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Дългоочакваното 0% ДДС
за хляба е факт
И така, ето нулевото ДДС за хляба вече е
факт! Взетите от правителството мерки, за
преодоляване на кризата и инфлацията,
през тези дни са най-обсъжданите теми
в комуникационните канали, като радио,
телевизия, социални мрежи, интернет
пространство. От здравни специалисти и
познавачи на всякакви болести, ваксини
и конспирации, преминахме през политическите, дипломатическите и военните
сфери, за да стигнем до икономическите
и счетоводни сектори. Коя друга нация
може да се похвали, че е по-компетентна от нас? Ние имаме мнение по всички
актуални за деня и света теми. Можем да
анализираме, да прогнозираме, да съветваме, критикуваме... Нищо не може да ни
спре. Няма значение образованието ни,
сферата ни на дейност, социалния статус,
възрастта, пола.
В тази връзка има една много хубава
българска поговорка „Всяка жаба да си
знае гьола!“, т.е. всеки да се изявява там,
където е най-добър. Моля, да не се бърка с нежеланието да се изказва мнение.
Всеки има право на глас и на становище,
ама хайде да не е по теми, по които нищо
не разбира.
Но както и да е, нека да обърнем все пак
внимание на основните антикризисни
мерки – освен 0% ДДС за хляба, осъвременяване на пенсиите с близо 20%, по-високи данъчни облекчения за семействата
с деца и отстъпки за горивата, включително за бензин и дизел. Пенсиите ще бъдат
осъвременени от 1 юли вместо със заложените сега 6,1%, със средно 20%. Това
включва твърдо увеличение на всички
пенсии с 60 лв. и допълнително процентно увеличение. По т.нар. „Швейцарско
правило“ ще бъдат преизчислени пенсиите на 770 хил. пенсионери от 1 октомври. По отношение на горивата - всички
граждани до края на годината ще могат
да се възползват от отстъпка в размер
на 25 ст./л. за бензин 95 и дизел, метан и
пропан-бутан. За парно и топла вода ДДСто ще бъде 9%, както и за природен газ за
крайни потребители.
Добре звучи, ама и аз „компетентно“ да
се изкажа, че в крайна сметка предстои
да разберем как тези мерки ще се отразят
на портфейла на крайния потребител от
една страна и на разходите на производителите и търговците, от друга.

главен редактор

5 : 2022
www.progressive.bg
www.progressive.bg
| 1 5 : 2022

| 1

КОМПАНИЯ НА МЕСЕЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

Безалкохолни напитки

15

Новини от страната

Купувачите от Великобритания намаляват
консумацията на месо и риба заради инфлацията

Актуално

22

10

Потребител

24

Карина Ангелиева, Заместник-министър,
Министерство на иновациите и растежа

Паста и сосове

13

Други

30

15

Baby care

33

Безалкохолни напитки

Кроасани и кексчета

Бебешки продукти за коса и тяло

19

PRO ID
Протеинови храни и напитки

PRO ID

Чипс & Снакс

Енергийни и
витаминни напитки

35

Beauty care
Инконтиненция

ТЕМИТЕ НА PROGRESSIVE ПРЕЗ
НА ФОКУС

33

Интервю на месеца

Депозитна система бутилки

На фокус

Бебешки продукти за
коса и тяло

08

Kaufland стартира лоялна програма Kaufland Card

Новини от региона и света

24

Паста и сосове

BEAUTY CARE

06 ЮНИ

ПОТРЕБИТЕЛ

Дезодоранти и Кафе специалитети, айс
рол-они
кафе и разтворимо кафе

2022

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРУГИ

PROGRESSIVE
Конференция

Ready to drink

Брой 7

Очаквайте темите в брой Юли - Август 2022

Основна тема
Продукти при стомашни неразположения
Основна тема 2
Продукти при рани, охлузвания и ухапване
от насекоми
Козметични продукти
Душ гелове и Лосиони
Baby
Бебешки пелени и гащи

