Фрош (Frosch)
2,4
Замяна
2,4 7,4
Бочко
3,7
22,6%
18,9%
17,5%
1,5
Елви
5,2
Блейзи (Blazy)
1,4
25,4%
19,1%
14,7%
7,1
Финиш (Finish)
1,4
26,9%
18,8%
11,7%
3,6
Роса 1,2
13,4
Циф (Ciff) 1,2
Сомат (Somat) 1,1 6,5
2,5
Роли
0,1
3,4
Изи
0,0
3,1
Купува най-често
Обикновено купува
Друга марка
2,4
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ТЕМА:

УСТНА ХИГИЕНА

КОМПАНИЯ: DM БЪЛГАРИЯ

Антония Стойчева

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Развитие на сектора и трендове през 2021г. Пасти за зъби.
• Водещи сегменти в сектора: Пасти и Ръчни четки за зъби;
• Голям потенциал в развитието при ел. четки за зъби;
• Развитие на сектора, повлияно от пандемичната обстановка:
локдауни и „One-Stop-Buying” ефект;
• Премиумизация при пастите за зъби;
• Устойчивост в сектора

Сегментиране и развитие на категорията
Интердентално
грижа

2021 vs. 2022

50.00%

Други

45.00%
40.00%
35.00%

Вода за
уста

30.00%

Паста за
зъби

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

Ел. четки
за зъби

 Основни категории: пасти и ръчни четки за зъби;
 Нишовите категории като „интердентална грижа“, „грижа за брекети“, „протези“ и др. с най-голям потенциал в развитието си.
 Постепенно категорията „Вода за уста“ губи позициите си пред „Електрическите четки за зъби“.
Пасти за зъби сегментиране
2021 vs. 2022

Други

Интердентално
грижа

Вода за
уста

Ел. четки
за зъби

Ръчни четки
за зъби

Ръчни четки
за зъби

0.00%

Паста за
зъби

5.00%

35.00%

Natural

30.00%

Enamel
Protection

25.00%
20.00%

Gum
Whiteting

15.00%
10.00%

Kids



Основните сегменти пасти за зъби с по-забавен темп на развитие
в сравнение с цялата категория „Пасти за зъби“.
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Enamel
Protection

Natural

Gum

Kids

Multiprotection

Sensetive

Sensetive

Multiprotection

0.00%

Whiteting

5.00%

Отчита се голям потенциал при Sensitive и Natural пастите.

НЕХРАНИ

Премиумизация при пастите за зъби!
2021 vs. 2022

< 2 лв.

> 10 лв.

2 - 5 лв.

5 - 10 лв

2021 vs. 2022

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

Ръст на категорията

10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%

< 2 лв.

2 - 5 лв.

5 - 10 лв

> 10 лв.
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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
ПАРТНЬОРИ:

Research
partner:

Venue
Partner:

Creative
partner:
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НОВИНИ

Големи търговски вериги подкрепиха пострадалите в Украйна
BILLA България дари хигиенни продукти от първа необходимост в подкрепа на пострадалите в Украйна.
Компанията се включва активно с инициативата на своя дългогодишен партньор – Български Червен кръст,
в подкрепа на украинския народ. Веригата дари хигиенни продукти от първа необходимост на стойност над
13 000 лв., в отговор на нуждите на пострадалото население в Украйна.
Търговска верига ФАНТАСТИКО изразява съпричастност към пострадалите от войната в Украйна и подкрепя
хора, пристигащи в нашата страна. Компанията дари 50 000лв. за хуманитарна помощ в рамките на
националната благотворителна кампания на Българския червен кръст. Веригата започна подпомагането с
хранителни продукти на украински граждани, настанени в София. ФАНТАСТИКО ГРУП е готова да предостави
възможност и за работа на украински граждани, очаквайки облекчаване на настоящите изисквания и
процедури за назначаване.
Kaufland и Lidl даряват стоки на стойност 10 милиона евро за хората на Украйна. Schwarz групата обяви, че
е разтърсена от събитията в Украйна. „Като една от водещите търговски компании за нас е особено важно
да действаме отговорно в такъв труден момент.“, заявят те.
Бързата и ефективна помощ, по думите им, в момента е основен приоритет. Ето защо от началото на кризата
Schwarz групата, със своите дружества за търговия на дребно Kaufland и Lidl, работи с различни организации
за помощ на място и вече е предоставила парични и материални дарения на стойност 3 милиона евро. Тази
помощ сега се увеличава на 10 милиона евро - за трайни хранителни продукти, домашен текстил, продукти
за хигиена и други спешно необходими продукти, за да допринесе възможно най-бързо за снабдяване с найнеобходимото на бежанците в районите близо до границата с Украйна.

eBag вече ще е достъпен и в Благоевград
От 21 март от онлайн магазина ще стартират доставки до градовете
Благоевград, Дупница, Рила, Бобошево, Кочериново, както и до
селата Яхиново, Джерман, Усойка, Слатино, Мурсалево, Бараково,
Рилци и Бело поле.
Поръчките от сайта стават чрез регистрация и абонамент за
доставка. eBag също се включи и с помощ към пострадалите от
конфликта в Украйна.
eBag ще дари 1% от оборота за периода 1-4 март. Това обявиха от
компанията с пост в LinkedIn.

Т MARKET oткри 100-я си магазин
Т MARKET oтвopи 100-я си мaгaзин в гр. Кубрат. Обектите на хранителната верига покриват 54 гpaда, в цялата страна.
"Супермаркетът ще предложи на жителите на град Кубрат и региона разнообразие от качествени стоки: свежи плодове и зеленчуци, прясно месо, мляко и млечни изделия, сладкарски изделия,
безалкохолни и алкохолни напитки, козметика и битова химия,
разнообразие от стоки за дома и бита. В крак с пазарните тенденции клиентите ще открият и обособен БИО щанд с най-търсените
марки. Хлебният бар с прясно изпечени продукти и вкусни ястия
от топлата витрина с обслужване са доказателство, че T MARKET
е практичният и доверен помощник на всяко домакинство.", написаха от веригата в LinkedIn страницата си.
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От страната
България ще купи 1,5 милиона тона пшеница за обезпечаване
Правителството ще изкупи 1,5 милиона тона пшеница, за да осигури хранителните доставки до реколтата през следващата година,
съобщи БНР. Това стана ясно от думи на премиерът Кирил Петков
по време на блиц контрола в Народното събрание.
"Да, продоволствието на България е голям приоритет. Имаше опасност от няколко инцидента в Украйна, включително запалване на
АЕЦ. Какво би станало, ако имаме такъв инцидент и загубим реколта.
Затова решихме да купим достатъчно количество. България има
резерв 1,5 милиона тона до 2023. Купуваме го на пазарни цени и ще
бъде съхранено в складовете на държавния резерв, така че да сме
сигурни, че българското население е обезпечено откъм зърно.“.,
допълни Кирил Петков.
Министър председателят опроверга информация за забрана за
износ на зърно от страната ни. Ситуацията с двата спрени кораби
от Агенция „Митници“ е свързана с допълнителни проверки на
Агенцията по думите на Петков.
„Агенция „Митници“ прави своите стандартни проверки. Няма нищо извънредно и ако всички проверки минават
по надлежния ред и всичко е добре, корабите тръгват“.
Няма нарушени доставки на руски петрол и газ, увери още премиерът Кирил Петков в Народното събрание.
Правителството работи по план, в случай на риск за доставките от Русия.

