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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. Началото на годината поднесе нови изненади за бизнеса.
Военният конфликт в Украйна усложни обстановката и даде нов тласък на
инфлацията. Всички неизвестни за това какво още крие следващата година правят
трудно предвидимо планирането за 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. Заповядайте, за да узнаем заедно къде са
подводните камъни в търговията и дали периодите на паника у потребителите,
проявили се в лудо презапасяване са зад гърба ни. Ще разберем дали промените
в модела на потребителско пазаруване са трайни, или просто временно явление
заради пандемията. Ще проверим прогнозите на агенциите за пазарни проучвания
от 2021 г., за развитието на микса от канали и все по-стабилния дял на онлайн
търговията. Ще видим дали потребителите продължават да сравняват цените
на брандираните продукти с тези на собствените марки на веригите заради
по-предпазливото харчене във времена на криза.
С поредното издание на PROGRESSIVE Конференция ще направим максималното,
за да узнаем ще има ли трайни последици от кризата за пазара на бързооборотни
стоки. И тъй като вярваме, че информацията е най-ценният актив при планиране на
неизвестното, затова ще се постараем да ви осигурим най-точната такава.

Platinum Partner Guest Speaker

Gold partner

Bronze partner

Технически партньор:

Silver partner

ПРОДУКТ НА МЕСЕЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

22

Приложение

11

На фокус

04

Новини от страната
Пивоварите очакват оживление на бирения
пазар у нас

Новини от региона и света

PRO ID

30
22

Приложение
Крема и топено сирене

06

dm вече и в Полша

26

Други
Дистрибуция и логистика

08

Тенденции
Инфографика

28

Beauty care
Боя за коса

11

На фокус
Бисквити

30

PRO ID
Перилни препарати

18

Потребител
Зехтин и Олио

PROGRESSIVE Insights

36

Продукти за слънцезащита

ТЕМИТЕ НА PROGRESSIVE ПРЕЗ

05 МАЙ

2022

НА ФОКУС

PRO ID

BEAUTY CARE

BABY CARE

ПОТРЕБИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРУГИ

Безалкохолни
напитки

Протеинови
храни и напитки

Превръзки,
тампони &
Инконтиненция

Бебешки
продукти
за коса и тяло

Паста продукти
& Сосове

Опаковки,
стелажи,
дисплеи и печат

Кроасани &
Кексчета

ОТ РЕДАКТОРА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Катя Джатова
k.dzhatova@cmg-bg.com

РЕДАКТОР
Маргарита Станева
m.staneva@cmg-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Христина Аспарухова
h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ
Милица Димитрова
m.dimitrova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ”
Елица Петрова
e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН
Евгения Костакиева

ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ
Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ISSN 1314-9431
PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители.
BIC:
PRCBBGSF
Банка: ПроКредит Банк
IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN)
IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR)
Всички права запазени. Съдържанието на изданието е
под защитата на Закона за авторското право и сродните
на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без
изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии,
изпратени до редакцията, не се връщат.

CИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7,
кв. Изток, 1113 София
Teлефон: (+359 2) 944 35 63
(+359 2) 944 34 67
(+359 2) 491 21 95
Факс:
(+359 2) 944 36 42

„Ентусиазмът е маята,
която вдига тестото“
Пол Майер

Никак не обичам да пиша по теми, от които,
признавам си, нищо не разбирам. Или поне не
се чувствам достатъчно компетентна, за да ги
коментирам.
И все пак няма как да пропусна ситуацията със спирането на газа и как това ще повлияе на икономиката ни. Явно ще става все
по-трудно да се планират всякакви активности и ще трябва да се действа от ден за ден.
То да беше само това, а и толкова много други
обстоятелства възникнаха, с които трябва да
се съобразяваме.
С едно обаче съм съгласна – сметката
най-накрая ще плати крайният потребител,
защото няма кой друг. Все пак трябва да продължим да правим бизнес, нали така?
И мисля, че е съвсем логично предложението
на един бивш финансов министър държавата да
подкрепи финансово най-големите предприятия, които работят най-вече с газ. „Трябва да
сме много фокусирани – да бъдат подпомогнати
фирмите, които зависят от газ и например да им
се поеме разликата при цените за шест месеца.
Но не на всички производители, а за определени
– например заводи за торове и стъкло. Около 20
такива завода са,“ каза той мнението си той.
А това да станем по-екологични и да изчистим въздуха от замърсявания, ще си остане
химера. Добре че идва лято и малко ще отложим горенето на всякакви материали, които
вредят на дишането ни. Остава да се молим,
че до следващия отоплителен сезон проблемът с газа ще се разреши, защото и мерките,
предприети по Зелената сделка, за намаляване на вредните въглеродни емисии, няма
да ни спасят. А имайки предвид, че и съжителстваме с етнически групи, които изискват
повече усилия в убеждаването, че автомобилните гуми не стават за горене, съвсем затруднява ситуацията.
И за да завърша с нещо хубаво, все пак, ще
споделя с вас резултатите от проучване на
агенция JTN, които показват, че всяка втора
фирма е решена през 2022 г. да търси нови
възможности за развитие и да увеличи обема
на производството си, а най-честите притеснения са свързани с ръста на цените за електроенергия (60%), намалената покупателна
способност на потребителите (51%), повишения инфлационен натиск (47%) и недостига на
кадри (45%).
Е, нека да наблегнем на позитивното, че все
пак има ентусиазъм за развитие.

главен редактор
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BILLA България с 12,4 % ръст за
началото на 2022 г. и интересни нови
планове

BILLA България планира увеличение на касите на
самообслужване, дигитализация на брошурите и
пускане на пробен онлайн магазин, стана ясно на
неформална среща на изпълнителният директор
Вигинтас Шапокас с представители на българските
медии.
Компанията отчита по-добро първо тримесечие на настоящата година, в сравнение с 2021 г.,
въпреки множеството предизвикателства пред
бизнеса. Ръст на оборота от 12.41%, в сравнение
със същия период на предходната година, сочат
резултатите. При оборота на база един и същ брой
филиали, отчетеният ръст е 6.87%. 10% повече
клиенти също са част от позитивната равносметка
на компанията.
Веригата търси устойчиви решения по отношение на актуалните предизвикателства на пазара
на бързооборотните стоки, свързани с постоянно
нарастващата инфлация и цени на тока, които да
бъдат в полза както на потребителите, така и на
българските производители. Сред тях са намаляването на цените на над 1000 артикула в 14 магазина в страната, увеличаването на дела на българските стоки в по-малките магазини на веригата и
покриване на част от инфлационната тежест от
страна на веригата посредством 50% промоционален дял.
„BILLA България поема част от инфлацията чрез
увеличаване на промоциите“, заяви Шапокас на
срещата. „Нашите клиеннти могат да заделят определен процент от семейния бюджет за стоките,
които купуват и при голямо поскъпване намаляват бройката на закупени продукти. Това е много
негативно, защото води до това, че производителите не могат да продадат достатъчно продукти и
намаляват работните си места.“
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Във връзка с увеличаването на цените на много
от стоките и по-бюджетното пазаруване, Шапокас
коментира и увеличаващият се интерес към собствените марки. Той обаче заяви, че това не е тенденция свързана с конкретната ситуация, а продължаваща от известно време, заради увеличаващото се
разнообразие от продукти, предлагани от собствената марка на BILLA, както и все по-доброто
качество на продуктите.
Търсенето на промоционални стоки също се увеличава в контекста на инфлацията. Като пример за
продукти, чиито цени се завишили сериозно и, за
които потребителите са по-ориентирани към промоции бяха дадени перилните препарати.
Дигитализация и иновации са стратегическите посоки
на развитие на търговската верига. До края на 2021 г.
електронни етикети вече са въведени в 37 магазина,
а каси на самообслужване – в 26. Плановете за настоящата година са електронните етикети да навлязат
в още 92 обекта, а касите на самообслужване – в
30. Предвидената инвестиция обезпечаването им е
близо 12,4 млн. лева. На срещата беше споменато, че
се работи и върху идеята за онлайн магазин, както
и за пълна дигитализация на брошурата на веригата.
Настоящите предизвикателства, свързани с високите цени на електроенергията, мотивират компанията да насочи инвестиции в посока въвеждането на фотоволтаични системи в 29 търговски
обекта. Допълнителни 3.2 млн. лева ще бъдат
насочени в тази посока. Енергийната независимост, наред с повишената енергийна ефективност, която е факт на база на модерните технологии, въвеждани при реновирането и строежа на
новите филиали, са устойчива посока на развитие за търговската верига.
През изминалата година, преминала под знака
на COVID-19 пандемията, с инвестиция в размер на 38 млн. лева компанията разкри 11 нови
магазина и реновира 10. Модерните търговски
обекти предлагат на клиентите богат асортимент
на достъпни цени, разположен в модерна търговска зала, и дигитални решения, сред които
електронни етикети и каси на самообслужване.
Експанзията на търговската верига, с фокус върху
малките и средни населени места, доведе до
разкриване на нови 340 работни места. Банско,
Пирдоп, Стамболийски и Панагюрище са населените места, в които навлезе търговската верига
през 2021 г.
Темпът на експанзия ще бъде запазен и през
настоящата година, уверяват от компанията, като
амбициозните планове включват разкриване на
нови поне 10 обекта и модернизиране на 5 от
настоящите. Предвидената инвестиция е в размер на 32 млн. лева, а сред новите локации се
планира да бъдат Първомай, Карлово, Троян и
Смолян. Близо 300 нови работни места ще бъдат
разкрити при изпълнението на заложения план.

От страната
Увеличение на цените от над 50%
прогнозира БАН

Пивоварите очакват оживление на бирения
пазар у нас

Увеличение на цените на храните с повече от 50%
до новата реколта, показва икономически анализ на БАН, цитиран от БНР. Експертите предлагат
помощи за производителите и за хората с ниски
доходи.
Цените на храните са три пъти по-високи в сравнение с преди година, като два пъти е поскъпнало
хлебното зърно, три път слънчогледовото семе,
също три пъти горивата и енергията. При това
положение при най-оптимистичния сценарий до
новата реколта храните ще продължават да поскъпват, прогнозира Огнян Буюклиев от Института
за икономически изследвания на БАН.
"Нашата прогноза, оптимистичната, е, че до
1 октомври около 50% ще нараснат цените.
Песимистичният сценарий, който сме разработили, ако войната продължи дълго, а санкциите
най-малко до края на годината – поне три-четири
пъти или над 200%. Ако войната приключи, реалистичният сценарий е около 100%".
Препоръките в анализа са за помощи към производителите и нискодоходните потребители. Ако
войната в Украйна се проточи, се задава глобална
продоволствена криза, прогнозира още Буюклиев.