За реклама:
h.asparuhova@cmg-bg.com
m.dimitrova@cmg-bg.com

www.progressive/pharma.bg
5 : 2022
www.progressive.bg

| 3

XIII ИЗДАНИЕ

ТЪРГОВИЯ
В БЕЗТЕГЛОВНОСТ
9 – 10 ЮНИ 2022

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ!
ЕЛАТЕ И СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАЙ-ГОЛЯМОТО
FMCG СЪБИТИЕ НА 2022!
Партньори:
Platinum Partner Guest Speaker

Silver Partners

Bronze Partners

4Technical
| МАЙ 5: 2022

partner:

Gold Partners

ГОСТ-ЛЕКТОРИ:

Петър Ганев
Старши изследовател,
Институт за пазарна
икономика

Светлин Адриянов
Асоцииран съдружник и
ръководител на Правната
практика на Ernst &
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НОМИНАЦИИТЕ СА ОТВОРЕНИ!
КРАЕН СРОК: 10 ЮНИ 2022

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

Gold
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Research
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Creative
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Kaufland стартира лоялна програма
Kaufland Card

Kaufland Card е активна от 16 май 2022 г. и предоставя
на клиентите различни предимства: седмични оферти,
точки за лоялност, купони и игри с награди. Програмата
за лоялност на "Kaufland България" започва с атрактивни предложения, сред които свежи продукти за
трапезата, за дома, за бебето и детето, за домашните
любимци, козметика. В допълнение, всички регистрирали своята Kaufland Card, могат да участват в специална игра за спечелването на седем автомобила.
С цел да улесни пазаруването за всички членове на
семейството, с Kaufland Card може да бъде създаден
един водещ профил. През него се управляват функционалностите на всички добавени профили.
Картодържателите имат възможност да събират точки

Газираните напитки у нас са сред
най-ниско калоричните в Европа
В рамките на Шестата национална среща-семинар, организирана от Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА), с академични среди и
браншови организации, беше отчетен напредъкът
по отношение реформулирането на храните с цел
намаляване количеството на добавените захари,
дейност от Националната програма за превенция
на хроничните незаразни болести.
Според доклад на Европейската комисия 5 от 10
рискови фактора за хроничните незаразни болести са свързани с храненето. Реформулирането
на храните е изведена като една от шестте политики, ориентирани към осигуряване на условия за
здравословно хранене, определени от Световната
здравна организация по време на Среща на върха
на ООН в края на 2021 г.
В България към момента, безалкохолната индустрия е първият и единствен сектор от хранител8 | МАЙ 5: 2022
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при редовно пазаруване, които да използват за персонални купони сред различни групи продукти. За целта
е нужно картата да се сканира на касата при всяко пазаруване в хипермаркет Kaufland, като потребителите ще
получават една точка за всеки 5 лева от сметката си.
Kaufland Card е достъпна в два варианта – дигитална
карта – в приложението на Kaufland, както и физическа
карта от рециклирана пластмаса със стилен дизайн.
Дигиталната карта дава няколко допълнителни предимства, сред които функцията дигитална касова
бележка, отразяваща натрупаните отстъпки, използваните купони и всички покупки. Клиентите, които предпочетат дигиталната версия на Kaufland Card, могат
след покупка да участват и в игри с различни награди
чрез „Колелото на наградите“. Нейно предимство е, че
може и да бъде добавена към потребителските карти в
Google Pay.
Дигиталната версия на картата се използва чрез приложението на "Kaufland България" след инсталиране и
успешна регистрация. Всеки, който вече има създаден
профил в приложението, може да го актуализира и да
регистрира своята карта.
Физическата карта e достъпна на „Информация“ във
всеки хипермаркет на Kaufland, където има листовки
със залепени карти. Регистрирането на картата става
чрез сканиране на QR код на специалните терминали, разположение в хипермаркетите. Картата става
валидна веднага след това. Kaufland Card и всички
нейни отстъпки могат да се използват при сканиране
на специален за целта скенер, разположен на касите в
Kaufland.
Програмата е и част от стремежа на компанията да
предлага възможности и решения за постигането на
по-добро и пълноценно клиентско изживяване.
но-вкусовата промишленост, който официално и
доброволно се ангажира пред Научно-експертния
съвет към МЗ за постигането на целта, дефинирана в Анекса на ЕС за намаляване на добавените
захари. В края на миналата година, независима
външна оценка и експертиза, изследваща етикетираната информация на предлаганите на пазара
напитки, потвърди изпълнението на доброволния
ангажимент за допълнително 15% намаляване
на добавените захари и калориите в газираните
напитки у нас от 2015 до 2020 г.
В резултат на дългогодишните усилия на сектора
България е сред водещите пазари по дял на газирани напитки без добавена захар – 65,6%, с два
пъти по-високо ниво на изпълнение спрямо средния дял в Европа. У нас само 1 от всеки 5 напитки,
които безалкохолната индустрия предлага,
съдържа добавени захари, удвоявайки постижението спрямо това по време на първата среща
по реформулиране, въпреки предизвикателната
среда с разкъсани вериги на доставки, промишлени и икономически предизвикателства, вследствие на COVID-19.