„Престиж“ и „Каменица“ също ще подкрепят бежанците от Украйна
„Престиж 96“ АД дари храна, бисквити и вафли на Областния съвет на БЧК във Велико Търново в подкрепа на
бежанци от Украйна, настанени във Великотърновска област. Компанията помогна и на Българската хранителна
банка, която предоставя хранителни пакети за разселени лица, които вече са в България, стана ясно от публикация в профила им в Linkedin.
Каменица пък се присъедини към обединените усилия на американски и български компании за подпомагане
на разселените украинци с възможности за работа в тяхната пивоварна в Хасково. Повече за инициативата
#UnitedwithUkraine можете да намерите тук: https://bit.ly/3L58G3h.
От компанията подкрепиха и националната кампания на Български Червен кръст.
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НОВИНИ

Amazon Fresh с първия в света
хранителен магазин с нулеви
въглеродни емисии

Хранителни вериги спират да продават
водка заради войната

Гигантът на електронната търговия очаква да получи
сертификат за нулев въглерод от Международния
институт за бъдещето на живот за последния обект
Amazon Fresh, който откри, което го прави първият
такъв магазин за хранителни стоки.
Базираният в Сиатъл магазин може да се похвали с
повече от дузина подобрения и функции за устойчивост, които ще спестяват 185 тона CO2 всяка година
в сравнение със средния магазин за хранителни
стоки – еквивалентно на шофиране около Земята 18
пъти.
Други актуализации включват базирана на CO2 хладилна система, която намалява емисиите на парникови
газове с 38 метрични тона годишно. Бетонните подови
настилки с ниско съдържание на въглерод намаляват
въглерода с почти 40%.
Магазинът също така ще се захранва с помощта на
100% възобновяема енергия, произведена от проекти на Amazon за възобновяема енергия, което ще
помогне на компанията да изпълни целта си да предлага 100% възобновяема енергия във всички съоръжения до 2025 г.
Станциите за зареждане на електрически превозни
средства извън магазина също позволяват на клиентите да зареждат безплатно колите си, докато пазаруват.
Всичко това е част от усилията на Amazon да се превърне в бизнес с нулев въглерод до 2040 г. – цели 10
години преди Парижкото споразумение за климата.
„Ние постоянно мислим какво можем да направим,
за да направим пазаруването на клиентите по-лесно,
по-безпроблемно и по-устойчиво“, каза вицепрезидентът на Amazon Grocery Стефани Ландри.
„Знаем, че за много клиенти е приоритет устойчивостта
за това какви продукти купуват и къде избират да пазаруват. С нашия най-нов магазин Amazon Fresh ние правим следващата стъпка по пътя си към превръщане на
бизнес с нулев въглерод до 2040 г. и приветстваме клиентите да изпитат това от първа ръка, докато пазаруват
с нас в този магазин.“
„Стремежът на Amazon към сертифициране за нулев
въглерод за най-новото си местоположение в Amazon
Fresh показва важен ангажимент за проверими намаления на въглерода“, каза Линдзи Бейкър, главен изпълнителен директор на International Living Future Institute.
„Като първият в света бакалин, който търси сертифициране с нулев въглерод, този подход представлява
важен еталон за хранителния сектор и търговците на
дребно като цяло.“
Amazon отвори 17 магазина Amazon Fresh без каси в
Обединеното кралство досега, като планира да разгърне 260 клона в Обединеното кралство през следващите три години.

В знак на протест срещу войната в Украйна няколко
вериги супермаркети са прекратили поръчването на
продукти от Русия. Водката най-вече е попаднала под
прицел, въпреки че често се произвежда в други страни.
Все повече търговци на дребно заявяват, че ще спрат
да зареждат руски продукти или поне ще отменят
поръчването им. Белгийският лидер на пазара Colruyt
спря да поръчва продукти от Русия, но все още прави
поръчки от Украйна, доколкото е възможно, заяви
говорител на веригата за белгийския вестник Het
Nieuwsblad. По-малко от трийсет продукта са засегнати,
хранителни и нехранителни.
Delhaize също предприе действия и ще премахне два
продукта от асортимента си: руската водка Стандарт
и скаридите Камчатка. Обаче не е бойкот: веригата за
доставки ще бъде прекъсната от войната така или иначе,
казват от веригата. Albert Heijn и Carrefour твърдят, че
нямат руски продукти в своя асортимент. Водката в
белгийския Aldi също не изглежда да е от Русия.
Това важи и за популярните брандове като Absolut (от
Швеция) и Eristoff(от Грузия). Въпреки това има риск да
пострадат: няколко фирми за хотелиерство и потребители
посочиха, че засега няма да консумират повече водка.
По-рано тази седмица Aldi Nord беше първата търговска
верига, която обяви, че няма да продава водка повече.
Алкохолната напитка беше единственият руски продукт
в асортимента на дискаунтъра. Други немски вериги
бързо последваха примера: Aldi Süd, Rewe and Penny са
сред тези, които обявиха, че повече няма да продават
водка. Пазарният лидер Edeka подкрепя санкциите,
но заявява, че финалното решение остава в ръцете на
индивидуалните магазини.
Веригите в съседните на Русия и Украйна страни също
заемат твърда позиция. В Полша Biedronka, Carrefour,
Lidl, Kaufland, Netto и Stokrotka свалят руски и беларуски
продукти от своите рафтове. Същото правят Kesko и
Maxima в Латвия.
Губернатори на няколко от Съединените щати наредиха
премахването на руските спиртни напитки от рафтовете.
Други кампании за бойкот също се провеждат в Канада,
Нова Зеландия и Австралия.

Източник: Charged‘

Източник: RetailDetail
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От региона и света
Северна Македония ограничава
търговския марж за основни
хранителни продукти

Правителството на Северна Македония реши да
ограничи търговския марж на основните хранителни продукти до 5% на едро и 10% на дребно
за три месеца.
Очакванията са, че въвеждането на мярката,
което започна от този месец и ще продължи до
31-ви май, ще доведе до намаляване на цените
на основни хранителни стоки.
Решението на правителството е ограничено до
хляб, захар, брашно тип 400, сурово слънчогледово олио и слънчогледово олио за консумация, дълготрайно прясно мляко ( от 2,8% масленост, 3,2% и 3,5%), прясно и консервирано месо,
сирене, ориз, яйца, паста, пшеница, плодове и
зеленчуци.
Според министъра на икономиката Крешник
Бектеши, с оглед на повишаващата се цена на
производителите на основни хранителни продукти, това решение „има за цел да ограничи
търговците от това да правят печалби на гърба
на гражданите и производителите“.
Бектеши каза, че Държавният Пазарен
Инспекторат ще увеличи контрола над ритейлърите през въпросния период, добавяйки, че
са предвидени глоби за неподчинение, вариращи от 800 до 10 000 евро, в зависимост от размера на компанията.
Бектеши също така съобщи „приемането на
закон за нелоялните търговски практики, като
се посочва, че „търговските маржове от 30-50%
във веригата на доставки са несправедливи,
особено по време на пандемията.“
Гърция също планира да фиксира таван на
брутните маржове на печалба за горива, храни
и други потребителски стоки, за да помогне
за ограничаване на печалбарството, заявиха
от тяхното министерство за развитие, тъй
като западните санкции заради инвазията на
Русия в Украйна повишиха световните цени на
суровините.
Източник: European Supermarket Magazine
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Ръст на продажбите на алкохол
през последния Великден
Подготовката за празниците винаги е свързана и с усилено пазаруване. Великден
е времето на козунаците, агнешкото, зелените салати и яйцата. И макар това да
са традиционно най-купуваните продукти в периода както те, така и някои от
останалите категории търпят немалко промени в потреблението, особено в
резултат на световните събития от последните три години, начело с пандемията.
Данни на GfK България показват интересни тенденции
в пазаруването в периода около Великден както за
последната година, така и за предходните две. Някои
категории бележат спад на продажбите през 2021-а
година, спрямо 2022 г. Той обаче до голяма степен
е основан на големия ръст от предходната година.
Така е например при продуктите от категория Паста:
спагети, макарони и др. При тях се наблюдава спад от
10% в стойност и 13% в обем за празничния период на
2021 г., но това е на фона на огромен ръст през 2020
г., когато повишението на продажбите в стойност е
с 37%. Подобен е и случаят с брашното. По време на
великденските празници през 2020 година, то показва
ръст от 65% в стойност и 64% в обем. Предходната
2019 година то е отбелязало 8% ръст в стойност и
8% спад в обем. А за празничния период на 2021-а
спрямо 2020-а показва спад от 18% в стойност и 23%
в обем. Домашното приготвяне на питки и козунаци в
началния етап на пандемията и при първия локдаун
изглежда е било най-разпространено, а през миналата
година продажбите на брашно са се върнали почти
до предходните нива. Любопитни са процентите при
мазнините за готвене, които са отбелязали ръст на
продажбите в стойност за периода през 2019-а година
от 12% и от 14% в обем. По време на първия локдаун
обаче, през 2020 г., ръстът им е само 7% в стойност и
6% в обем. За 2021 спрямо 2020 година те бележат ръст
от 26% в стойност, но имат спад от 7% в обем. Броят на
пазаруващите домакинства се е повишил с 3,2пп през
2020 г. спрямо 2019 г., когато категорията е загубила 2,0
пп от купувачите си. За 2021 г. отново има спад в броя
на пазаруващите.
Забележителна тенденция се наблюдава при разтворимите напитки. През празничния период около
Великден на 2019-а година те показват огромен ръст в
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стойност от 159%. След началото на пандемията, през
2020 г., показват спад от 36%, спрямо същия период
от предходната година, а през 2021 г. отново бележат
ръст от 39% . По отношение на похарчените средства
данните показват, че това отчасти се дължи на покачване на цените, но не изцяло, тъй като за 2019-а ръстът
в обем също е значителен, а именно 37%, а през 2020
г. се наблюдава спад и в обем, от 43%. През 2021 г. се
връщаме към ръста в обем, който тук е още по-голям
от този за 2019-а, а именно 71 процента.
Месните продукти също са отбелязали известен спад
на продажбите през миналогодишните великденски
празници: 3% по-малко в стойност и 5% в обем. През
2020 г. в обем са показали ръст от 3%, а в стойност от
16%. За 2019-а са имали ръст от 7% в стойност и 4% в
обем, сочат данните на ГфК. Пенетрацията им тогава
е отбелязала спад от 0,4пп а през 2020 – от 0,2пп.
През 2021 г. спадът в пазаруващите домакинства е
още по - голям.
Правят впечатление и данните при замразените
храни, които през великденския период на 2019 г. са
показали ръст от 24% в стойност и 26% в обем. По
време на празниците, след началото на пандемията,
те изглежда не са били чак толкова предпочитани,
защото ръстът им в стойност е бил едва 2%, а в обем
са отбелязали спад от 4%. През 2021-а обаче явно са
се върнали на мода, защото ръстът на продажбите в
обем, според данните на ГфК е 13%, а в стойност 27%.
Пенетрацията им също показва подобна тенденция.
Продажбите на продуктите от категорията Сирене и
кашкавал имат лек спад за великденските празници
от миналата година, а именно от 1% в стойност и 4%
в обем. Това обаче отново е на фона на сериозен ръст