Оживление на бирения пазар отбелязват от Съюза на пивоварите в България (СПБ) с идването на пролетта и отпадането на
противоепидемичните мерки. Тази тенденция се очаква да се
запази и по време на великденските и майски празници, които
българите традиционно отбелязват в семеен кръг, а бирата е
неизменна част от трапезата.
Активният сезон за пивоварите е именно от април до септември. През тези месеци у нас се реализират 60% от годишния
обем на продажбите на бира. По информация на СПБ в пиковия период средно на всеки час в страната се произвеждат 65
хиляди литра бира, а на всяка минута се бутилират хиляда и
сто литра. 95% от консумираната у нас пенлива напитка се произвежда от членовете на Съюза на пивоварите, а почти всяка
изпита бира е дело на българските пивовари, сочат данните на
браншовата организация.
С днешна дата в страната работят 39 малки, големи, средни и
микро пивоварни, които на годишна база общо произвеждат
около 180 различни марки и асортмента бира. Портфолиото е
динамично и сезонно ориентирано, но безусловно лагер бирата
тип Pils продължава да е с най-висок пазарен дял от 93-95%.
Регулярно провежданите по поръчка на СПБ маркетингови проучвания от Ипсос, България показват, че всеки трети българин е
убеден, че пивото е подходящо за него питие, а при активните
консуматори това мнение споделят 55% от респондентите.
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dm вече и в Полша
На 23.04 dm откри своя първи филиал в Полша, в град Вроцлав, научаваме
от публикация на компанията в социалните мрежи. С новия филиал
държавите, в които има dm магазини, стават 14. Онлайн магазинът на
dm там също се радва на голям интерес от страна на клиентите, става
ясно още.
„Вчера успяхме да отворим първия си магазин на dm във Вроцлав
(Бреслау) в Полша и да посрещнем много ентусиазирани клиенти.“,
гласи публикацията в немската страница на dm в Linkedin. „Особено
популярни бяха продуктите на марките dm. В допълнение, новият екип
на dm представи дарение от 2022 злоти на местната "Forza Wrocław
Football Academy".
Нашият полски онлайн магазин www.dm.pl вече се радва на голяма популярност.
dm благодари на всички колеги от компанията за страхотната работа през последните няколко месеца. Бихме
искали също така да благодарим на всички партньорски компании и доставчици на услуги, които направиха
това важно събитие възможно.“

Lavazza Group с оборот от 2.308
милиарда евро за 2021 г.
Lavazza Group представи финансовите си
резултати за 2021 г., показващи оборот от
2.308 милиарда евро, с покачващи се ключови
финансови показатели и положителен продуктов
микс. Макроикономическият сценарий за 2022 г.
е сложен от една страна поради пандемията от
Covid-19, а от друга – заради инфлационната
спирала, която повишава цената на суровините.
2021 г. беляза началото на особено турбулентен
период за всички стоки, а в агрикултурния сектор
кафето е изправено пред най-значителното
покачване на цените, с увеличение от около
80% през 2021 г. за сортовете арабика и робуста.
Тези увеличения се дължат главно на проблеми с
глобалната верига за доставки, както и на щети,
причинени от метеорологични явления, свързани
с изменението на климата. Тези фактори ще окажат
влияние върху производството през 2022 г.,
като прогнозите сочат намаляване на реколтата от кафе и продължаване на инфлационната среда, което
означава, че цените на кафето ще останат значително по-високи.
Към вече затруднената среда се добавя и геополитическата обстановка, в който конфликтът между Русия
и Украйна оказва влияние на много фронтове. Освен международните санкции и спада на стойността на
рублата, основните ефекти се усещат върху суровините, за които Русия и Украйна са водещи производители
и износители, като газ, нефт и метали.
Lavazza взе решение да преустанови всички дейности в Русия и поради форсмажорни обстоятелства
и невъзможност за доставка на продуктите на пазара, също така беше принудена временно да прекъсне
разпространението в Украйна.
“Групата и Фондация Lavazza са се ангажирали да помагат на засегнатите от войната от началото на
извънредното положение, както чрез дарения към различни НПО, с които работим от години, така и чрез
изпращане на стоки от първа необходимост до организации, работещи за предоставяна на подкрепа с
надеждата, че ситуацията ще се нормализира възможно най-скоро.”, каза Антонио Баравале, изпълнителен
директор на Lavazza Group. “Отличните резултати за 2021 г. са не само важен показател за нашата Група, но и
средство за справяне с една изключително сложна и предизвикателна година, поради покачването на цената
на всички суровини, които използваме – преди всичко зелено кафе, но също и опаковки, енергия, логистика,
както и поради и рисковете от текущата геополитическа ситуация.“
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От региона и света
Carrefour обявява конкурс за стартиращи
предприятия на растителна основа

ALDI Nord увеличава
почасовите заплати на поне
14 евро бруто

Френският ритейлър Carrefour ще проведе конкурс на
интернационално ниво. Той ще е насочен към иновативни
стартърпи в сектора на храните на растителна основа.
Състезанието, което ще трае от 31 март до 8 май е отворено за
начинаещи компании от целия свят, като всички заявки ще бъдат
преглеждани от специално жури.
След приключването на първия етап на състезанието, избрани
стартъп компании ще бъдат поканени да участват във финалния
рунд, който ще се проведе на 9-ти юни и където всеки финалист
ще направи представяне и ще бъдат избрани победителите.
Журито на състезанието се председателства от Карин Краус,
изпълнителен директор по ангажиментите на Carrefour Group,
и Гийом де Колонж, изпълнителен директор на стоките, с други
членове на журито, включително представители на BEL Group,
Unilever (представен от The Vegetarian Butcher), Oatly, Proveg,
daphni, Beyond Animal, Capital V и Unovis.
В края на състезанието пет иновативни продукта ще бъдат
разположени на рафтовете на Carrefour, както и в онлайн
платформите на ритейлъра и ще бъдат тествани от потребителите.
По време на конкурса журито ще избере продукти от три
различни категории: „Продукти на растителна основа“, „Силна
концепция“ и „Оферта за услуги“
„Чрез първото си състезание за продукти на растителна основа,
Carrefour цели да се възползва от креативността на иновативните
стартиращи компании, за да подкрепи приемането на
по-растителни и устойчиви диети от възможно най-много хора“,
се казва в изявление на търговеца на дребно.
Заинтересованите фирми могат да продължат своите вписвания
на специална платформа, създадена от търговеца на дребно.

Германската Aldi Nord обяви, че ще увеличи брутната си минимална почасова
заплата до 14 евро, в сила от 1 юни 2022
г.
Увеличението на заплатите ще бъде
приложимо за всички служители, които
печелят по-малко от 14 евро бруто на
час, включително всички надбавки.
Инициативата има за цел да подкрепи
служителите на фона на значително
увеличение на разходите за живот.
Aldi Nord също така увеличава надбавките за обучение със 150 до 1100
евро през първата година, 1200 евро
през втората и 1350 евро през третата
година.
Наскоро Coop Switzerland обяви, че ще
увеличи по-ниски доходи и минимални
заплати с общо 0,8% през 2022 г. Освен
това търговецът на дребно и неговите
социални партньори се споразумяха за
нов колективен трудов договор (CLA) и
го удължиха с четири години.
Търговецът на дребно Aldi Nord вече
плаща възнаграждение, което надвишава колективния трудов договор, и то
важи и за около 1800 стажанти.
Служителите в продажбите се възползват например от тринадесета месечна
заплата, която надвишава колективния
договор, бонус Aldi, който надвишава
колективния договор, и други бонуси,
капиталообразуващи придобивки и
такси, добави търговецът на дребно.
Нов
доклад
на
McKinsey
и
EuroCommerce, включващ интервюта
с 60 европейски главни изпълнителни
директори на хранителни стоки, както
и проучване на повече от 12 000 потребители в девет европейски страни,
разкрива, че хранителният сектор
вероятно ще се сблъска със силни
инфлационни напрежения.
Според доклада, дори преди въздействието на конфликта в Украйна
върху цените на енергията, както и
последващото увеличение на цените
на ключови стоки, много търговци на
хранителни стоки са очаквали пазарните условия да се влошат през 2022 г.

Източник:
European Supermarket Magazine

Източник:
European Supermarket Magazine
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Възстановяване чрез подобряване
на енергийната ефективност

Н

апълно ново финансиране е най-високият инструмент за безвъзмездна
помощ в бюджета на ЕС. Чрез инструмента REACT-EU, Европейският фонд
за регионално развитие (ЕФРР) подпомага българските малки и средни предприятия да се
възстановяват от икономическите последици от
разпространението на пандемията COVID-19.

бъдат изплатени на 815 малки предприятия за
справяне с последствията от пандемията. Всяка
от фирмите ще получи по 50 000 лв. за възстановяване на направените по време на пандемията оперативни разходи за заплати, материали и
консумативи.

Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева (69
651 309,16 евро).

Целта е да бъде
предоставена подкрепа
на българските малки
и средни предприятия,
благодарение на която да
подобряват енергийната
си ефективност

Целта е да бъде предоставена фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия, благодарение на която да подобряват енергийната си ефективност. С този важен
инструмент ще могат да се стабилизират след
икономическите трусове през последните две
години и да продължат устойчивото си развитие. Пълната гъвкавост на правилата за прилагане, заедно с финансовото разпределение и
използване на съществуващите програми до
2023 г. са основните елементи от които зависи
успешното прилагане на REACT-EU.
Устойчивите енергийни доставки, намаляване
на емисиите на парникови газове, повишаване
на сигурността на доставките и намаляване на
разходите за внос са базата, с която може да се
повиши енергийната ефективност. Те са и средство за увеличаване на конкурентоспособността на ЕС. Енергийната ефективност е стратегически приоритет за енергийния съюз и ЕС.
С тези средства малките и средни предприятия
от сектора на преработващата промишленост
ще могат да намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива или за други
енергоносители. Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният
- 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%. Проектът
ще се изпълнява по Оперативната програма
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)
към Министерството на иновациите и растежа.
Друга мярка предоставя безвъзмездна финансова подкрепа на компании с оборот над 500
000 лв. По нея още близо 41 млн. лв. предстои да
10 | АПРИЛ 4 : 2022

„С 636 от тези предприятия вече има сключени
договори и се очаква те да получат парите си
максимум до три месеца. За останалите 179 одобрени малки предприятия започва процедурата
по наддоговаряне. Те ще получат приблизително 9 млн. лв., които бяха осигурени в края на
миналия месец. Така общият брой на подпомогнатите компании по тази мярка на Оперативната
програма ще стане почти 4400. Отпуснатите
средства ще надхвърлят 219 млн. лв. Това ще
позволи на компаниите да намалят сметките си
за енергия и ще създаде условия за устойчивото
им развитие“, посочва министър Даниел Лорер
при представянето на процедурата.
Преференциалните кредити за ликвидна подкрепа и за нови инвестиции на малките и средни
предприятия ще бъдат продължени до средата
на годината. Те ще бъдат гарантирани с допълнителни 96,2 млн. лв. от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ като част от отговора на ЕС на
пандемията по линия на REACT-EU.

Бисквити

Сладките бисквити с
двуцифрен ръст в стойност
Вафлите и бисквитите са сред най-предпочитаните
десерти, показва още проучването, като общо
категорията „Десерти“ заема 13% от пазара. В
нея влизат следните продукти: вафли – 21% дял
от категорията; бисквити – 20%; бонбони – 17%;
шоколади – 17%; кроасани – 8%; кейк, пасти,
щрудели – 6%; шоколадови барове – 3%, зърнени
барове – 3%, рула – 1% дял от категорията.

Обикновените бисквити са
най-предпочитани от потребителите
Категория „Захарни изделия“ е на второ място по
принос в стойност към общия сегмент „Храни и
напитки“, показват данните на „NielsenIQ България“.
За 2021 г. те регистрират 5,5% промяна в стойност.

Категория сладки бисквити с двуцифрен ръст в стойност през 2021

2019

2020

+3,6%
Стойност

2021

+2,7%

2019
+2,2%
Обем

2020

2021
-2,0%

2019
+0,7%

2020

2021
-1,0%

Брой

Източник: Nielsen Bulgaria Retail Measurement Service, Период FY2021, Пазар Тотал България без Хорека и Петролни канали

www.progressive.bg 4 : 2022

| 11

НА ФОКУС

В категорията се отбелязва ръст в стойност на
сегментите „Шоколадови бонбони“ и „ Зърнени
барове“ от 15% и 25% съответно за периода 2021 vs
2020 г., докато през МАТ период март-май 2019/2020
г. те са отчели спад от -19% и – 20%, съответно.
Вафлите с най-голям дял в общата категория
„Храни и напитки“, а категориите „Вафли“ и
„Бисквити“ са многообразни на вкусове и
разфасовки, предлагайки също така диетични и
био варианти на продуктите.
Вафлите, сухите пасти и бисквитите заемат 7%
общ дял в стойност на продажбите в категорията
„Храни и напитки“ и се разпределят по следния
начин – вафли (тунквани и нетунквани общо) –
3,1%, бисквити – 3,0% и сухи пасти – 0,9%.
Категорията „Сладки бисквити“ отбелязва
двуцифрен ръст в стойност през 2021 г. За МАТ
периода 2019/2020 и 2020/2021 регистрираната
промяна в стойност е съответно +3,6% и + +2,7%,
в обем +2,2% и -2,2% и в бройки +0,7% и -1,0%.
От агенцията за проучване на пазара отчита
рязко покачване в цените в края на 2021 година,
4 : 2022
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като ръстът в цената на артикул за МАТ период
декември 2021 / януари 2020 година е +14%.
Обикновените бисквити са най-предпочитани
от потребителите, показват още данните от
изследването, а бисквитите с ядки, мюсли и
други основни съставки нарастват в дял. По
видове бисквити и техният дял в категорията
през 2021 година се разпределят по следния
начин: 48% за обикновени бисквити, 21% за
бисквити тип „сандвич“, 9% за „с пълнеж“, 8% за
„с ядки и мюсли, 6% за така наречените „кукис“,
4% за „с топинг“ и 4% за „други“. Принос за
ръста на категорията имат бисквитите тип
„кукис“ с 0,8%.
Непокритите
бисквити
са
лидери
в
потреблението и двигател на растежа на
категорията през 2021 година. Те заемат 57% от
продажбите, следвани от покритите бисквити
с 39% и асорти бисквити с 4%. Приносът за
растежа на категорията през 2021 година се е
най-голям именно от тях с 2,2%, следвани от
асорти бисквитите с 0,3% и покритите бисквити
с принос от 0,2% за растежа на категорията
през миналата година.