От страната
Lidl представи на пазара продукти с
по-малко добавена сол и захар
„Лидл България“ представи избрани продукти от собствени марки с по-малко добавена сол и захар спрямо първоначалната им рецепта. Компанията от няколко години
работи върху подобрение и оптимизиране на състава на
своите продукти в изпълнение на политиката си за рационално хранене. Една от целите в нея е до 2025 г. да намали
с 20% средното претеглено съдържание на добавената сол
и захар в редица продукти собствена марка.
По отношение на намаляването на захарта във фокуса на
веригата попадат храни, които се консумират от децата като
зърнени закуски, плодови кисели млека и млечни напитки,
сладка, десерти, сладоледи, сладкиши и пасти, бонбони
и шоколади, кетчуп и готови ястия. При намаляването на
солта Lidl насочва вниманието си основно към редовно
консумираните храни, които имат принос за голяма част от
дневния прием на сол като хляб и хлебни изделия, месни
заготовки и колбаси, сирена и млечни продукти, готови
ястия и пици, сосове, соленки, снаксове и чипсове.
Стратегията на Lidl за намаляване на добавената сол и
захар, описана в Политиката за рационално хранене на
компанията, е в отговор на международните препоръки,
отразени и в доклад на проф. Людмила Б. Иванова на тема
„Солта и захарта – дебнеща опасност за нашето здраве“.