Великден
от периода през предходната 2020-а година, когато са
били с ръст от 13% в стойност. В обем той е бил малко
по-скромен, в рамките на 5%.
Няма как да не споменем и представянето на категорията Алкохол, когато става дума за празници. За миналата година тя бележи ръст на продажбите от 27% в
стойност и 9% в обем, сочат данните на ГфК. Ръстът и
в двата случая е по-голям от този през 2020 г., когато в
стойност алкохолът е отбелязал покачване от 9%, а в
обем със 7%. Ръстът за празничния период на 2019-а
година спрямо 2020 г. е 11% и в обем и в стойност.
Интересен е случаят с категорията Бира. През 2019 г. тя
бележи ръст на продажбите от 16% в стойност и 15%
в обем, но през 2020 г. има спад за периода на празниците спрямо 2020 г. от 13% в стойност и 14% в обем.
През 2021-а категорията отново се връща към ръста,
като в последния великденски период до момента
продажбите и се повишават с 21% в стойност и 16%
в обем. Броят пазаруващи домакинства на бирата се
повишава с 3,3 пп за периода на великденските празници през 2021 година, спрямо 2020 г.
Соковете са с ръст на продажбите от 13% за Великден
2021 г. в стойност и 12% в обем. За същия период от предходната година спрямо 2019-а е 4% в стойност и стабилни в обем, а за 2019-а спрямо 2018-а имат спад от 1%

в стойност и ръст от 1% в обем. Купувачите през 2021 г.
са с 5,0пп повече, а за 2020г със спад спрямо 2019г.
За последния Великден бисквитите и шоколадовите
изделия са с ръст на продажбите от 4% в стойност за
бисквитите и 2% в обем. За шоколадовите изкушения
ръстът и в обем и в стойност е 2%. Сладките барове,
както и снаксовете имат значителен ръст през 2020 г.,
което пък води до известен спад за 2021-а. Ръстът на
барчетата в стойност за великденския период на 2020
г. е от цели 40%, а в обем от 31%. През 2021 г. бележат
спад от 26% в стойност и 18% в обем. Снаксовете пък
са показали ръст от 22% в стойност и 14% в обем непосредствено след началото на пандемията и спад от 5%
в стойност и 7% в обем през периода на великденските
празници от 2021 г.
Сладките тестени изделия, в чиято бройка влизат и
козунаците, са със спад от 6% в стойност и в обем за
празничното пазаруване на 2021 г. През 2020 година са
били с ръст от 11% в стойност и 8% в обем.
Потребителското поведение динамично се е променяло през празничните периоди от последните три
години и това със сигурност е свързано с пандемията и
последиците от нея. Предстои да видим какви ще са тенденциите и през наближаващия великденски сезон.
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Ритейлърите се готвят за
предстоящите празници

„Две седмици преди празниците
вече се усеща подготовката за тях“

Пресният хляб, качествените алкохолни и
безалкохолни напитки, млечните продукти,
както и шоколадовите изкушения допълват
празничната потребителска кошница.
Неизменно остава и очакването за тяхното
високо качество, добра цена и български
произход – фактори в потребителското търсене,
които BILLA като търговска верига се старае
да обезпечи, благодарение на утвърдените
през годините партньорства с българските
производители.

Какви тенденции се наблюдават последните
години в поведението на потребителите по
време на великденските празници?
Независимо от ситуацията, повлияна от COVID19 пандемията в последните две години,
поведението на потребителите в периода
на Великденските и Гергьовски празници
очакваме да остане фокусирано върху
продуктите, свързани с празничната традиция.
Великденските празници събират семействата
около трапезата и въпреки, че българинът
е склонен в празничните дни да заложи на
разнообразие и изобилие, агнешкото месо,
яйцата и козунака, както и сезонните зеленчуци
за салата имат своето неизменно присъствие в
потребителската кошница.

Увеличи ли се потреблението на продукти
за домашно приготвяне на традиционни за
празника ястия по време на пандемията:
брашно, мая, ориз, агнешко?
Потреблението на посочените продукти е
константно високо в предпразничния период.
Въпреки разнообразието и качеството на готовите
продукти, вкусът на домашно приготвената храна
е любим за българския потребител, а ритуалът по
приготвянето й е част от цялостното празнично
настроение и преживяване. Потреблението на
агнешко категорично нараства в сравнение с
други периоди от годината. Оризът има своето
силно присъствие в традиционното меню на
българина, така че там не е толкова отчетлива
тази разлика.