Бисквити

Непокритите бисквити лидери в
потреблението и двигател на растежа
през 2021
4%

Непокрити
39%

Покрити

57%

Асорти

Принос към растежа на категорията бисквити 2021
Непокрити
Покрити
Асорти
0.0%

2.2%
0.2%
0.3%
0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

Източник: Nielsen Bulgaria RetailMeasurement Service, Период FY2021,
Пазар Тотал България без Хорека и Петролни канали

Акцентите в развитието на непокрити и покрити
бисквити през 2021 година са следните. При
непокритите се регистрира най-голям дял в
стойност, като при обикновени бисквити той е
+45%. Най-голям ръст в стойност за 2021 година
отбелязват бисквитите с топинг +83%, а грижата
за здравето подпомага развитието на категорията
„Диетични бисквити“, която през 2021 година
отбелязва +24% ръст в стойност.
При покритите бисквити тенденциите са почти
идентични. Най-голям от дял в стойност от 57%
имат обикновени бисквити. Най-голям ръст
в стойност за 2021 година регистрират така
наречените „кукис“ от +312%, а и тук грижа за
здравето е основен фактор за регистрирания
+178% ръст в стойност при диетичните бисквити.
Данните от проучването показват, че фамилните
опаковки на тези продукти са предпочитани в
условията на локдауни. За МАТ периода 2021/2020
година ръстът в продажбите на фамилни опаковки е
+3%, а на единичните +10%, то за периода МАТ мартмай 2020 vs март-май 2019 година единичните опаковки
отбелязват спад в продажбите от -25%, докато тези на
фамилните опаковки се увеличават с 8%. Фамилните
опаковки от 126 до 200 грама са най-предпочитани.
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Фамилните опаковки предпочитани в условията на локдауни
Ръст видове опаковки в стойност

8%

10%

10%
8%
6%
4%

3%

2%

-25%

0%

Фамилни
2021/20

Фамилни опаковки
0.126-0.200гр
59%

Единични

март - май 20/19

Местните продукти са лидери в дял, но вносните
бисквити растат през 2021 година, показват данните
на „NielsenIQ България“. През МАТ 2020 година
бисквитите, произведени у нас държат 57% дял, в
сравнение с вносните, които са 43% дял. А през МАТ
период 2021 година продуктите местно производство
са с дял от 54% , а вносните с дял от 46%.
Топ три играчи си разпределят 47% от пазара на
категорията „Бисквити“, като първия заема 20%
дял, втория 18% дял и третия държи 9% дял.

Здравословните продукти
продължават да привличат повече
потребители
Продажбите в категорията „Сладки бисквити“
намаляват през втората половина на 2021
година, заради приключването на локдауна,
който оказа положително влияние за сегмента
по време на пандемията. Това показват
данните на агенцията за проучване на пазара
Euromonitor International. Категорията „Сладки
бисквити“ беше една от няколкото, които бяха
позитивно повлияни от пандемията, свързана
с разпространението на COVID-19. От агенцията
отчитат факта, че ръстът на продажбите на
обикновени бисквити е бил предизвикан от
възможността оставяйки си повече време у
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дома потребителите да приготвят различни
видове сладкиши с тях.
Въпреки необичайния бум на готвенето у дома,
предизвикан от стреса и борбата със скуката от
продължителното стоене вкъщи, и намалените
възможности за доставки до дома, тези процеси
скоро отминаха. Заради все още действащите
рестрикции и препоръки потребителите да си
останат у дома през първата половина на 2021
година продажбите на обикновени бисквити
останаха стабилни, но ръстът се очаква да се забави.
Другите видове бисквити показаха същите трендове,
въпреки че забавянето на темповете в ръста на
продажбите е по-слабо изразено. Продажбите бяха
също така положително повлияни от нарастващия
интерес към здравето и здравословните продукти,
като безглутенови бисквити продължават да
печелят вниманието на потребителите, особено на
онези, които се стараят да спазват диети.
Пандемията провокира много от потребителите
да преосмислят хранителната си навици и
доведе до увеличаването на продажбите
на здравословни продукти и в категорията
„Бисквити“. Това насърчи местни производители
като Dr Keskin Logistics ЕООД да разширят
предлагането на сладки бисквити без глутен.
Като цяло търговията и производството на
бързооборотни стоки не бяха силно засегнати

Бисквити

от пандемията, свързана с разпространението
на COVID-19 в България през 2020 година, а що се
отнася до „снакинга“, голяма част от продуктите
от тази категория претърпяха своето развитие.
Затварянето на университети и училища и работата
от вкъщи оказаха положително влияние върху
категорията „Сладки бисквити“, солени снаксове
и всякакви продукти, свързани с похапването,
увеличиха дела на продажбите си.

Този тренд продължи и в началото на 2021
година, когато условията за локдаун и хоум
офиса още действаха в страната. Импулсните
продукти като дъвки и барчета регистрираха
спад в продажбите. Въпреки това облекчаването
на ограниченията през 2021 г. доведе до бавно
възстановяване на продажбите и растежът през
втората половина на 2021 г. се очаква да бъде
много по-силен от първата половина. Повечето
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Местните продукти са лидери
в дял, но вносните бисквити
растат през 2021 г.,
показват данните на „NielsenIQ
България“. През МАТ 2020 г.
бисквитите, произведени у нас,
държат 57% дял, в сравнение
с вносните, които са 43%
дял. А през МАТ период 2021
година продуктите местно
производство са с дял от 54% ,
а вносните с дял от 46%
16 | АПРИЛ 4 : 2022
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категории няма да успеят да достигнат нивата
на обема на продажбите преди пандемията
през 2021 г., но продуктите за похапване ще
се представят по-добре от очакваното, което
ще е подпомогнато от дългото въздържание.
Това ще е причината и повечето категории
потребителски стоки да повишат продажбите
си, прогнозират от Euromonitor International.
Според агенцията за проучвания, пазарът на
категорията „Сладки бисквити“ (категорията
включва всички видове бисквити с и без
покритие, тип „сандвич“, както и вафли) в
стойност през 2019 година е бил 223,6 млн. лева,
през 2020 година – 236,20 млн. лева, а през 2021
година е на стойност 246,9 млн. лева. А топ пет
компании по продажби в стойност, подредени
по азбучен ред, са „ЗИВ“ ЕООД, „Кармела 2000“
ООД, „Монделийз България“ АД, „Победа“ АД,
„Престиж-96“ ООД.
Що се отнася до категорията „Солени бисквити“,
където по дефиниция на агенцията, влизат също
така солетите, крекерите и хлебните рулца,
пазарът в стойност за 2019 година е бил 19,5
млн. лева, през 2020 година – 19,7 милиона лева,
а през 2021 година 20,1 милиона лева.
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Очакванията са реколтираните
площи слънчоглед да останат
стабилни
Темата за слънчогледовото масло е много чувствителна в последно време. След
рязкото покачване на цената на продукта някои потребители обвиниха търговците и
производителите в спекула. Огромните опашки, които се извиха в търговските обекти и
сблъсъците на купувачи за бутилката кехлибарена течност на промоция, отказаха голяма
част от ритейлърите за организират подобни акции и дори спряха рекламите за тях.
Освен обективни причини за повишаване на цената на
олиото, свързани с войната в Украйна, у нас съществуват и някои специфични условия, които дават възможност за всякакви субективни, в това число и спекулативни, изкривявания на пазара, смятат представители
на бранша, пожелали анонимност. „На първо място е
тоталната липса на достоверна текуща информация в
държавата относно търговските баланси на слънчогледово семе и неговите производни. Никой не знае
в реално време, колко е произведено, колко е продадено, какво има и какво няма. На всички участници ни се
налага да гадаем и да планираме действията си на база
догадки и „дочуто от уста“, „казано на ухо“. Липсата на
информация поражда страхове и слухове, а те от своя
страна водят до паника и нерационални действия.
На второ място е удивителната логистична изолираност
на България от световните пазари на растителни масла.
В глобалната търговия растителните масла са като скачени съдове – при недостиг на някое от тях, другите
масла бързо преливат към засегнатия пазар и заемат
освободеното място. Артериите, по които се извършва
това преливане, са море и железопътен транспорт, а
България до ден днешен няма смислен пристанищен
терминал, който да е специализиран в обработката на
течни растителни масла. От друга страна състоянието
на нашите железници е плачевно и печално известно
на всички. Това ни превръща в своеобразен изолиран
слънчогледов остров, от който с подсмърчане гледаме
какво се случва в заобикалящия ни световен океан от
растителни масла и това при положение, че сме едни от

най-големите производители на маслодаен слънчоглед
в Европа и в челната световна десетка!“, изразяват мнението си те.
От друга страна „Консумацията на зехтин се увеличава
всяка година“, казва Никола Стоянов, изпълнителен
директор на „Нико-86“ ООД (дистрибутор на зехтин
Monini) в блиц-интервю, публикувано по-долу, „но
много малко са консуматорите, които ще заменят олиото със зехтин, тъй като той все още е три-четири пъти
по скъп“, допълва той.
А информация за маслодайни култури, според бюлетин
на САРА за март 2022 г.* показват моментното състояние
в развитието на сектора в България.
Предвижданията на САРА за реколтираните площи с
царевица за реколтата 2022/2023 година е те да намалеят до 580 хил. ха. Ценовата конюнктура е много
добра, вероятно част от площите със царевица ще
бъдат засети със слънчоглед, заради по-малките
вложения.
При слънчогледа се очаква реколтираните площи да
останат стабилни над 840 хил. ха. Значителното подобряване на ценовия пазар, както и очертаващото се
сериозно снижение в производството на най-големия
износител Украйна, ще поощряват развитие в тази
посока.
Средните добиви при рапицата от новата реколта се
очаква да бъдат около 2,7 т/ха. Общото количество на
добитата рапица за 2022/2023 година се прогнозира на
375 хил. т., което е приблизително еднакво с нивата от
2021 г.