0% ДДС за хляба и отстъпки за горивата
0% ДДС за хляба, осъвременяване на пенсиите с близо
20%, по-високи данъчни облекчения за семействата с
деца и отстъпки за горивата, включително за бензин и
дизел – това са само част от мерките в антикризисния
пакет, приет в рамките на вчерашния коалиционен съвет.
Мерките целят да подкрепят българските граждани и бизнеса в условията на безпрецедентната криза, породена от
войната в Украйна.Съгласно решението на партньорите от
управляващата коалиция пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли вместо със заложените сега 6,1%, със средно
20%. Това включва твърдо увеличение на всички пенсии с
60 лева и допълнително процентно увеличение. По т.нар.
„Швейцарско правило“ ще бъдат преизчислени пенсиите
на 770 хил. пенсионери от 1 октомври, като от 2008 г. ще
се преизчисли всяка една пенсия със 100% на ръста на
средноосигурителния доход или 100% инфлацията, в зависимост от това кое е по-благоприятно и кой е по-високият
размер на пенсията за конкретния пенсионер.
В антикризисния пакет са предвидени също компенсации
заради високите цени на горивата. Всички граждани до
края на годината ще могат да се възползват от отстъпка в
размер на 25 ст./л. за бензин 95 и дизел, метан и пропан-бутан. За срок от една година ДДС на хляба ще бъде сведен до
0%, като за същия период ДДС на виното и бирата ще бъде
върнато на 20%.
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Купувачите от Великобритания намаляват консумацията на месо и риба заради
инфлацията
Британските купувачи са намалили потреблението на месо, риба и домашни птици, тъй като
искат да спестят пари, на фона на влошаващата се
криза на разходите за живот.
Пазарният изследовател NielsenIQ е установил,
че продажбите на месо, риба и домашни птици
са спаднали с 13% в обем за четирите седмици до
23 април на годишна база, период, който включва
Великденските празници, и също така със 7,8% в
стойност на годишна база, което показва, че купувачите от Обединеното кралство ограничават
покупките си в тази категория.
Покачващите се цени причиняват най-голямото
свиване на доходите на домакинствата в Обединеното кралство поне от 50-те години на миналия век, а доверието на
потребителите е близо до рекордно ниско ниво.
Миналата седмица официални данни установиха, че почти една четвърт от британците се затрудняват да плащат сметките за домакинството си, докато шефът на втората по големина група супермаркети в страната Sainsbury's каза, че
купувачите сега "гледат всяка стотинка".
Потребителите купуват по-евтина храна със собствена марка от супермаркетите, намаляват абонаментните стрийминг услуги като Netflix и анулират гаранциите за ремонт на домакински уреди.
Данните на NielsenIQ също показват спад от 15,9% в продажбите на база стойност на бири, вина и спиртни напитки през
четириседмичния период на годишна база.
NielsenIQ заяви, че общите продажби в супермаркетите в Обединеното кралство са паднали с 1,8% на база стойност за
четирите седмици на годишна база, с лек спад в средния брой артикули в кошницата - 11,2 срещу 11,5.
Повтаряйки данните от конкурентния пазарен изследовател Kantar миналата седмица, Nielsen каза, че дискаунтърите
Aldi и Lidl са водещи на пазара по отношение на ръст на продажбите на база стойност, съответно с 6,4% и 9,1%.
Пазарният лидер Tesco беше единственият търговец на дребно от четирите големи британски бакали, който спечели
пазарен дял на база стойност.
Източник: European Supermarket Magazine

Starbucks и Estée Lauder понесоха сериозен
удар заради мерките в Китай
Starbucks се отказа от очакванията си за 2022 г.: след войната в
Украйна веригата за кафе сега също е засегната от суровите
анти-Covid ограничения в Китай. Поради това марката с логото
на русалка оттегля прогнозата си за продажби и печалба за останалата част от годината.
Тримесечните данни на Starbucks са разочароващи, въпреки
силното възстановяване на американския вътрешен пазар.
Продажбите в САЩ нараснаха с 12% през последното тримесечие, но тъй като веригата за кафе се фокусира върху китайските
потребители през последните няколко години, този ръст беше
засенчен от затягането на мерките за Covid в Китай. В резултат на
тези блокирания продажбите в Китай спаднаха с 23%.
Общо световният оборот нарасна със 7%. Нетните продажби достигнаха 7,64 милиарда долара (7,26 милиарда евро). А
следващото тримесечие ще бъде още по-лошо, вече предвижда главният изпълнителен директор на Starbucks Хауърд
Шулц, тъй като Пекин и Шанхай сега също сериозно ограничават живота извън дома. Други големи търговци на дребно
и марки също страдат.
Estée Lauder се задоволява с прогнози за по-малък ръст за тази година, след като новите блокирания в Китай натежават
върху продажбите. За цялата финансова година козметичната група сега очаква ръст на нетните продажби от 7 до 9%,
доста под 13 до 16%, които първоначално предполагаше. Очакваната печалба на акция се понижава до 6,54 до 6,70 долара,
вместо от 7,28 до 7,47 долара.
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През последното тримесечие продажбите се увеличиха с 10% до 4,25 милиарда долара (4,03 милиарда евро), въпреки че
анализаторите очакваха малко повече. Тримесечната печалба обаче надхвърли прогнозите и възлезе на 2,97 долара на
акция. Имаше ръст във всички региони с изключение на Азия, което частично компенсира спада в Китай. Нетните продажби на групата в Азиатско-тихоокеанския регион спаднаха с 4%.
„Няма съмнение, че тези настоящи ограничения в Китай ще се окажат преходни, въпреки че ще има много по-голямо
въздействие върху нашите резултати през четвъртото тримесечие, отколкото през третото тримесечие“, каза главният
изпълнителен директор Фабрицио Фреда пред Financial Times. Войната в Украйна също засяга компанията, тъй като Estée
Lauder, подобно на повечето марки, преустанови дейността си в Русия от март.
По-специално сегментът за грижа за кожата беше двигател на растежа през това тримесечие и представляваше 6% увеличение на продажбите. Премиум марката La Mer е звездата на гамата, въпреки че неуспехът в Китай частично компенсира
двуцифрения растеж в други региони. Компанията ще повиши цените през юли за трети път през тази фискална година.
Източник: RetailDetail