КАЧЕСТВО ЗА ВСЕКИ
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Великден
Купуват ли сe повече чуждестранните
алтернативи на козунаците, които станаха
популярни в последно време?
Като търговска верига, която държи да осигури
на клиентите си разнообразие от стоки, в
магазините ни винаги присъстват и чуждестранните
алтернативи на козунаците. Факт е, че в последните
години българският потребител ги припозна
като вкус и вариант, но те не могат да изместят
любимия традиционен козунак – пресен, ароматен
и с различни плънки като ядки, стафиди, шоколад,
мармалад.
В магазините ни вече се усеща този аромат,
благодарение на майсторите в BILLA Пекарните,
които месец преди Великденските празници дават
възможност на потребителите да опитат и изберат
любимите им вкусове.
Наред с прясно изпечените козунаци, в магазините
присъстват и качествени опаковани продукти от
български производители, които със своя дълъг
срок на годност, вкусови качества и достъпна цена
също изкушават потребителите.
Колко време преди самите празници започва
по-сериозното пазаруване на традиционните за
Великден стоки?
Две седмици поне преди празниците вече се
усеща подготовката за тях, особено по отношение
на по-трайните продукти като брашно, ориз, мая,
както и съпътстващите - бои за яйца, великденска
декорация, шоколадови изненади, особено любими
на по-малките. С непосредственото наближаване
на Великден и събирането на семейството около
трапезата, вече е осезаем интересът към прясното
месо, свежите зеленчуци, прясно изпечените
козунаци и хляб в пекарните ни. Стараем се да

сме подготвени, за до посрещнем интереса в
подготовката и в разгара на празника, за да бъдат
клиентите ни спокойни, че ще се погрижим за
изобилието на празничното меню.
Великденският ни каталог ще бъде активен още от
28 март и ще даде възможност на потребителите
да направят своя избор достатъчно рано като
ги провокира с разнообразие и примамливи
предложения.
По какво се ориентират най-вече потребителите
в избора си на яйца: марка, цена, количество,
дали са бели или не, големина?
Белите яйца определено са предпочитани, защото
според ценителите и домакините позволяват повече
техники на оцветяване, дори с напълно натурални
средства.
Цената и големината също са фактори, през които
клиентът филтрира своето търсене, въпреки че
желанието празничната трапеза да бъде пъстра и
красива, а семейството щастливо, допуска по-щедри
количества и по-голям бюджет.
Успешните ни партньорства с български
производители на яйца осигурява разнообразие
и възможности за избор според възможностите и
предпочитанията.
Какво е определящо пък за избора им на бои за
яйца? Успяха ли да се наложат някои марки и да
бъдат по-търсени?
В случая с боите за яйца марката не е толкова
определяща. Потребителите са склонни да
експериментират, опитват различни варианти, както
от традиционните, така и от специалните багрила,
които добавят ефекти като блясък, гланц, седеф и
много други.
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Очаквате ли този празничен сезон да
е по-различен и потребителите да са
по-напрегнати, като се има предвид
настоящата геополитическа обстановка
и усещат ли се вече някакви по-особени
настроения в потреблението?
Трудно е да предположим, защото динамиката на
потребителското поведение е силно променлива,
точно каквато е и международната ситуация.
BILLA се старае да посрещне динамиката с добро
планиране, както и с това, което е водещо за нас
като търговска верига, а именно осигуряване
на разнообразен асортимент с български
произход, качество на добри цени и атрактивни
промоционални предложения за лоялните ни
клиент.
Вярваме, че традициите и силното присъствие,
което имат тези празници в календара на
българското семейство, ще съхранят и насърчат
преди всичко позитивното настроение.

Потребителят търси иновативни и
изненадващи предложения
Какви тенденции се наблюдават последните
години в поведението на потребителите по
време на великденските празници?
Както отчетохме и при Коледното пазаруване,
българският потребител е все по-ориентиран
към качеството, тъй като тенденцията е да се
грижи повече за своето балансирано хранене.
Той търси свежи продукти за своята трапеза,
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все по-взискателен е към асортимента и запазва
ценовата си чувствителност. Освен това се
забелязва и че има очаквания за иновативни и
изненадващи предложения.
Особен интерес има към българските продукти
с добавена стойност, каквито са артикулите от
портфолиото на нашата собствена марка Брей!
С нея можем да проследим цялата верига – от
рецептата до рафта.
Увеличи ли се потреблението на продукти
за домашно приготвяне на традиционни за
празника ястия по време на пандемията:
брашно, мая, ориз, агнешко?
Хората прекарват повече време у дома и това
неминуемо се отрази и на избора им на продукти.
В категории като паста, брашно, ориз, бобени
храни се забелязва повишено търсене. Интересът
към домашно приготвената храна ни предизвика
и да предлагаме постоянно иновативни рецепти
на нашия сайт www.kaufland.bg.
Купуват ли сe повече чуждестранните
алтернативи на козунаците, които станаха
популярни в последно време?
Българският козунак остава най-предпочитан сред
потребителите. Забелязваме и клиенти, които са
готови да опитват нови вкусове – като например
панетонето, което ще предложим и тази година за
Великденската трапеза. Освен него ще имаме още
изненади и в хранителната и в нехранителната
категории. А тези, които предпочитат прясно
изпечени продукти, ще задоволим желанието
им за качество, вкус и свежест на изгодна цена в
нашата Пекарна.
Колко време преди самите празници започва
по-сериозното пазаруване на традиционните
за Великден стоки?
Както и през Коледния сезон, седмицата преди
Великден е обичайно много интензивна,
защото потребителите искат да се приготвят за
празника със свежи продукти. Вече предлагаме
яйца и сладки Великденски изделия, както и
нехранителни продукти, които допринасят за
празнично настроение – аксесоари, декорации.
Ето тук идва и нашият ангажимент да осигурим
най-доброто качество. Kaufland България работи
с експерти, които контролират качеството на
всеки артикул на рафта. Чрез тях сме уверени,
че клиентът ще получи винаги прясна, вкусна и
пълноценна храна независимо дали става въпрос
за плодове и зеленчуци, месо, млечни, хляб и
хлебни изделия.
По какво се ориентират най-вече
потребителите в избора си на яйца: марка,
цена, количество, дали са бели или не,
големина?

Великден
Разбира се, за много от клиентите най-важен е
цветът, защото белите яйца се боядисват найлесно. Стараем се да осигурим достатъчно богат
асортимент за всеки вкус за празника – големи
разфасовки, яйца със селен, яйца от свободно
отглеждани кокошки и други.
Какво е определящо пък за избора им на бои
за яйца? Успяха ли да се наложат някои марки
и да бъдат по-търсени?
Заради различните вкусове на нашите клиенти
предлагаме разнообразие от предложения –
както родни, така и бои от чужбина. Тези, които
няма да успеят да боядисат празничните яйца, сме
предвидили и готови боядисани яйца.
Очаквате ли този празничен сезон да
е по-различен и потребителите да са
по-напрегнати, като се има предвид
настоящата геополитическа обстановка
и усещат ли се вече някакви по-особени
настроения в потреблението?
Бихме искали да уверим своите клиенти, че
няма недостиг на стока в нито една категория и
поддържаме необходимото количество в нашия
склад.

„В периода преди Великден се
наблюдава все по-голям интерес към
разнообразните веган продукти“
Боян Георгиев, директор „Стоково
снабдяване“, Лидл България
Какви тенденции се наблюдават последните
години в поведението на потребителите по
време на Великденските празници?
Определено пандемията от Covid-19 доведе до
редица промени в потребителското поведение, в
това число и свързано с отбелязването на големите
празници, какъвто е Великден. Това, което можем
да кажем за последните няколко години е, че
в периода преди Великден се наблюдава все
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по-голям интерес към разнообразните веган
продукти, които предлагаме. Затова непрекъснато
разширяваме веган асортимента си с различни
продукти, които са особено подходящи за
постещите в този период.
По време на самите Великденски празници
последните две години се наблюдава завишено
търсене на продукти в средния и висок ценови
сегмент. Пандемията значително ограничи
пътуванията по това време, така че повече
хора си остават у дома и искат да се постараят
повече с подготовката на празника с по-висок
клас продукти. Именно в този сегмент „Лидл
България“ винаги предлага на своите клиенти
богато разнообразие от премиум продукти, в
това число и под собствената ни марка Deluxe,
която включваме в асортимента около Великден
и Коледа.
Увеличи ли се потреблението на продукти
за домашно приготвяне на традиционни за
празника ястия по време на пандемията:
брашно, мая, ориз, агнешко?
Да, определено можем да потвърдим подобна
тенденция. Отново, предвид Covid пандемията
много хора си останаха вкъщи и не пътуваха,
затова и потреблението на тези традиционни
продукти видимо отбеляза ръст последните две
години. Хората са си повече време вкъщи, готвят
по-често и съответно все повече са тези, които
искат сами да си приготвят тези традиционни за
празника ястия. От друга страна, последните две
години хората останаха вкъщи, но празнуваха в
по-тесен семеен кръг, което пък доведе до търсене
на една идея по-малки разфасовки. Надяваме се,
че тази година спокойната обстановка от гледна
точка на пандемията, ще се запази и хората ще
имат възможността да празнуват в по-големи
компании и събирания. В тази връзка, както и всяка
година, за празника акцентираме именно върху
предлагането на традиционните продукти от
български производители – в това число агнешко
месо, козунаци, яйца, свежите салати и зеленчуци,
които са неизменна част от празничната трапеза.
Купуват ли сe повече чуждестранните
алтернативи на козунаците, които станаха
популярни в последно време?
Да, интересът към тези разновидности на
козунаците расте – при нас има различни видове
от тях, включително и под собствената ни марка
Favorina. Въпреки това обаче, основният акцент в
потребителския интерес остават традиционните
козунаци. Това определено си личи и по засиления
интерес към прясно изпечените козунаци „От
фурната на Lidl”, които традиционно предлагаме
в три основни разновидности и изцяло от
български производител. Отново български са
48 | МАРТ 3 : 2022