Цени България лв./тон без ДДС
Хлебна пшеница
Фуражна пшеница
Ечемик
Царевица
Слънчоглед
18 | АПРИЛ 4 : 2022

12.2021
516,34
496,78
443,97
481,13
1123,75

01.2022
508,52
490,91
459,62
477,22
1117,75

02.2022
510,47
496,78
461,58
479,18
1120

03.2022
630
600
500
580
1600

04.2022
650
620
570
620
1650

Зехтин и олио
Международна търговия, FOB цени
01.2022 02.2022
Пшеница, червена мека, евро/
тон (Мексикански залив)
Ечемик, евро/тон (На място
Минеаполис)
Царевица, евро/тон
(Мексикански залив)
Слънчогледово олио, евро/тон
(Мексикански залив)

293,61
-

% изменение
годишна база

-

129%
-

244,59

-

127%

1220

-

110%

Очакванията за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни култури също са част от експертизата на САРА. От
там отчитат, че FOB цените от Украйна към средата на март са се повишили на месечна база с около 40%. Достигнатите цени са: хлебна пшеница - 450 US$/т, ечемик - 395 US$/т, фуражна пшеница - 420 US$/т. При
царевицата FOB цената е 380 US$/т. При слънчогледовото олио, FOB
цените скочиха с около 45%, до 2060 US$/т. Цените не само се повишават,
но и се колебаят на дневна база с 5-10%. FOB цените на палмово масло от
Малайзия към март скочиха до рекордните 1900 $US от 1509 $US преди
месец, с ръст на годишна база от почти 70%.

Консумацията на зехтин се увеличава всяка
година“
Никола Стоянов,
изпълнителен директор на
„Нико-86“ ООД (дистрибутор на зехтин Monini)
Ситуацията с поскъпването на олиото оказва ли влияние и върху
продажбите на зехтин?
Покачването на цените на олиото предизвика повишение на цените и
на другите рафинирани масла от маслиново кюспе, царевица, гроздови
семки и т.н. Много малко са консуматорите, които ще заменят олиото със
зехтин, тъй като все още зехтинът е 3-4 пъти по-скъп.
А като цяло наблюдава ли се повишаване на потреблението на
зехтин в България?
Консумацията на зехтин се увеличава всяка година, като най-силно е
увеличението при зехтин екстра върджин, още повече в тази категория
към момента има съвсем малко увеличение на цените спрямо други
хранителни продукти.
Българският потребител различава ли отделните видове зехтин и
към кой от тях има най-голям интерес?
Постоянно се увеличават потребителите, които правят разлика между
различните видове зехтин, както и между марките на пазара.
Каква е прогнозата ви за развитие на пазара на тази категория?
Категорията ще продължава да расте най-вече при екстра върджин
зехтина, тъй като това е най-полезният и здравословен зехтин. Докато
при маслиновото масло от кюспе наблюдаваме спад, който започна от
преди една-две години и ще продължава.
*данните са от официалната интернет страница на Сдружението на
производителите на растителни масла и маслопродукти в България http://sunoil-bg.org/
www.progressive.bg 4 : 2022
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Разширяване на глобалния пазар
на сирената за мазане
Крема и топеното сирене са важни продукти
в хладилника, които участват в ежедневното
хранене на българина. Какви обаче са тенденциите в тази категория? Преди време установихме, че най-важен фактор за покупка на топено сирене и крема сирене е познатият вкус
и положителният опит с марката, чрез специално проучване на Logo Market Research and
Consulting, по поръчка на сп. PROGRESSIVE в
края на 2019 г. Тези два фактора са с дял от 66%
и 62% за крема сирене и топено сирене съответно. Тройно по-малко са дяловете на следващите по важност причини при избор на топено сирене – навик и приемлива цена. Чак
на четвърто място се нареждат здравословните качества на продукта с приблизително
16%. Какви са обаче тенденциите в последно
време? Запазват ли се или се променят? Първо ще обърнем поглед към глобалния пазар,
за да видим какво идва и към нашия. Данни
на Евромонитор пък ни ориентират за ситуацията в пазара на категорията у нас.
Очаква се значим растеж на пазара на крема
сирената и топените сирена в периода до 2030-а
година, сочи доклад на Transparency Market
Research, в който се отбелязва, че това би създало повече възможности за нови продукти,
което пък би довело пък до по-висок пазарен дял
за играчите. Факторите, които стимулират растежа на световния пазар на крема и меко сирене,
са нарастващото търсене на продукти с ниско
съдържание на мазнини и високо на протеини и
пускането на иновативни вкусове. Освен това търсенето на храни и напитки като: гевреци с крема
сирене, коктейли, готови за пиене и чийзкейкове
също движи пазара нагоре.
: 2022
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Играчите на глобалния пазар на крема и топено
сирене са силно фокусирани върху иновациите в разработването на продукти. Усилията
насочени върху проучване и разработване са
сериозни.
Наскоро Arla Foods изкара на пазара високопротеиново сирене, наречено Skyr Cream. Този ход
беше с цел увеличаване на пазарния дял и повишаване степента на конкуренция.
Някои от важните играчи на глобалния пазар
на топени и крема сирена са: Arla Foods amba,
Almarai - Joint Stock Company, Gujarat Cooperative
Milk Marketing Federation Ltd, Groupe Lactalis SA,
Fonterra Co-operative Group Limited, Savencia SA,
Sargento Foods Inc., Mondelez International, Inc.
Нарастващата осведоменост по темата за здравето е една от водещите причини за растеж
на световния пазар на крема и топено сирене
през прогнозния период, посочва Transparency
Market Research в своя доклад. Освен това се
отбелязва, че множество други също толкова
мощни тенденции и двигатели, ако не и повече,
очертават пазарния пейзаж, обещавайки му
положителна перспектива. По-долу е даден
поглед върху факторите на растеж:
Търсенето на готови за пиене коктейли, кремообразен чай и чай макиато нараства с постоянен темп в целия свят, засилвайки търсенето на
крема сирене. Увеличаването на разполагаемия
доход и усъвършенстването на вкуса движат
търсенето на продукти от висок клас, особено
напитки. Очаква се това да стимулира световния
пазар на крема и топено сирене напред през
прогнозния период.
Поколението на милениалите движи световния
пазар на крема и топено сирене към по-висока
траектория на растеж през прогнозния период,
като генерира значително търсене на продукти с ниско съдържание на мазнини и високо
на протеини. Това кара пазарните играчи да се
фокусират целенасочено върху това поколение
и да създават иновативни вкусове и аромати за
тази демографска група. Това ще добави към
нарастващото търсене на пазара.
През прогнозния период на доклада за световния пазар на крема и топено сирене, Азиатскотихоокеанският регион ще стане свидетел на
забележим ръст в потреблението на въпросните
продукти. Един от най-големите фактори за растеж в региона е масовата консумация на разбити
гарнитури и кремообразен чай. Забележителните
иновации по отношение на аромата, вкуса и текстурата имат сериозен принос.
4 : 2022
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Тук е важно да се отбележи, че Съединените
американски щати и Канада ще имат значителен принос в приходите в региона на Северна
Америка, което го прави важен регионален
пазар през прогнозния период. Високата консумация на крема сирене с гевреци вероятно ще
бъде основен фактор за растеж в САЩ. В Канада
се забелязва осезаема промяна към непреработени варианти на сирене и се очаква това да
проправи път за растеж в страната.

Продължава положителния ръст на
продажбите на сирене в България
Според Euromonitor International, сиренето продължава своя положителен обем на дребно и
траекторията си на растеж на текущата стойност
през 2021 г., въпреки че темпът е значително по
нисък от това, което се наблюдаваше предходната година при локдауна. Отслабването на
пандемията допринася за забавянето, тъй като
през 2021 г. се наблюдаваха по-високи нива на
консумация на сирене извън дома, поради това,
че каналите за обществено хранене се отварят
отново. Независимо от това, повишените цени
поради нарастващите разходи за суровини и
транспорт подпомогнаха текущия ръст на стойността на сиренето през 2021 г. Годишният ръст
на пазара на сирене за мазане според данните
на Euromonitor е 2,3% за 2021 г. Общият размер
на продажбите за годината е 12,6 млн. лева.
Въпреки че класическият млечен вкус на сиренето за намазване остава най-предпочитан в
България, категорията се радва на навлизането на някои нови вкусове през последните
години. Например, една от водещите марки,
Филаделфия, лансира нов вкус с пикантна
нотка на халапеньо. Впечатление прави и нарастващата популярност на марката за веганско
сирене за намазване, Delishu. Играчът присъства в България от 2017 г.
Българските играчи ще продължат да доминират
върху сиренето и през 2021 г., благодарение на
господстващото си присъствие в популярното
непреработено сирене. "Димитър Маджаров"
ЕООД запазва лидерството си и през 2021 г.,
следван от "Би Си Си Хандел" ООД и "Елви" ООД.
На първо място по продажби за миналата
година е Lactalis Groupe. Mondelez България
са на второ място, а на трето Моника 871
ЕООД (с бранд “МИЛКЛЕНД ЖОСИ”). Четвърто и
пето място са съответно за Сини Трейд ООД и
Hochland SE.
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Водещите 100 Търговци на едро
генерират 5,42 млрд. лева

Водещите
100
„Търговци
на
едро/
дистрибутори с бързооборотни стоки в
България“ генерират 5,42 млрд. лв. нетни
приходи от продажби на стоки за 2020-та
година или ръст от 1,5% на годишна база.
Динамиката в бранша се забавя поради послабото търсене от ХоРеКа каналът, като през
миналогодишната класация ръстът бе 8,4%.
И тази година най-големият търговец на едро
в страната е ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, част
от Хърватската Орбико Груп. Компанията е
водещ дистрибутор на продукти в областта на
козметиката, хранителните и нехранителни
продукти, електрически уреди, фармацевтични
продукти, играчки, текстил, цигари, моторни
масла като основни брандове са Procter &
Gamble, Shell Lubricants, Duracell, SC Johnson,
Mars, Philip Morris, Pedigree, Fisher Price, HIPP,
RiceUP!, IQOS, BRAUN, и други. На второ място е
неспециализираният търговец на едро МЕТРО
26 | АПРИЛ 4 : 2022

БЪЛГАРИЯ ЕООД. Компанията е с фокус върху
професионалните клиенти, но се фокусира и към
индивидуалните потребители, като разполага
с 11 магазина в България на територията на
страната като оперира и онлайн канал за
продажби. На трето място е търговецът на едро
с храни КЛИО КОМЕРС-ТБ ЕООД. Компанията
има изградени собствени търговски офиси
и складови бази в Разград, Шумен, Варна,
Добрич, Русе, Силистра и Велико Търново и е
официален дистрибутор на компании и марки
като Монделийз България, Якобс Дау Егбертс,
ХЕЛ ЕНЕРДЖИ , Престиж, Ден и Нощ, Чипита,
Юниливър, Победа, ФИКОСОТА ФУУД, Олинеза
и други Водещите 3 играча държат близо
1/3 от приходите на попадащите в класация
компании или близо 34%.
Водещите 20 компании държат 58% сред
ТОП 100 играча като запазват дела си от
миналогодишната класация, но динамиката

Дистрибуция и логистика
Дял на водещите търговци на едро/дистрибутори на бързооборотни стоки по приходи от продажби на стоки в
класацията 2021
Компании

Приходи от
продажби на
продукция
2020 (хил. лева)

(%)
от ТОП
100, 2020

Приходи от
продажби на
продукция
2019 (хил. лева)

(%)
от ТОП
100, 2019

Изменение
2020/2019
%

Водещи 20

3 166 590

58%

3 158 581

59%

0,3%

От 21-50

1 168 878

22%

1 110 288

21%

5,3%

От 51 до 100

1 087 538

20%

1 073 700

20%

1,3%

Общо

5 423 006

100%

5 342 569

100%

1,5%

на продажбите е слаба – ръст от само 0,3%.
Положителното развитие в сектора се дължи
основно на динамиката на класираните от 21
до 50 място, които отбелязват 5,3% ръст на
годишна база (10,6% в Класация Топ 300 за
2020), следвани от класираните между 51 и 100
място, с 1,3% ръст.
Най-голямо положително развитие сред ТОП
100 търговци на едро/дистрибутори, бележи
търговецът на едро с козметични продукти
ПОЛАР МОДА ЕООД с ръст от 58% на годишна
база. На второ място и трето място с 44%
са отново търговец на едро с козметика и
парфюмерия: БАЛКАН ЛУКСУРИ СЪПЛАЙ
ООД и неспециализираният дистрибутор от
Пловдив КОНТЕСТ ООД. На четвърто място
по динамика в сектора се нарежда търговецът
на едро с напитки СОФСТОК ЛТД ООД с 42%
годишно изменение.
Преобладаващият
брой
компании
попадащи в класацията са търговци на
едро/ дистрибутори на храни (46%), като
техният дял на годишна база се увеличава
(44% в миналогодишната класация). Следват
търговците на едро с напитки с 33%, които спадат
с 2% по-малко компании в сравнение с ранкинга
година по-рано. По отношение на оборота
компаниите в сектор „Неспециализирана
търговия на едро“ предлагащи разнообразни
продукти са водещи с 43% дял от приходите
(44% в класацията ТОП 300 за 2020 година). На
второ и трето място са съответно търговците на
едро/ дистрибутори на храни и тези на напитки
с 30% и 20% от общият оборот в сравнение с
28% и 22% година по-рано.
*Забележка: Данните за приходите от продажби за найпоследната година, за която има официално публикувана
финансова информация (в случая 2020 година), са извлечени
от индивидуалните финансово-счетоводни отчети на
компаниите налични в различни източници като: Търговски
регистър към Агенция по вписванията, бизнес платформи
и бази данни на доставчици на бизнес информация.