и всички опаковани козунаци, които са в богато
разнообразие – както традиционни, класически,
така и с различни пълнежи, включително и
пакетиран козунак без консерванти.
Колко време преди самите празници започва
по-сериозното пазаруване на традиционните
за Великден стоки?
Като цяло най-големият фокус на празничното
пазаруване е в седмицата на Великден – тогава
клиентите пазаруват най-много. Но определено
със затопляне на времето все повече са хората,
които по-често посягат към свежите салати, пресен
лук и чесън, репички, яйца, така че потреблението
на тези стоки, в това число и на агнешко месо,
расте и в седмиците преди Великден.
По какво се ориентират най-вече
потребителите в избора си на яйца: марка,
цена, количество, дали са бели или не,
големина?
„Лидл България“ предлага доста голямо
разнообразие от яйца и това, което можем да
отбележим като тенденции през последните
години, е следното: най-голям интерес при нас
има към яйцата от собствената ни марка „Родна
стряха“, повече L от М като размер, независимо
от марката. Все повече стават клиентите,
които предпочитат яйца от свободно и подово
отглеждане, пред тези от клетъчно отглеждане, а
напоследък расте интересът и към био яйца. Като
отговорна компания, един от ангажиментите,
които сме поели в тази връзка, е до 2025 г.
всички яйца в „Лидл България“ да бъдат от
подово отглеждани кокошки, така че постепенно
разширяваме предлагането на такива яйца. По
отношение на цвета, това е фактор, който оказва
влияние върху избора конкретно за Великден,
когато заради боядисването много хора
предпочитат бели яйца.
Очаквате ли този празничен сезон да
е по-различен и потребителите да са
по-напрегнати, като се има предвид
настоящата геополитическа обстановка
и усещат ли се вече някакви по-особени
настроения в потреблението?
Определено както геополитическата обстановка,
така и инфлацията, на която всички сме свидетели,
ръстът в цените на горивата и суровините, са
фактори, които в крайна сметка допринасят за
увеличението на цените на всички стоки. Това
ни кара да сме доста по-умерени в очакванията
си за потреблението около празника. Хората
неминуемо ще са по-внимателни в избора си, може
би по-сдържани, но определено по-спокойни и
без аномалиите в потреблението на някои стоки,
което наблюдавахме в началото на март

„Свидетели сме на все по-осезаемо търсене
на промоционални стоки“
Какви тенденции се наблюдават последните години в поведението на
потребителите по време на великденските празници?
Свидетели сме на все по-осезаемо търсене на промоционални стоки. Пазарът е
насочен към акционни цени. Смятаме, че тенденцията ще продължи да се задълбочава
все повече и ще бъде и най-изразена именно по време на великденските празници.
Увеличи ли се потреблението на продукти за домашно приготвяне на
традиционни за празника ястия по време на пандемията: брашно, мая, ориз,
агнешко?
По време на великденските празници потреблението на брашно, мая, агнешко,
ориз традиционно се увеличава. Още повече се увеличи по време на пандемията
и наблюдавахме ръст в покупката на по-горе изброените артикули. Най-вече на
агнешкото месо, на което пикът е именно в този период на годината (април-май).
Купуват ли сe повече чуждестранните алтернативи на козунаците, които
станаха популярни в последно време?
Най-популярната чуждестранна алтернатива на козунаците в последно време е
панетоне. В нашата верига не се забелязва преливане от единия артикул към другия.
Потребителите ни държат на традиционния козунак и на домашно приготвения
вкъщи.
Колко време преди самите празници започва по-сериозното пазаруване на
традиционните за Великден стоки?
По-осезаемо пазаруване се усеща от около две седмици преди самите празници. От
седмицата на „Цветница“ клиентите започват да се подготвят за своите празнични
трапези.
По какво се ориентират най-вече потребителите в избора си на яйца: марка,
цена, количество, дали са бели или не, големина?
Клиентите на T MARKET най-често правят избора си на яйца спрямо цената, цвета
и какво количество има в опаковка. По това време от годината потребителите
пазаруват яйца в по-големи опаковки/количества. Най-важно е все пак продуктът да
е пресен и да е качествен.
Какво е определящо пък за избора им на бои за яйца? Успяха ли да се
наложат някои марки и да бъдат по-търсени?
Не сме наложили конкретни марки и не забелязваме степенуване. Потребителите
ни имат индивидуални предпочитания: някои предпочитат лъскавите яйца, други да
са перлени, блестящи или изчистени с по-натурални цветове. Предпочитанията на
всеки клиент определят и избора им на боята за яйца.
Очаквате ли този празничен сезон да е по-различен и потребителите да са
по-напрегнати, като се има предвид настоящата геополитическа обстановка
и усещат ли се вече някакви по-особени настроения в потреблението?
Геополитическата обстановка наред с усещащата се инфлация, определено влияят
на потребителските нагласи. Забелязва се по-голям интерес към промоционалните
стоки, както и към такива с нарастващи цени.
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налични в ТВ

2 Лук /стар/

Марс Инкорпорейтед България ЕООД

20 Храна за кучета суха Pedigree

450 мл

15.3.2022 /10:30/

Приблизителна цена на потребителската кошница:

Час и дата на покупката

26.04 лв.
127.79 лв.

Обща средна цена на липсващите продукти:

101.75 лв.

3.99 лв.

1.79 лв.

7.99 лв.

2.49 лв.

1.59 лв.

6.59 лв.

4.29 лв.

3.49 лв.

3.79 лв.

6.99 лв.

1.15 лв.

14.19 лв.

3 продукта

500 мл

1.99 лв.
1.29 лв.

Липсващи продукти

Мексон ООД

Юниливър България ЕООД

29 Препарат за съдове Medix Beauty Balsam

30 Cif cream

1.8 л

2 кг

4 бр / оп

90 г

200 мл

1 бр

300 мл

90 бр

500 г

250 г

330 мл

1л

120 г

1.89 лв.

4.99 лв.

2.89 лв.

1.99 лв.

1.59 лв.

2.99 лв.

4.59 лв.

7.99 лв.

4.29 лв.

1.49 лв.

2.15 лв.

1.79 лв.

1.65 лв.

4.95 лв.

1.79 лв.

1.85 лв.

7.89 лв.

49.33 лв.
15.3.2022 /11:00/

26.49 лв.
15.3.2022 /11:30/

ЛЕГЕНДА:

15.3.2022 /12:00/

126.03 лв.

16.29 лв.
132.09 лв.

6 продукта

99.54 лв.

3.19 лв.

1.51 лв.

6.99 лв.

4 продукта

115.80 лв.

2.25 лв.

129.54 лв.

4.49 лв.

4.49 лв.

3.38 лв.

3.79 лв.

13.99 лв.

15.3.2022 /13:00/

133.22 лв.

12.62 лв.

4 продукта

120.60 лв.

4.29 лв.

0.00 лв. - Ценова промоция

15.3.2022 /12:30/

118.13 лв.

11.29 лв.

6 продукта

106.84 лв.

4.79 лв.

7.49 лв.
6.79 лв.

5.29 лв.

2.79 лв.

1.49 лв.

7.99 лв.

5.29 лв.

3.89 лв.

4.59 лв.

7.99 лв.

1.39 лв.

14.99 лв.

4.99 лв.

1.29 лв.

4.69 лв.
80.21 лв.

1.07 лв.
6.98 лв.

1.49 лв.

1.99 лв.

9 продукта

13.99 лв.
13.99 лв.

6.49 лв.
1.79 лв.

4.69 лв.

3.69 лв.

3.69 лв.

6.99 лв.

1.35 лв.

14.99 лв.

14.49 лв.

1.49 лв.
1.69 лв.

1.19 лв.
0.89 лв.

1.49 лв.
0.89 лв.

4.69 лв.
1.79 лв.

3.79 лв.
1.68 лв.

4.99 лв.

2.39 лв.

2.39 лв.

1.59 лв.

2.59 лв.

4.69 лв.

8.79 лв.

1.35 лв.

1.19 лв.

2.99 лв.

26
продукта

parkmart.bg

1.49 лв.

3.28 лв.

1.98 лв.

2.39 лв.
1.49 лв.

4.49 лв.

7.99 лв.

4.59 лв.

3.49 лв.

4.29 лв.

1.34 лв.

1.69 лв.

24
продукта

shop.metro.bg

7.59 лв.

1.39 лв.

2.09 лв.

0.99 лв.

2.49 лв.

24
продукта

tmarketonline.bg

Онлайн супермаркет

7.59 лв.

4.65 лв.

4.65 лв.

3.69 лв.

3.85 лв.

8.19 лв.

1.19 лв.

14.49 лв.

15.69 лв.

1.39 лв.

4.19 лв.

8.09 лв.

1.59 лв.

3.49 лв.

6.99 лв.

1.19 лв.

14.19 лв.

1.29 лв.

1.89 лв.

4.69 лв.
1.99 лв.

2.49 лв.

2.89 лв.

2.19 лв.

2.99 лв.

8.79 лв.

4.29 лв.

1.29 лв.

1.89 лв.

0.59 лв.

1.29 лв.

26
продукта

bulmag.org

2.99 лв.

4.69 лв.

7.99 лв.

2.19 лв.

3.39 лв.
0.75 лв.

2.39 лв.

21
продукта

supermag.bg

0.89 лв.

27
продукта

ebag.bg

Платена сума:

Фикосота ООД

Хенкел България ЕООД

27 Прах за пране SAVEX 2in1 Color 20 пранета

28 Омекотител Silan

Проктър и Гембъл ЕООД

Интерпред Партнер АД

25 Сапун Safeguard класик

26 Тоалетна Хартия Zebra Color

Л'ореал България ЕООД

Байерсдорф България ЕООД

23 Боя за коса Garnier Color Natural

24 Пяна за бръснене Nivea Sensitive

Лавена АД

Арома Козметикс АД

21 Влажни Кърпи Бочко с Капак

22 Вода за Уста Astera Parodont Active

НЕ ХРАНИ

Куадрант Бевъриджис

Софсток ЛТД ООД

18 PEPSI Кен

750 мл

Винарска изба Тера Тангра

Вила Ямбол ЕАД

16 Вино Розе Terra Tangra

17 Ямболска Гроздова Ракия

19 Кафе Lavazza Crema e Gusto, мляно

40 г

Нухелт АД

Интерснак България ЕООД

14 Оризови Бисквити Rice Up с Киноа и Чиа

15 Pom-Bar оригинал

90 г

187 г

Победа АД

Монделийз България ЕООД

12 Шоколадови Бонбони Черноморец

500 г

1 кг

200 г

400 г

250 г

13 Шоколад Своге фин млечен

Захарни Заводи Трейд ЕАД

СуиКо ЕООД

Консул ООД

9 Майонеза Краси

10 Захар Сладея Кристал

Белла България АД

8 Кори за баница фини точени Bella

11 Леща Екстра Крина

Тандем В ООД

7 Кренвирши Тандем вакуум

190 г

1,5 л

Тирбул ЕАД

Димитър Маджаров - 2 ЕООД

5 Прясно мляко Олимпус

Елви ООД

6 Луканка Маджаров вакуум

400 г

Нестле България АД

4 Кисело мляко Боженци, 2,2%

80 г

1 кг

3 Nestle Gerber, Моето първо пюре Сливи

ХРАНИ

налични в ТВ

1 Портокали

1 кг

КОЛИЧЕСТВО

МАРКА & КОМПАНИЯ

ВИД ПРОДУКТ

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Брой закупени
продукти в
търговски обект

ИМЕ НА МАГАЗИНА

ТИП НА МАГАЗИНА

Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 30 продукта

КОШНИЦА, МАРТ 2022
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15.3.2022 /14:00/

129.44 лв.

42.29 лв.

9 продукта

87.15 лв.

4.75 лв.

7.99 лв.

7.45 лв.

1.99 лв.

6.29 лв.

3.79 лв.

6.99 лв.

1.29 лв.

14.99 лв.

1.35 лв.

1.55 лв.

1.89 лв.

2.89 лв.

1.95 лв.

2.99 лв.

4.49 лв.

7.99 лв.

1.39 лв.

2.15 лв.

0.99 лв.

1.99 лв.

21
продукта

4.33 лв.

1.89 лв.

6.94 лв.

7.17 лв.

2.64 лв.

1.62 лв.

6.92 лв.

4.98 лв.

4.51 лв.

3.63 лв.

3.94 лв.

7.26 лв.

1.23 лв.

13.89 лв.

14.57 лв.

1.25 лв.

1.69 лв.

1.79 лв.

4.68 лв.

2.87 лв.

2.13 лв.

1.62 лв.

2.65 лв.

4.58 лв.

8.16 лв.

4.13 лв.

1.38 лв.

2.09 лв.

0.91 лв.

2.32 лв.

Средна цена
на продукт

Промоция 1+1

Фантастико
glovoapp.com

Няма такъв артикул

15.3.2022 /13:30/

125.97 лв.

38.21 лв.

11 продукта

87.76 лв.

4.75 лв.

6.99 лв.

1.69 лв.

6.59 лв.

5.49 лв.

4.45 лв.

6.99 лв.

10.99 лв.

14.99 лв.

1.19 лв.

2.15 лв.

1.69 лв.

3.29 лв.

2.15 лв.

2.30 лв.

4.49 лв.

4.29 лв.

0.99 лв.

2.29 лв.

19
продукта

Кауфланд
glovoapp.com

Нови продукти и промоции

Cappy Enhanced Blends Strenght Support и Cappy Enhanced Blends Immunity Support
Cappy Enhanced Blends е нова линия, примиум продукти в портфолиото на Cappy.
Cappy Immunity Support обещава истинска наслада и свежест с оригиналния микс
от портокал, праскова, морков и ябълка, а ценните витамин С, витамин В12 и цинк
подпомагат нормалната функция на имунната система. Cappy Strength Support
е свеж микс от портокал, манго, ябълка и праскова, докато важният витамин D
допринася за поддържането на нормалното състояние на нормалната функция на
организма. И двата вкуса се предлагат в удобна еднолитрова опаковка.
Маркетингова подкрепа: 360-градусова маркетингова подкрепа
Логистична информация: Предлага се в стек от 6 еднолитрови опаковки
Производител и дистрибутор: Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
Адрес: ул. Рачо Петков Казанджията 8, София 1766
Телефон: 0800-12345
Уебсайт: Cappy Enhanced Blends (coca-cola.bg)

Солен крънчи снакс Зърнини с тиквени семки
Солен крънчи снакс Зърнини със сусам

Вафлени бонбони Чудо с
фъстъци, 140 гр.