Разпределение на компании по брой

10%
11%

33%

46%

Разпределение на компаниите по оборот

6%
20%

43%

30%

Неспециализирана търговия на едро
Търговия на едро с храни
Търговия на едро с напитки
Търговия на едро с козметика,
парфюмерия и стоки за бита
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BEAUTY CARE

Трайните бои за коса допринасят
за 88% от продажбите в обем за
категорията
Развитието на категория „Боя за коса“ през последните дванадесет месеца към февруари 2022 година
отбелязва спад на продажбите в обем с 2,1%, докато
в стойност продажбите се запазват с промяна от
0,5%, показват данните на „NielsenIQ България“.
През последната година се забелязва тенденция за
намаляване на важността на Малки и средни хранителни магазини под 40 кв.м., поради спад в продажбите в стойност от 13%. Ръст отбелязват Търговски
вериги над 300 кв.м и Дрогерийни магазини, които
са основните по важност за категорията търговски
канали.
Регион София държи най-голям дял от продажбите
в стойност – 30% през последната година. Странджа
– Добруджа е водещ регион по продажби в обем и
увеличава важността си с 6%.
Тенденцията за ръст на търговски канали с по-висока средна цена се затвърждава от увеличаване
на продажбите при брандовете от по-високите
ценови сегменти. При основните марки от нисък
ценови сегмент се наблюдава спад в продажбите в
пазар Тотал България.

Най-високата средна цена за артикул е в Аптеки,
Дрогерийни магазини и Търговски вериги над
300 кв.м. В малките и средни хранителни магазини средната цена за опаковка е най-ниска 3,11лв. За регион София средната цена е 5,10лв.,
докато в останалите области е средно 4,30лв. за
артикул.
Трайните бои за коса допринасят за 88%
от продажбите в обем за категорията. Найразпространеният тип продукт е кремообразната боя. 90% от продуктите в категорията са
традиционни бои за коса, а останалите 10% се
падат на алтернативни продукти, като пудри,
гел, пяна и други.
Топ 5 производители, подредени по азбучен
ред, са: AROMA, HENKEL & SCHWARZKOPF,
LOREAL, ROSA IMPEX EOOD, SOLVEX COSMETICS
Топ 5 брандове, подредени по азбучен ред, са:
AROMA, GARNIER, LOREAL, PALETTE, PRESTIGE
*Забележка: Данните в статията са за МАТ
период март 2021 - февруари 2022

Важност на каналите за продажбите в обем
Търговски вериги над 300 кв.м
Търговски вериги 100 - 300 кв.м

30%
29%
45%
44%

MAT TY

28 | АПРИЛ 4 : 2022

Търговски вериги 40 100 кв.м.
Неорганизирана търговия над 100 кв.м
Неорганизирана търговия 40 - 100 кв.м.

MAT LY

4%
1% 3%
5% 1%
6%
5%
3% 8%
6%
3% 7%

Средни и малки хранителни магазини под 40 кв.м.
Аптеки
Дрогерийни магазини

Боя за коса

Средна цена на артикул в канал на търговия
7

6,23

6
5
4

6,59
4,93

4,10 4,23

3,77
3,58 3,56 3,39
3,37

3,84

3

3,22 3,32

5,04

3,15 3,11

2
1
0
Търговски
вериги
на 300 кв.м

MAT LY

Търговски
вериги
100-300 кв.м

Търговски
вериги
40-100 кв.м

Неорганизирана Неорганизирана Средни и малки
търговия над
търговия
хранителни
100 кв.м
40-100 кв.м
магазини
под 40 кв.м

Аптеки

Дрогерийни
магазини

MAT TY

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

Gold
partners:

Research
partner:

Creative
partner:

Venue
partner:
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Ръст на похарчените средства за
перилни препарати с 1.7%
Категорията Перилни препарати расте, движена от увеличен обем на
покупка и по-високи средни цени, научаваме от потребителския панел
на GfK България, който представлява количествено продължително
изследване на 2500 български домакинства, което проследява
покупките на бързооборотни стоки.

Единствено прахът за пране от продуктите в
категорията има негативен резултат поради
загуба на купувачи. По-ниски средни цени и
незначителен спад в честотата на покупка също
се наблюдават от данните. Капсулите са с най-динамично развитие, следвани от омекотителите.
Ръстът в стойност на категорията Перилни препарати е 1,7 %. Течните препарати са с ръст от
5,3%, а капсулите с 7,7 %. При прахът за пране се
наблюдава спад с цели 7%, а омекотителите пък
отбелязват ръст от 6,6 %.
От GfK също така отчитат спад в броя на домакинствата, които купуват перилни препарати,
макар и само с 0.8 процентни пункта през 2021 г.
Общо пенетрацията за МАТ ноември 2021 е 86%
според данните на aгенцията. Спад има и в броя
покупки за периода, но количеството, закупено
на едно пазаруване е по-голямо: 2,2 килограма е
средната големина на покупката за периода.
30 | АПРИЛ304 :|2022
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Делът на промоционалните покупки намалява за
всички типове перилни препарати. Спадът за МАТ
ноември 2021 спрямо МАТ ноември 2020 е от 3,6
процентни пункта. Праховете за пране са с най-нисък дял на промо покупките – 26,4, а най-висок
остава при Капсулите – 51,4. Спадът на промоционалните покупки за праховете за пране спрямо
МАТ ноември 2020 е с 1,5 процентни пункта, а за
капсулите – с 4,2 процентни пункта. Омекотителите
са с повече промоционални покупки, достигайки
дял, който е по-висок от Перилните препарати. При
тях процентът за МАТ ноември 2021 е 42,3, което
показва ръст от 2,2 процентни пункта спрямо МАТ
ноември 2020, когато процентът е бил 40,2.
Делът на собствени марки за категория Перилни
препарати е нисък и остава стабилен спрямо МАТ
Ноември 2020 г. През 2021 г. Капсулите са с малко
по-висок дял, докато при Омекотителите покупките на Собствени марки намаляват наполовина.

Перилни препарати
Делът на собствени марки за категория Перилни
препарати е нисък и остава стабилен спрямо
Ноември 2020. През 2021 г. Капсулите са с малко
по-висок дял, докато при Омекотителите
намаляват наполовина покупките на Собствени
марки.
Дял на собствени марки (%, в стойност)
МАТ Ноември 2020

МАТ Ноември 2021

Перилни препарати общо

Прах за пране

Течен

Капсули за пране

Омекотител

Източник: ГфК Домакински панел

2.3
2.3
1.6
1.5
3.1
2.9
1.3
2.0

1.5

+0.7пп

3.6
-2.1пп

Хипермаркетите са най-значимият канал
за закупуване на категорията, следван от
Малки хранителни магазини и Супермаркети.
Хипермаркетите обаче бележат спад на своя
дял в стойност на типовете търговски канали
от 5,5% на годишна база спрямо 2020 година.
Техният дял в стойност е от 23% за 2021 г. за
МАТ ноември 2021. Малките хранителни магазини също показват спад, като техният е с 2%.
Супермаркетите пък показват ръст от 5,3%. Те са
с дял от 20 на сто.
Минимаркетите са каналът, който в пъти изпреварва ръста на категорията в стойност, като през
2021 г. привлича 20% повече средства спрямо
2020 г. Дискаунтърите и Специализираните
магазини пък са с ръст от 10% в стойност. Освен
Хипермаркетите и Традиционната търговия,
негативно развитие регистрират Кеш&Кери и
Парфюмерия&Козметика. При Кеш&Кери спадът
е от цели 28, 3 %, а при парфюмериите – 23,3%
на годишна база, като делът в стойност за МАТ
ноември 2021 на всеки от тях е по 2%.
Праховете за пране регистрират отлив на купувачи, което влияе върху развитието на групата.
Средната цена на покупка също намалява през
2021 г. Купувачите пазаруват повече на едно
пазаруване, но това не успява да компенсира
спада в другите индикатори. +1.7% Ръст в стойност за цялата категория Перилни препарати
(Прах, Течни и Капсули). Спадът на Праховете е
от 7%. Малко по-малко от половината домакин-

www.progressive.bg 4 : 2022

| 31

PRO ID

ства са купили прах за пране през 2021 г., което е
6 процентни пункта спад в пенетрацията на продуктовата група спрямо 2020 г. Честотата намалява, но категорията постига ръст в закупеното
количество на пазаруване. То достига 2,2 кг на
единично пазаруване.
Промоциите в категорията намаляват с 3.6
процентни пункта за период от една година.
Праховете за пране регистрират по-слабо намаление на промоционалните покупки, но пък
делът им е значимо по-нисък от този в цялата
категория перилни препарати. Техният спад е от
1,5 процентни пункта, а делът им е 26,4.
Прахообразните перилни препарати са с най-нисък дял на Собствени марки спрямо останалите
групи в категорията, а именно 1,5 %. Общо за
категорията делът на собствените марки е 2,3%
за МАТ ноември 2021. Почти няма разлика с предходния период.
Традиционна търговия (малки хранителни
магазини) е отговорна за почти една трета
от средствата, изразходвани за купуване на
Прах за пране. Делът на този канал значително
изпреварва дяловете на Хипермаркетите и
Супермаркетите. През 2021 г. има динамично
развитие за Дискаунтърите и Дрогерии & Аптеки,
а Минимаркетите растат по-слабо. Отлив на
похарчени средства за Прахове във всички останали търговски канали – най-значимо при Кеш &
Кери и Парфюмерия и Козметика.
Малките хранителни магазини са с 31% дял в
категорията на Прахове за пране за МАТ ноември
2021 и с 0,5% спад на годишна база спрямо 2020
година. Минимаркетите бележат ръст от 1,3% и
заемат 15% от категорията. Супермаркетите са
със спад от 5,6% и 20% дял., а Хипермаркетите
имат дял от 17 % и бележат спад от цели 14,1 на
сто. Дискаунтърите показват забележителен
ръст от цели 18,8 % на годишна база, а Кеш &
Кери и Парфюмерия и Козметика са с осезаем
спад от по над 30 процента.
Течните перилни препарати изпреварват ръста
на цялата категория. Те привличат купувачи и се
купуват по-често. Ръстът в стойност се дължи и
на увеличената през 2021 г. средна закупна цена.
Той е от 5,3% за МАТ ноември 2021 спрямо МАТ
ноември 2020.
Слаб ръст на броя купуващи домакинства
през 2021 г. Пенетрацията е 56,6% за периода.
Домакинствата правят повече покупки, но намаляват закупеното количество на пазаруване.
Делът на промоционалните покупки спада
по-значимо при Течните перилни препарати.
Промоционалните покупки намаляват в дял с
5.5 процентни пункта достигайки 38% от общо
похарчените средства за групата.
Въпреки регистрираното леко понижение
на покупките на Собствени марки за Течните
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перилни препарати, тази група е с най-висок дял
на сегмента през МАТ Ноември 2021 г. Той е 2,9
%, а за предходния период е бил 3,1 на сто.
Домакинствата предпочитат да пазаруват категорията Течни перилни препарати в големите
канали от модерна търговия – Хипермаркети
и Супермаркети. Хипермаркетите са с дял в
стойност от 21%, но бележат спад в стойност
за 2021 на годишна база спрямо 2020 година.
Супермаркетите пък са с ръст от 10, 5%, а делът
им в стойност за МАТ ноември 2021 е 20%.
Минимаркетите са на трето място по предпочитания и се развиват динамично за една година,
изпреварвайки цялата категорията. Техният
ръст е 43% на годишна база за 2021 спрямо
2020, а делът им за МАТ ноември 2021 е 18%.
Специализираните магазини също имат значим
ръст в стойност. Дискаунтърите са със сходна
динамика на тази на Супермаркетите – ръст от
10%. Традиционна търговия бележи отлив на
средства през 2021 г. Най-сериозни загуби са
регистрирани за канала Кеш§Кери – привлича
над 50% по-малко стойност спрямо 2020 г.
Капсулите за пране привличат 7.7% повече стойност спрямо 2020 г. Групата се развива много
по-динамично от цялата категория Перилни
препарати. Купувачите на Капсули намаляват, но купуват на по-високи цени, по-често и в
по-големи количества на пазаруване – 0,9 кг на
единично пазаруване, показват данните на GgK.
Пенетрацията им е 22,2%. Въпреки намалението
от 4.2 процентни пункта делът на промоционалните покупки при Капсулите за пране остава
много висок – 51.4%. Повече от половината изразходвани средства са за промоционални покупки.
Следвайки категория Перилни препарати,
Капсулите за пране също са с нисък дял на
Собствени марки – 2%. През 2021 г. този дял
расте спрямо предходния период за разлика от
останалите групи е категорията. Ръстът е с 0,7
процентни пункта.
Капсулите за пране бележат най-голям ръст
в стойност за период от една година спрямо
останалите групи в категорията. С изключение на Минимаркети и Парфюмерии и
Козметика, всички останали търговски канали
увеличават привлечените средства. Други
търговски канали (Специализирани магазини) са с много сериозно увеличение в стойност (72,3%) и двойно по-висок дял спрямо
2020 г. Следващият канал с чувствителен ръст
е Кеш&Кери, който привлича една четвърт
повече средства. Домакинствата предпочитат
да пазаруват Капсулите за пране предимно
от Хипермаркетите – този канал реализира
над една трета от стойността на пазара, но е с
по-малък ръст през 2021 г. Ръстът му е 3,8%, а
делът му в стойност за МАТ ноември 2021 е 36%.