Зърнини с тиквени семки: Хрупкав солен снакс, създаден с изобилие от
тиквени семки, лимец, лен, богат на фибри и полезни микроелементи.
Зърнини със сусам: Хрупкав солен снакс, създаден с изобилие от
сусам, лимец и корнфлейкс, богат на фибри и полезни микроелементи.
За всички, които обичат да похапват нещо солено и вкусно, в
същото време здравословно. Подходящи и за веган диета, защото
не съдържат никакви съставки от животински произход.
Маркетингова подкрепа:
Онлайн реклама, подкрепа в точката на
продажба и социалните мрежи.
Логистична информация:
180 гр./ 12 бр. в кашон/ 112 кашона на палет.
Производител: ЗИВ ЕООД
Адрес: България, гр. Варна 9000,
Западна промишлена зона
Телефон: +359 52 571 340
Уебсайт: ZIV.bg
e-mail: office@ziv.bg

Малки изкусителни вафлени бонбони от
семейството на Чудо, поръсени с прясно
изпечени фъстъци и обляти с изобилие от
какаова глазура.
Маркетингова подкрепа:
Онлайн реклама, подкрепа в точката на
продажба и социалните мрежи.
Логистична информация:
140 гр./ 16 бр. в кашон/ 63 кашона на палет.
Производител: ЗИВ ЕООД
Адрес: България,
гр. Варна 9000,
Западна промишлена
зона
Телефон:
+359 52 571 340
Уебсайт: ZIV.bg
e-mail: office@ziv.bg

VIVO Прясна мая за хляб 42г
VIVO Прясна мая специално предназначена за домашна употреба, за ръчна работа и
хлебопекарни. С отлични качества и висока подемна сила. Не съдържа глутен. Подходяща
за вегетарианци и хора с глутенова непоносимост.
Маркетингова подкрепа: Реклама в печатни медии и интернет, популяризация в
социални мрежи, Youtube канал, активности в точките на продажба.
Логистична информация: Дисплей 24 броя по 42г
Производител: Lesaffre Co
Вносител и дистрибутор: Лесафр България ЕООД
Адрес: гр. София, бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 6, офис 1
Телефон: 02 873 14 39
Уебсайт: www.lesaffre.bg
e-mail: office.bg@lesaffre.com
www.progressive.bg 3 : 2022
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НОВИ ПРОДУКТИ И ПРОМОЦИИ

Паста за зъби Astera Active+ Total Sensitive
Трицветна паста за зъби предлагаща комплексна грижа за чувствителни зъби и венци. Лабораторно
изпитана. Деца до 6-годишна възраст да използват количество паста, колкото грахово зърно и да мият
зъбите си под контрола на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако приемате
флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.
Маркетингова подкрепа: BTL/ATL комуникации и активности
Логистична информация: 12бр в дисплей кашон
Производител: Арома АД
Вносител и/или дистрибутор: Арома Козметикс АД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: ул. „ Кирил Благоев“№12,
1271 София.
Телефон: +359 9350207
Уебсайт: www.aroma.bg
e-mail: administration@aroma.bg

lavera - натурална грижа за вашите ръце
Новата серия грижа за ръцете от lavera съчетава ефективна хидратираща грижа с прекрасното усещане, че
правите нещо добро за себе си и околната среда.
Сертифицирана натурална серия с ценни био растителни масла и екстракти като био алое вера и био масло от ший:
- lavera Basis Sensitive за нормална до суха кожа
- lavera Регенериращ крем - спасява много сухата и увредена кожа на ръцете
- lavera Лека нощ 2в1 крем и маска за интензивна грижа през нощта.
Веган. Изцяло БЕЗ минерални масла, изкуствени оцветители и консерванти*. Сертифицирани по NATRUE и PETA.
Опаковката е изработена от 96% рециклиран материал.
* съгласно регламента на ЕС за козметика
Маркетингова подкрепа: Печатни рекламни материали, промоционални
активности в търговската мрежа, онлайн кампании
Логистична информация: 75мл, 4 бр в търговска опаковка
Производител: Laverana GmbH & Co. KG, Германия
Вносител: Таота ЕООД
Адрес: гр. София 1407, ул. Страцин 17
Телефон: 02 962 05 71
Уебсайт: www.lavera.bg; e-mail: taota@taota.com

SEGAFREDO CLASSICO Nespresso®* капсули
SEGAFREDO 100% ARABICA Nespresso®* капсули
Премиум алуминиеви капсули за кафе с богат и балансиран вкус.
Бленд от Арабика от Южна Америка, с нотки на мед, карамел и какао.
Капсули, съвместими с Nespresso®* кафе машини.
*Търговска марка на трета страна, която не е свързана с Segafredo Zanetti.
Маркетингова подкрепа: Активности в търговската мрежа, BTL
Логистична информация: 10 бр x 5,1g в кутия
код 5406007; наименование: SG CLASSICO капсули NESPRESSO 10X5,1G;
баркод на опаковка: 8003410249306
код 5406008; наименование: SG ARABICA капсули NESPRESSO 10X5,1G;
баркод на опаковка: 8003410249337
Производител: SEGAFREDO ZANETTI s.p.a
Вносител и дистрибутор: Амперел ООД
Адрес: гр. София 1618,бул. Братя Бъкстон №40, ет.7
Телефон: +359 2 81 82 665
Уебсайт: www.amperel.net; Facebook: Segafredo Bulgaria; e-mail: sofia@amperel.net
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Нови продукти и промоции
Детска паста за зъби BilkаDENT KIDS 5 +
Предназначена за ранна профилактика на детските зъби – както за млечни така и за първи постоянни.
Специално разработена по препоръка на стоматолози с Натриев Флуорид. Предпазва от кариеси
и поддържа устойчивост на зъбния емайл. Екстрактът от лайка успокоява нежните детски венци
и създава комфорт при поникване на зъбите. Нежна гел формула, с ниска абразивност и приятен
плодов аромат.
Маркетингова подкрепа: дигитални кампании, активации на мястото на продажбата, промоции
Логистична информация: Eдинична опаковка: туба в кутия – 75 ml; Кашон/Дисплей – 24 бр.
Производител: „Билка Лайфстайл“ ООД
Дистрибутор: „Аксон – България“
Адрес: София 1616, ул. „Ботко войвода“14
Телефон: +359 2 9713887; +359 2 9713889
Уебсайт: www.bilkalifestyle.com; www.bilkacollection.bg
e-mail: office@bilkalifestyle.com

Доори - Грижа за коса с високо съдържание на източни лечебни билки срещу косопад и
при проблемен скалп
Различна концепция от Изток в грижата за косата!
Над 33% от състава са екстракти от източни лечебни билки.
Повече от 40 вида растителни екстракти възстановяват косъма и редуцират косопада.
След 72 часа ферментация, по традиционни рецепти на повече от 2000 години, се получават ефикасни формули,
с широк спектър на действие за здрав скалп и красива коса.
• Безсулфатен шампоан за обем и блясък против косопад GLAMO Volume Shampoo
• Хидратиращ балсам-маска с кератин за подхранване и блясък GLAMO Keratin Treatment
Балансираното pH не изсушава и не отмива пигментите на боядисаната коса. Уникалните балсами Doori съчетават
бързото действие на балсам и ефикасността на подхранваща маска. Гъстата текстура с
наситен аромат прониква дълбоко в корена и прави косата мека здрава и еластична.
Облекчават сърбежа и паренето.
Маркетингова подкрепа:Реклама в социалните мрежи, промо активности в търговската
мрежа, онлайн реклама.
Логистична информация: предлага се в: 400 мл.- 20 бр./кашон ; 200 мл.- 40бр./ кашон
Производител: DOORI Cosmetics, Южна Корея
Вносител и Дистрибутор: ОЛКОМ ЕООД
Адрес: Пловдив, ул.Добри Войников,41
Телефон: +359 888 985 355
Уебсайт: www.MoiataKozmetika.com
e-mail: info@olcombg.com