Перилни препарати
Категория Омекотители привлича 6.6% повече
стойност през 2021 г. спрямо една година по-рано.
Причината е нарасналата честота на купуване на
категорията и по-големия обем на пазаруване. GfK
отчита незначително намаляване на купуващите
домакинства. Пенетрацията е 51, 1%, стабилна
спрямо МАТ ноември 2020.
Омекотителите все по-често са купувани на промоционални цени. През 2021 година категорията
продължава да увеличава делът на промоционалните покупки за разлика от цялата категория и
достига по-висок дял на промоциите от Перилните
препарати – 42,3%.
Омекотителите са със значим спад на покупките на

Собствени марки през 2021 г. от 2,1 процентни пункта.
Хипермаркети и Супермаркети заедно привличат почти половината от всички средства, които
домакинствата харчат за категорията. През
2021 г. двата канала постигат двуцифрен ръст
спрямо 2020 г.: 12,1% за Хипермаркетите и 14,9 за
Супермаркетите. Минимаркетите са най-динамичният канал с увеличение от една четвърт в стойност, а Дискаунтърите и Дрогерии и Аптеки също
изпреварват ръста на категорията.
При Малките хранителни магазини се наблюдава
отлив на средства и загуба на пазарни позиции,
като те заемат третото място в предпочитанията
на домакинствата.

Капсули за пране: бележат най-голям ръст в стойност за период от една година спрямо останалите групи в
категорията. С изключение на Минимаркети и Парфюмерии&Козметика всички останали търговски канали
увеличават привлечените средства. Други търговски канали (Специализирани магазини) с много сериозно
увеличение в стойност и двойно по-висок дял спрямо 2020г. Следващият канал с чувствителен ръст е Кеш&
Кери, който привлича една четвърт повече средства. Домакинствата предпочитат да пазаруват Капсулите за
пране предимно от Хипермаркетите – този канал реализира над една трета от стойността на пазара, но с
по-малък ръст през 2021г.

Дял в стойност на типовете търговски канали (%)
МАТ Ноември 2021
40
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25
20
15
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0

Промяна в стойност 2021 vs 2020 y/y -1 (%)
+7.7 %

Ръст в стойност за
категория Капсули за пране

+3.8%

+11.4 %

+11.8 %

36

-18.2 %

18
Малки
хранителни

8
Мини
маркети

17
Супер
маркети

+ 4.6 %

5
Хипер
маркети

+24.4 %

6

Дискаунтъри Кеш & Кери

+13.1 %

2

-17.4 %

1

+72.3%

6

Дрогерии/ Парфюмерии/ Други
Аптеки
Козметични
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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
23
продукта

КОЛИЧЕСТВО

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1 Портокали

налични в ТВ

1 кг

2.29 лв.

2 Лук /стар/

налични в ТВ

1 кг

1.49 лв.

3 Nestle Gerber, Моето първо пюре Сливи

Нестле България АД

80 г

2.15 лв.

4 Кисело мляко Боженци, 2,2%

Елви ООД

400 г

1.49 лв.

5 Прясно мляко Олимпус

Тирбул ЕАД

1,5 л

4.29 лв.

6 Луканка Маджаров вакуум

Димитър Маджаров - 2 ЕООД

190 г

8.99 лв.

7 Кренвирши Тандем вакуум

Тандем В ООД

250 г

3.79 лв.

8 Кори за баница фини точени Bella

Белла България АД

400 г

2.99 лв.

ХРАНИ

Консул ООД

200 г

1.89 лв.

10 Захар Сладея Кристал

9 Майонеза Краси

Захарни Заводи Трейд ЕАД

1 кг

2.15 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

1.49 лв.

15 Pom-Bar оригинал

Интерснак България ЕООД

40 г

1.29 лв.

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

1л
330 мл

1.15 лв.

Софсток ЛТД ООД

250 г

7.99 лв.

Марс Инкорпорейтед България ЕООД

500 г

3.79 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

23 Боя за коса Garnier Color Natural

Л'ореал България ЕООД

24 Пяна за бръснене Nivea Sensitive

Байерсдорф България ЕООД

25 Сапун Safeguard класик

Проктър и Гембъл ЕООД

90 г

26 Тоалетна Хартия Zebra Color

Интерпред Партнер АД

4 бр / оп

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
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1 бр
200 мл

6.59 лв.

80.85 лв.
7 продукта
50.41 лв.
131.26 лв.
18.4.2022 /14:30/

ЛЕГЕНДА:

Онлайн супермаркет
supermag.bg

bulmag.org

tmarketonline.bg

shop.metro.bg

parkmart.bg

Кауфланд
glovoapp.com

Фантастико
glovoapp.com

19
продукта

27
продукта

24
продукта

24
продукта

26
продукта

19
продукта

23
продукта

3.59 лв.

2.29 лв.

2.49 лв.

1.75 лв.

2.59 лв.

2.29 лв.

1.99 лв.

2.41 лв.

0.75 лв.

0.89 лв.

1.19 лв.

1.69 лв.

1.19 лв.

1.19 лв.

1.20 лв.

2.19 лв.

1.89 лв.

1.79 лв.

2.08 лв.

2.15 лв.

2.04 лв.

1.39 лв.

1.39 лв.

1.34 лв.

0.99 лв.

1.35 лв.

4.29 лв.

4.29 лв.

4.28 лв.

4.29 лв.

4.39 лв.

4.31 лв.

9.69 лв.

8.59 лв.

8.99 лв.

9.99 лв.

8.99 лв.

8.99 лв.

9.03 лв.

4.59 лв.

4.49 лв.

4.89 лв.

4.49 лв.

4.49 лв.

4.46 лв.

3.08 лв.

3.49 лв.

2.19 лв.

3.29 лв.

3.08 лв.

2.15 лв.

1.99 лв.

2.20 лв.

7.99 лв.
2.99 лв.

3.29 лв.

3.29 лв.

1.79 лв.

1.79 лв.

2.19 лв.

2.15 лв.

2.89 лв.

2.79 лв.

4.99 лв.

3.99 лв.

4.99 лв.

1.99 лв.

1.89 лв.

1.69 лв.

1.79 лв.

1.59 лв.

1.49 лв.

1.29 лв.

1.39 лв.

14.19 лв.

1.49 лв.

1.89 лв.

Средна цена
на продукт

1.84 лв.

2.59 лв.
3.28 лв.

2.89 лв.

2.89 лв.

2.94 лв.

3.98 лв.

4.69 лв.

6.49 лв.

4.87 лв.

1.79 лв.

1.69 лв.

1.89 лв.

1.83 лв.

1.48 лв.

1.49 лв.

1.29 лв.

0.99 лв.

1.45 лв.

1.19 лв.

0.89 лв.

1.79 лв.

1.19 лв.

1.35 лв.

1.30 лв.

15.69 лв.

14.49 лв.

12.59 лв.

13.99 лв.

10.99 лв.

14.99 лв.

13.85 лв.

15.49 лв.

15.49 лв.

11.99 лв.

16.39 лв.

0.99 лв.

1.19 лв.

1.35 лв.

0.75 лв.

1.39 лв.

1.29 лв.

1.29 лв.

1.18 лв.

6.99 лв.

6.49 лв.

5.69 лв.

7.99 лв.

8.99 лв.

7.99 лв.

7.99 лв.

7.52 лв.

3.85 лв.

3.19 лв.

3.79 лв.

4.59 лв.

3.69 лв.

2.95 лв.

2.99 лв.

3.89 лв.

4.65 лв.

3.99 лв.

4.49 лв.

3.49 лв.

4.65 лв.
6.49 лв.
1.49 лв.

1.59 лв.

1.79 лв.

14.84 лв.

3.84 лв.
3.79 лв.
4.49 лв.

4.41 лв.
5.43 лв.

5.29 лв.

7.79 лв.

3.99 лв.

4.99 лв.

6.59 лв.

6.59 лв.

6.99 лв.

6.37 лв.

1.19 лв.

1.49 лв.

1.69 лв.

1.99 лв.

1.60 лв.

2.99 лв.
5.49 лв.

7.99 лв.

7.99 лв.

8.39 лв.

7.59 лв.

7.99 лв.

10.59 лв.

2.99 лв.
7.29 лв.

6.99 лв.

7.29 лв.

6.45 лв.

8.20 лв.

1.99 лв.

2.09 лв.

2.25 лв.

4.69 лв.

5.89 лв.

4.99 лв.

4.69 лв.

6.19 лв.

4.75 лв.

4.75 лв.

74.57 лв.

116.47 лв.

102.94 лв.

112.77 лв.

133.74 лв.

78.83 лв.

98.31 лв.

11 продукта

3 продукта

6 продукта

6 продукта

4 продукта

11 продукта

7 продукта

58.03 лв.

15.65 лв.

27.23 лв.

12.09 лв.

12.78 лв.

48.42 лв.

35.38 лв.

132.60 лв.

132.12 лв.

130.17 лв.

124.86 лв.

146.52 лв.

127.25 лв.

133.69 лв.

18.4.2022 /15:00/

18.4.2022 /15:30/

18.4.2022 /16:00/

18.4.2022 /16:30/

18.4.2022 /17:00/

18.4.2022 /17:30/

18.4.2022 /18:00/

0.00 лв. - Ценова промоция

3.47 лв.

2.03 лв.

Няма такъв артикул

Промоция 1+1

4.99 лв.

Артикулът не е в наличност
в момента
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PROGRESSIVE Insights

Все още има сезонност в
употребата, а продуктите за лице
отбелязват ръст
Слънчевите лъчи са дълго чакани след периода на студените месеци,
но предпазването от тях е важна рутина, особено когато прекарваме
по-голяма чат от деня си навън. Как са се променили навиците на
потребителите по отношение на употребата на слънцезащитни
продукти, попитахме представители на компании за производство и
дистрибуция на тези категории.
който правят. Това се отнася най-вече за нашия
сегмент на дермо-козметични продукти, които се
предлагат основно в аптечен канал, тъй като biotrade работи в този пазар. Смятам, че в последните
години информационните кампании провеждани
от дерматолозите и брандовете, за вредата от
ултравиолетовото лъчение и пораженията върху
кожата, накараха много хора да осъзнаят нуждата,
да използват слънцезащитни продукти и то с
висок фактор.

Потреблението на слънцезащитни
продукти се увеличава в
последните няколко години“
Евгения Найденова,
изпълнителен директор,
„Биотрейд България“ ООД
Увеличи ли се потреблението на продукти
за слънцезащита през последните години
и по-информирани ли са потребителите
за нуждата да използват слънцезащитни
продукти?
Категорично мога да кажа да, потреблението
на слънцезащитни продукти се увеличава
в последните няколко години значително и
хората стават все по-компетентни в избора,
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Мъжете или жените са по-честият потребител
на продукти за слънцезащита?
Разбира се, жените са основен потребител, те се
грижат както за собствената си красота и здраве,
така и за здравето на цялото семейство. Жените са
тези, които са много по-начетени и информирани
по отношение на това какъв защитен фактор
трябва да се използва, кои са активните съставки,
които трябва да присъстват в един добър продукт,
от кои лъчи трябва да се защитаваме и какви са
вредите, които слънцето нанася на кожата. Мъжете
знаят, че трябва да използват слънцезащита, но
някак не са проактивни в избора и закупуването
на конкретен продукт.
Кое мотивира потреблението на
слънцезащитни продукти в по-голяма степен:
грижата за здравето или предпазването на
кожата от белези на стареене?
И двете, трудно мога да преценя, кое е водещото.
По-важното е, че хората са осъзнати и използват
редовно слънцезащита. Много често осъзнаването
на ползите от такъв продукт става в хода на
грижата против стареене. Актуалните химични

Продукти за слънцезащита
пилинги или продукти с киселини, лазерни
процедури за подмладяване или ретиноловите
серуми налагат употребата на слънцезащита и
така създават културата на потребление.
Има ли все още категорична сезонност при
купуването на този тип продукти?
Да, има и това е напълно нормално. През лятото
прекарваме много повече часове на слънце и
много по-големи площи от тялото ни имат нужда
от защита. Така че, логично, продажбите през
лятото са много по-активни. Добрата новина е, че
вече всички знаят, че защитата на лицето трябва

Потребителите са все по-информирани
за продуктите, с които да предпазват
кожата си от слънчевите лъчи“
Мария Димитрова,
Бранд Мениджър, „Сарантис България“
Увеличи ли се потреблението на продукти
за слънцезащита през последните години
и по-информирани ли са потребителите
за нуждата да използват слънцезащитни
продукти?
Въпреки свиването на туризма през предходните години в глобален мащаб, породено от
рестрикциите за пътуване и Covid-19, потреблението на слънцезащитни продукти отново
бележи ръстове. През последните потребителите определено са все по-информирани за

да е целогодишна и кремовете за лице с SPF се
купуват и през зимата.
От кои канали най-често потребителите
предпочитат да купуват продукти за
слънцезащита?
Слънцезащитните продукти за лице и тяло се
купуват най-вече от дрогерии и аптеки, по-рядко
от супермаркети. Моите наблюдения са основно
в аптечен канал, където се продават продуктите
на biotrade. Там пазаруват потребители, които
са добре информирани и разчитат на по-високо
качество и по-изчистен състав.

нуждата и съответно продуктите, с които да
предпазват кожата си от слънчевите лъчи. Нещо
повече – тази информираност поражда нови
тенденции при разработването на продуктите и
много и различни иновации.
Кое мотивира потреблението на
слънцезащитни продукти в по-голяма степен:
грижата за здравето или предпазването на
кожата от белези на стареене?
Три са основните тенденции, които движат
потреблението:
ЕКO: Формули и опаковки
● Екологични филтри
● Безопасни за океана без октиноксат/
оксибензон
● Прозрачност– внимание към състава на слънцезащитните продукти
● Устойчива опаковка, произведена от рециклируеми или рециклирани материали
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Слънцезащита + грижа за кожата. Слънцезащитните
продукти за лице включват все повече предимствата на грижата за кожата и защита на кожната
бариера и микробиом. Многофункционалните
продукти подобряват рутините за грижа за кожата
чрез опростяване на процеса в готова рутина всеки
ден. Такива продукти комбинират действия от против бръчки до изсветляване до овлажняване до
слънцезащита.
Защита от VL (Visible Light/ Видима Светлина). VL
или още позната като „синя светлина“ е понятие,
което навлиза все повече при продуктите за
защита на кожата, особено след COVID-19 и многото време, което ежедневно прекарваме пред
устройства.
Вече повече от 35 години ние от Carroten се грижим за защитата на потребителите под слънцето,
като се уверяваме, че почерняват безопасно и по
естествен начин. Източникът на вдъхновение за
създаването на продукта беше морков, известен

Забелязваме ръст в слънцезащитните
ни кремове за лице“
Биляна Каньова, маркетинг мениджър
„Ключови клиенти“, „Еврос КиП“ ЕООД
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със своите изключителни антиоксидантни свойства и способността за засилване на тена. В дългото си пътуване през годините Carroten се развива непрекъснато в стремежа за поддържане
здравето и красотата на кожата на хората, винаги
и по всяко време, когато са изложени на слънце.
Висококачествени съставки, усъвършенствани
формули и технологии, летни аромати, копринени текстури.
От кои канали най-често потребителите
предпочитат да купуват продукти за
слънцезащита?
Поради своята специфика слънцезащитните
продукти имат своето традиционно запазено
място на рафтовете от още края на март до
октомври. Специализирани рафтове със слънцезащита има както в големите вериги, така и в
дрогериите, но също изключително важен канал
е традиционната търговия и всички сезонни
обекти по нашето Черноморие и в курортите.

Увеличи ли се потреблението на продукти
за слънцезащита през последните години
и по-информирани ли са потребителите
за нуждата да използват слънцезащитни
продукти?
Последните пет години бяха силно динамични
за пазара на слънцезащитни продукти. Докато за
2017, 2018 и 2019 година се наблюдаваше не малък
ръст в продажбите, съответно употребата на тази
категория продукти. Тогава хората имаха желание
да посещават все повече и различни дестинации,
съобразявайки се с климатичните особености и
необходимостта от защита, но през последните
две години пандемията промени тази тенденция на
ръст. През 2020 и 2021 година хората бяха предпазливи към пътувания, като част от тях предпочетоха
изолацията. Въпреки това, за 2020 и 2021 година
забелязваме ръст в слънцезащитните ни кремове
за лице, което говори, че хората все по-сериозно
осъзнават необходимостта от употребата на продукти за защита при излагане на слънчевите лъчи.

Продукти за слънцезащита
Мъжете или жените са по-честият
потребител на продукти за слънцезащита?
Всички канали за информация показват, че
дамите са по-честият потребител, при това
на няколко вида слънцезащитен продукт – за
защита на лицето, за защита на тяло, лосион
или олио за ускоряване придобиването на тен.
В някои случаи търсят в продукта аромат и блясък, важна е и хидратацията на кожата, след
излагането на слънце – after sun. Докато мъжете
в повечето случаи употребяват един продукт
в зависимост, дали търсят сигурна защита или
желаят бързо да придобият тен.

плексна и включва цялостна защита, особено
когато слънцезащитният продукт е предназначен за цялото тяло.

Кое мотивира потреблението на
слънцезащитни продукти в по-голяма
степен: грижата за здравето или
предпазването на кожата от белези на
стареене?
В повечето случаи целта на употребата е ком-

От кои канали най-често потребителите
предпочитат да купуват продукти за
слънцезащита?
Най-често покупка на слънцезащитен продукт
се наблюдава от дрогерии, аптечна верига и
супермакет.

Има ли все още категорична сезонност при
купуването на този тип продукти?
Да, слънцезащитните продукти, все още се категоризират като сезонни. Тук отново бих искала
да отбележа, че съществено растяща тенденция
се забелязва при употребата на слънцезащитен
крем за лице. За все повече хора този продукт
става част от ежедневната грижа през повечето
месеци от годината.

забелязваме интерес към видовете слънцезащитни
филтри и тяхното отражение върху кожата.
Мъжете или жените са по-честият потребител
на продукти за слънцезащита?
Когато говорим за количествено потребление, жените
определено доминират. Всяка година нараства
броя на дамите, които имат изградена рутина да
използват слънцезащитен лосион ежедневно. Затова
и на сезонна база жените потребяват по-голямо
количество слънцезащита.

Сега продажбите започват от
средата на март и продължават до
средата на юли“
Симона Колева,
маркетинг мениджър,
Wooden Spoon
Увеличи ли се потреблението на продукти
за слънцезащита през последните години
и по-информирани ли са потребителите
за нуждата да използват слънцезащитни
продукти?
Всички усещаме вредното влияние на слънцето върху
кожата си. Слънцето е жестоко и никой не иска кожата
му да изгаря и да страда. Отдавна сме осъзнали,
че слънцезащитният лосион е задължителен при
излагане на слънце. През последните години, обаче,

Кое мотивира потреблението на
слънцезащитни продукти в по-голяма степен:
грижата за здравето или предпазването на
кожата от белези на стареене?
Хората осъзнават колко отговорна задача за здравето
на кожата е предпазването от вредните UVA&UVB
лъчи. На първо място е грижата за здравето на кожата
и предпазването от изгаряне.
Има ли все още категорична сезонност при
купуването на този тип продукти?
Ако преди пет години продажбите на слънцезащита
започваха от началото на юни и свършваха в началото
на август, то сега отново има категорична сезонност,
но периодът на продажби трае по-дълго. Продажбите
започват от средата на март и продължават до средата
на юли. В ски сезона също забелязваме тенденция за
покачване на продажбите.
От кои канали най-често потребителите
предпочитат да купуват продукти за
слънцезащита?
Дрогерии, аптеки, онлайн магазини.
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тен, за който нашите продукти спомагат. Смятам, че
клиентите ни са мотивирани еднакво силно да се
погрижат както за здравето на кожата си в момента,
така и да забавят колкото е възможно стареенето в
бъдеше.
Също така потребителите започват да имат все
по-високи критерии за съдържанието на козметиката,
която нанасят ежедневно върху кожата си и да
избират продукти от по-висок клас.