Fresh Ябълка и круша
Fresh Малина и боровинка
FRESH е бирен микс, който предлага на потребителите свобода - свободата да пътуваш и да правиш това, което
ти носи стойност, свобода да живееш за момента, свобода да избираш и да се насладиш на добрия вкус с 0.0%
алкохолно съдържание. FRESH e натурална, балансирана напитка, приготвена от плодов сок и безалкохолна бира,
която освежава всеки един момент. FRESH. ОСВЕЖАВАЩО ОПТИМИСТИЧЕН!
FRESH отразява амбицията на Каменица АД да търси нови възможности отвъд традиционната бира.
Маркетингова подкрепа:
Дигитална кампания в социалните и онлайн медии
Видимост в търговските обекти
Външна реклама в четирите големи града - София, Пловдив, Варна и Бургас
Логистична информация: Fresh се предлага в опаковка от кен 500 мл., в стек от 24 броя.
Вносител и дистрибутор: Каменица АД
Адрес: Пловдив, бул. Източен 69
Уебсайт: www.kamenitzacompany.bg
e-mail: openline@kamenitza.bg
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НОВИ ПРОДУКТИ И ПРОМОЦИИ

BIOTEN HYALURONIC GOLD
ампули за лице с хиалуронова
киселина
Ампули за лице с 99% съставки от естествен произход, осигуряват действие
против бръчки и възвръщат
естествената младост на
кожата. Базирани на уникална 4D ТЕХНОЛОГИЯ С
ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА,
ампулите включват 5%
мощен комплекс от 4 различни типа хиалуронова
киселина, които прецизно
таргетират различните слоеве на кожата, като осигуряват ефективно действие
против бръчки, подобряват еластичността
и възвръщат обема на кожата.
Маркетингова подкрепа:
Реклама в телевизия, социални медии,
активности в точките на продажба,
брошури.
Логистична информация: 7 бр. ампули/
опаковка, 10 опаковки/дисплей кутия, 30
кутии/кашон
Производител: Произведено в ЕС за
Сарантис Франция
Дистрибутор: Сарантис България ЕООД
Адрес: София 1517, бул. Ботевградско
шосе 247
Телефон: + 359 2 9690966
Уебсайт: www.biotencosmetics.com
e-mail: sarantis@sarantisgroup.com

Влажна тоалетна хартия Zewa
• Влажната тоалетна хартия е направена от същите естествени влакна
като сухата => разтваря се във водата, дори по-бързо от сухата хартия!
• По-лесно, по-хигиенично и по-свежо почистване отколкото само
със суха тоалетна хартия!
• Голям пакет от 80 бр. с твърд капак в 2 варианта – Almond Milk
(ароматизирана, с комплекс от масла за луксозна грижа) и Sensitive
(без аромат и добавки – за по-чувствителна кожа).
• Без съдържание на пластмаси в продукта.
• Рециклируема опаковка.
Маркетингова подкрепа: Търговски промоции
Логистична информация: 80 влажни кърпички/пакет, 12 пакета/кашон
Производител: Essity Hygiene and Health AB
Вносител и дистрибутор: Фортуна КОМ ООД
Адрес: София 1517, бул. Ботевградско шосе 247
Телефон: +359 2 9424400
Уебсайт: www.zewa.bg
e-mail: fortuna@fortuna.bg

ERNET съдомиещ праперат
Ernet съдомиещ препарат – благодарение на уникалната си формула и
мощен ефект, създава пяна, която премахва всички изгорели мазнини
и замърсявания по съдовете. Той незабавно осигурява перфектно
почистване и блясък, елиминарайки всички петна и миризми.
Маркетингова подкрепа:
Промоции в търговските обекти и реклама
в социалните мрежи.
Логистична информация:
Опакова 750 ml / 16 броя в кашон
Производител: TIBET GRUP
Вносител и дистрибутор: ЕП Комерс ООД
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Ниш №5
Уебсайт: www.epkomers.com
e-mail: office@epkomers.com

ERNET препарти за почистване

Създадени с грижа за дома, гамата препарати ERNET включва продукти за цялостнно почисване на вашия дом,
офис или търговски обект. Когато става въпрос за хигиена ERNET е марка с доказано качество при почистването на
бани, кухни и различни повърхности, справят се ефективно с всякави замърсявания, петна и неприятни миризми.
Маркетингова подкрепа: Промоции в търговските обекти и реклама в социалните мрежи.
Логистична информация: Опакова 750 ml / 12 броя в кашон
Производител: TIBET GRUP
Вносител и дистрибутор: ЕП Комерс ООД
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Ниш №5
Уебсайт: www.epkomers.com; e-mail: office@epkomers.com
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Нови продукти и промоции
Semana Elexir Bloom
Новата Semana Elexir Bloom очарова с изумителен аромат, който ще ви пренесе в цъфтяща пролетна
градина, където първо ще бъдете посрещнати от нотки на праскова и кайсия, последвани от малко
портокалов цвят и роза, а накрая - базови нотки на кедрово дърво.
И с новия продукт, Semana остава вярна на основното си предимство и обещава луксозен,
интензивен и дълготраен аромат.
Semana Bloom е четвъртият аромат от серията Elexir и идва в опаковка с изтънчен и грабващ
вниманието дизайн.
Маркетингова подкрепа: Digital, in store, out of store
Производител: Фикосота ЕООД
Уебсайт: www.semana.eu.com

Финес - аромат лимонови корички
Финес - аромат портокалови корички
Финес - аромат лимонови/портокалови корички на Dr. Oetker е предпочитана добавка за печене - за цитрусово
ароматизиране на торти, сладкиши, сладки, козунаци, кремове, глазури, мармалади. Ароматът Финес съдържа
настъргани естествени лимонови/портокалови корички и гроздова захар, които придават на всеки десерт
неустоим плодов аромат. Една опаковка е достатъчна за сладкиш, приготвен с 250 г брашно, или напитка от 0,5 л.
Логистична информация:
Финес лимонови корички: (3х6 g в пакет; 24 пакета в кашонче).
Финес портокалови корички: (3х6 g в пакет; 12 пакета в кашонче).
Съхранение: на сухо и проветриво място.
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;
Е-mail: office@oetker.bg

Промопакет „Перфектен козунак“

Ориз Екстра Krina

Този Великден може да направите перфектния козунак у
дома! Специалното предложение от Захарни заводи трейд
ЕАД и Гудмилс България ЕООД ви дава тази възможност и
то на доста добра цена. Промопакетът съдържа 1 кг захар
Сладея, 1 кг брашно София Мел Козунак и 2 пакета локум
Сладки времена. Лимитирани количества.
Логистична информация: Баркод: 3800771404277
Производител: Захарни заводи трейд ЕАД
ГудМилс България ЕООД
Дистрибутор: Захарни заводи трейд ЕАД
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Свети княз Борис I" 29

Ориз Екстра е висококачествен ориз с едри бляскави зърна, с отличен вкус и гарантиран резултат.
Препоръчваме за традиционни домашни рецепти
като пълнени чушки, пиле с ориз, сарми, мляко с
ориз или ориз с домати на фурна. Независимо коя
любима гозба ще изберете да приготвите, с ориз
Екстра ще се насладите на кулинарен шедьовър
без усилия.
Маркетингова подкрепа: продуктово позициониране в телевизия, дигитални кампании, кулинарни списания, активации на мястото на
продажбата, промоции, семплинг
Логистична информация:
1 пакет 1 kg, 6 броя в стек;
1 пакет 0,5 kg, 12 броя в стек
Производител: СУИКО ЕООД
Адрес: гр. София 1202, ул. „Малашевска“ 16
Телефон: 02 8139888
Уебсайт: www.krina.eu
e-mail: krina@krina.eu
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ТЪРГОВИЯ
В БЕЗТЕГЛОВНОСТ
9 – 10 юни 2022 година
Инфлация, скок в цените на горивата и електроенергията и нов,
по-агресивен от всички познати досега щамове на коронавирус – така
приключи последното тримесечие на 2021 г. Всички неизвестни за
това какво още крие следващата година правят трудно предвидимо
планирането на бизнеса. И, ако в средата на изминалата година
всички си мислеха, че турболентните периоди отшумяват, то
паниката като че ли обзема отново пазара.
Ето защо 13-та PROGRESSIVE Конференция си поставя амбициозната
цел да представи най-точните прогнози и анализи за това какво
можем да очакваме от средата, в която всички оперираме.

Запазете още сега датите 9 и 10 юни 2022 г.
във вашия работен календар!

Bronze:

www.conference.progressive.bg