Сезонността за SPF продуктите
при нас все още е силно изразена“
Велислава Манчева,
маркетинг мениджър,
„Пурмерул“ ООД (бранд COCOSOLIS)
Увеличи ли се потреблението на продукти
за слънцезащита през последните години и
по-информирани ли са потребителите за нуждата
да използват слънцезащитни продукти?
През последните години, като че ли качествената
грижа за здравето и красотата, започва да вълнува
все повече хора в България и цяла Европа, където
реализираме нашите продукти. Като процентът увеличение на потреблението на продукти за слънцезащита на COCOSOLIS е правопропорционален на
увеличаването разпознаваемостта на бранда през
годините, така че не мога да дам обективна оценка
за пазара като цяло.
Мъжете или жените са по-честият потребител
на продукти за слънцезащита?
Предвид факта, че нашата таргет аудитория са
предимно дамите, е разбираемо че жените са
по-честият купувач на SPF продуктите ни. Принципно
е всеизвестен факт, че жените държат повече на
грижата за кожата и външния си вид, както и че
взимат повече мерки за предпазването от вредните
слънчеви лъчи, предотвратявайки нейното стареене.
Също така дамите са тези, които в повечето случаи
осигуряват слънцезащитата и за децата, тъй че
определено те доминират в това отношение.
Кое мотивира потреблението на
слънцезащитни продукти в по-голяма степен:
грижата за здравето или предпазването на
кожата от белези на стареене?
Определено при нас се наблюдава известен интерес
към натуралната SPF защита, тъй като тя е неразделна
част от натрупването на здравословен и дълготраен
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Има ли все още категорична сезонност при
купуването на този тип продукти?
Сезонността за SPF продуктите при нас все още е
силно изразена и прогнозите ни са, че тенденцията
ще се задържи такава. Разбира се има потребители,
които залагат на натуралната защита на своята кожа
и през зимата, когато слънцето в планината е не
по-малко силно и вредно, но са по-малък процент, в
сравнение с лятото.
От кои канали най-често потребителите
предпочитат да купуват продукти за
слънцезащита?
Въпреки, че работим усилено да стигнем до своите
клиенти в удобните за тях магазини и дрогерии, все
още основния ни канал за продажби е нашия уебсайт
и рекламите онлайн. Това най-вероятно ще продължи
да бъде така, тъй като онлайн пазаруването става
все по-предпочитания начин за набавяне на всичко
необходимо, в това число и слънцезащитни продукти.

Нови продукти & промоции

Новата MIRINDA е тук с вкус на нар и грозде!
MIRINDA нар и грозде е комбинация от любими „свежарски“ вкусове! Със своята визия адресира
артистичната енергия и атмосфера, която Париж носи на младите консуматори и я
превръща в двигател за креативност и желание за свежи идеи в града.
Маркетингова подкрепа:

MIRINDA нар и грозде е част от първата за марката комуникационна кампания
под надслов „Новата свежарка в града“, която ще се разгърне в ТВ, социални
медии, инфлуенсъри, материали за точката на продажба, семплинг и
специални събития.
Логистична информация:

Mirinda нар и грозде 0.5L: 12 бр в стек
Mirinda нар и грозде 1.5L: 6 бр в стек
Mirinda нар и грозде 2L: 6 бр в стек
Производител: Куадрант Бевъриджис АД по лиценз на PepsiCo, Inc
Адрес на производителя: гр. София, ул. „Лозен“№ 6
Телефон и факс: 070010777
E-mail: callpepsi@pepsiint.bg

Крем Оле на годината с бял шоколад и малини
Крем Оле е любим крем-десерт на прах, който се приготвя само за 3 мин разбиване с миксер
и 400 мл прясно мляко.
Към наличните най-популярни вкусове през април 2022 Д-р Йоткер България добавя
лимитираната серия Крем Оле на годината с бял шоколад и парченца малини. Настърганият
бял шоколад дава сладостта на плътния Крем Оле, а парченцата лиофилизирани малини
разнообразяват със сладко-киселия си ароматен вкус.
Логистична информация: 74 g
Съхранение: на сухо и хладно място
Производител: Д-р Йоткер Румъния ЕООД, ул. Албещ 50, гр. Куртеа де де Арджеш, Румъния.
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

FINO торби за смет TYTAN FLEX
Новите торби за смет FINO TYTAN FLEX са направени от иновативен материал, толкова еластични и здрави, че каквото
и да стане си остава в торбата.
• Топ качество: Изключителна здравина, издръжливост и еластичност
• Без течове: Уникалният многослоен релефен дизайн задържа течностите в торбата и не позволява изтичането им.
• Многослоен филм: По-малка прозрачност и по-голяма плътност
Маркетингова подкрепа: Реклама в телевизия, социални медии, активности в точките на продажба, брошури.
Логистична информация:
TYTAN FLEX 35 литра / 15 бр в ролка / 30 бр в кашон
TYTAN FLEX 60 литра / 10 бр в ролка / 30 бр в кашон
Производител: Произведено в ЕС
Дистрибутор: Сарантис България ЕООД
Адрес на дистрибутора: София 1517, бул. Ботевградско шосе 247
Телефон: + 359 2 9690966
Facebook: FINO Bulgaria
e-mail: sarantis@sarantisgroup.com
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НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

PHILADELPHIA PROTEIN – много повече протеини, същият неповторим вкус!
Крем сирене Philadelphia Protein е най-новият продукт в серията на Philadelphia, който съдържа 11% протеини и до 3%
мазнини. Продуктът съчетава отличителният свеж, кремообразен Philadelphia вкус, високото съдържание на протеини
и ниската масленост, което го прави подходящ за хората, които спазват високопротеинова диета и се грижат активно за
своята фигура. Сега, с Philadelphia Protein, можете да превърнете любимите си сладкиши, печива, сандвичи и сосове във
високопротеинова храна, съответстваща на режима ви на хранене.
Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт,
брандиране в магазините, дегустации
Логистична информация: PHILADELPHIA PROTEIN, 175 g – по 10 бр.
в кашон; +1 до +8°С
Производител: MONDELEZ, Германия
Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД
Адрес: София 1379, ул. Охридско езеро 3
Телефон: +359 2 970 19 88
Уебсайт: freshdirect.bg
e-mail: office@freshdirect.bg

EXQUISA ZERO – ВИСОКОПРОТЕИНОВА ИЗВАРА С 0% ДОБАВЕНА ЗАХАР!
Представяме ви новите летни вкусове в серията EXQUISA ZERO с 0% добавена захар - високопротеинова извара с
вкус на манго или кокос. EXQUISA ZERO е богата на здравословни протеини (10%) и съдържа само 0.2% мазнини.
Вкусовете на манго и кокос несъмнено ще ви пренесат на плажа и ще ви донесат много лятно настроение.
Изключително кремообразни и деликатни, двата вкуса на EXQUISA ZERO се
предлагат в голяма опаковка от 400 g, която е подходяща за енергиен снакс
преди или след тренировка. Продуктът е идеален за хората, които се грижат
активно за поддържане на перфектна фигурa или имат по-лек хранителен
режим през летните месеци.
Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт,
брандиране в магазините, дегустации
Логистична информация:
EXQUISA ZERO МАНГО, 400 g – по 6 бр. в кашон; +2 до +8°С
EXQUISA ZERO КОКОС, 400 g – по 6 бр. в кашон; +2 до +8°С
Производител: KARWENDEL, Германия
Телефон: +359 88 212 6089

Овесени Бисквити Житен Дар
Добре познатата и обичана от българските потребители марка бисквити Житен Дар представя нова категория
висококачествени овесени бисквити. Двата вида ЖИТЕН ДАР SOFT COOKIES и ЖИТЕН ДАР CRUNCHY COOKIES са неустоимо
вкусни, пълни със здравословни съставки и супер храни, обилно поръсени с парченца тъмен шоколад. Овесените ядки
са богати на витамини, минерали и фибри и са изтоник на бавни въглехидрати, които засищат за по-дълго време.
Насладете се на разнообразието от вкусове за повече енергия през целия ден!
Маркетингова подкрепа: Печатни материали за точката на продажба,
промоционални активности в търговската мрежа, дигитална и
телевизионна подкрепа.
Логистична информация:
Житен Дар Soft Cookies - 4 вида: банан, портокал, рожков и тахан
Тегло: 150g; Брой в кашон: 12
Житен Дар Crunchy Cookies - 3 вида: какао, портокал и стафиди
Тегло: 160g; Брой в кашон: 12
Производител: ИНТЕРФУДС БЪЛГАРИЯ ЕАД
Адрес: 1540 София, бул. „Христофор Колумб“ 57
Телефон: 02/8171010
Уебсайт: www.interfoodsbg.com e-mail: office@interfoodsbg.com
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Нови продукти & промоции
Mama’s Cocoa Cream и Mama’s Vanilla Cream

Мента Пещера Ready to drink

Ново! Mama’s Cocoa Cream и Mama’s Vanilla Cream.
Произведени от 100% суперхрани- печена тиква, гроздова
меласа, канела, какао, ванилия и портокалов сок. За всички,
които искат да хапват
сладко с наслада и без
угризения!
• нискокалоричнисамо 26 kcal на порция;
• без грам добавена захар;
• едновременно вкусни и
полезни;
• безглутенови;
• веган
Маркетингова подкрепа: Онлайн и печатна реклама,
социални мрежи и подкрепа в точките на продажба
Логистична информация:
200g/ 12бр. в стек
550g/ 6 бр. в стек
Производител: TRGOPRODUKT d.o.o, гр. Струмица,
Република Северна Македония
Вносител и дистрибутор: Анира Трейдинг ЕООД,
гр. София, България
Адрес: гр. София, ул. Проф. Боян Боянов 16
Телефон: +359 889 13 44 83
Уебсайт: www.delicatessen bg
e-mail: orders@delicatessen.bg

Мента
Пещера,
найпродаваната Мента в България,
навлиза в изцяло нова
категория – тази на Pre-mixed
spirits, с два нови продукта.
Представяме ви Мента Пещера
Bitter Soda и Мента Пещера
Fresh Lime – в 330 мл. кенове,
нискоалкохолни, ready to drink
предложения от любимата
марка на българите. Новите кенове разширяват
ситуациите за консумация на марката извън
традиционните - вкъщи и на заведение и отговарят
на по-високите очаквания на потребителите, които
търсят по-леки напитки, готови за консумация веднага.
Маркетингова подкрепа: Активности в точката на
продажба, Digital рекламна кампания
Логистична информация: Опаковка 330 мл. алуминиев
кен (тип Sleek can) / 6 броя в стек
Производител: ВП Брандс Интернешънъл АД
Адрес: гр. Пловдив, бул. Дунав 5
Телефон: +359 2 807 2011
Уебсайт: https://vp-brands.com/
e-mail: office@vp-brands.com

Вафла ТРОЯ Сладолед боровинка 28г и ТРОЯ Нуга сладолед 28г
Този сезон Троя се вдъхнови от най-тематичния продукт за хубаво време – сладоледът. Брандът ще ви изненада приятно с два
нови лимитирани вкуса – сладолед боровинка и нуга сладолед. Можете да охладите вафлите в хладилник за ново освежаващо
изживяване или да консумирате веднага – неустоимият вкус е гарантиран във всеки вариант!
Маркетингова подкрепа: Дигитална кампания, атрактивни рекламни материали и промоции в търговската мрежа, печатни
медии, дегустации.
Логистична информация: Наименование: Тунквана вафла ТРОЯ Сладолед
боровинка 28г и Тунквана вафла ТРОЯ Нуга сладолед 28г; Тегло брой/кг: 0,028;
Баркод опаковка: 3800061609214, 3800061609221; Брой продукт в бокс: 30бр;
Производител: Престиж-96 АД
Адрес: България, Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ №6 ПК 5000
Телефон: +359 62 614 141
Уебсайт: http://www.prestige96.bg

Боя Syoss Inspired by Pantone
Всеки от новите нюанси на SYOSS е внимателно подбран от института за цветове Pantone и е подкрепен от своя собствена
история и свят. Отдавайки се на чувствен и богат дъх, Печен пекан триумфира с лукса и разкоша на свободата. Лавандулов
кристал олицетворява духовността на природата - мека и женствена интерпретация на вечната тенденция за пепелява коса.
Изследвайки оживената страна на теракота, Помпейско червено използва естествен и модернизиран подход към красотата.
Коралово злато обединява енергия и креативност с обещание за подмладяваща сила, с увереността в нещо ново.
Маркетингова подкрепа: Печатни рекламни материали, потребителски промоции,
дигитална подкрепа.
Логистична информация: Опаковката включва: крем боя; флакон с окислител;
маска с последваща грижа; комплект ръкавивци; интрукции за употреба и безопасност.
3 бр./шринк; 48 бр./ кашон.
Производител: Henkel Production Europe GmbH & Co. KG, Henkelstr. 67;
D-40589 Düsseldorf, Германия.
Официален представител: Хенкел България ЕООД
Адрес: София 1766, Бизнес Парк София, Сграда 2, ет. 4
Телефон: 02/8063900
Уебсайт: www.syoss.bg e-mail: schwarzkopf.bg@henkel.com
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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
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