Tesco ще премахне промоциите
за големи количества
нездравословна храна

Tesco потвърди плановете си да помогне на
клиентите си да се хранят по-здравословно и
да изпълни ангажимента си да направи своя
бизнес най-лесното място за потребителтие
да пазаруват храна на достъпна цена.
След съобщението на правителството, че
ограниченията за отстъпки за покупка на
големи количества храни с високо съдържание на мазнини, сол или захар (HFSS) ще бъдат
отложени с една година, Tesco ще премахне
промоции, основани на обема за HFSS продукти от октомври 2022 г.
Това е в отговор на обратната връзка на клиентите, че може да е трудно да се променят
навиците за пазаруване, като 86% от клиентите казват, че искат да се хранят по-здравословно, а 77% искат помощ от супермаркетите
за това.
Tesco наскоро стартира нова кампания, наречена Better Baskets, която е предназначена да
помогне на клиентите да пазаруват по-здравословна и по-устойчива кошница, без да правят компромис спрямо цената.
Въпреки че Tesco ще продължи да предлага
промоции за продуктите в целия магазин,
този ход означава, че клиентите вече няма да
трябва да купуват повече продукти с HFSS,
отколкото им е необходимо, за да имат достъп
до по-добра цена.
Източник: Retail Gazette
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Кофас намалява очакванията си за ръст на БВП в
световен мащаб с близо 1% за 2022 г.
Кофас завиши оценката си за последствията върху световната икономика. Продължителен военен конфликт в Европа или евентуална
нова ескалация ще окажат отрицателно въздействие от -1% върху
световния БВП през 2022 г. спрямо предварителната прогноза за ръст
от 4,1% .
Очакванията са Украйна да изпадне в историческа рецесия поради
спиране на много дейности по време на войната. Едновременно с
това, руската икономика също ще бъде силно повлияна от западните
санкции. Напускането на повечето западни компании и мерките,
предприети от местните власти в отговор на санкциите, за да ограничи обезценяването на рублата, са само част от факторите, които
оказват негативно въздействие върху Русия.
Според експертите от Кофас, през 2022 г. търсенето на природен газ
в Европа следва да бъде приблизително 6-7% по-ниско спрямо 2021 г.
поради по-мекото време и екстремните нива на цените. Това следва
да помогне за намаляване на нуждата от внос от Русия. Спадът на
европейското търсене, съчетан с допълнителни LNG (15 млрд. куб.
м., обещани от САЩ) и тръбопроводни доставки от някои съседни
страни като Норвегия или Алжир, предполага, че около 100 млрд.
куб. м. руски природен газ все пак ще трябва да бъде заменен. Това
представлява близо 25% от общото европейско търсене през 2021 г.
„Ако домакинствата намаляват нуждите си за отопление на газ, 20
млрд. куб.м могат да бъдат спестени, което би довело до окончателен недостиг от 50 млрд. кубически сантиметра (близо 3% потреблението на първична енергия в ЕС). Приемайки енергийна еластичност
на БВП между 0,6 и 0,75 чрез пост регресионен анализ, можем да
предположим порядък на крайното въздействие върху показателя
на ЕС да възлезе на близо 2,5 % на база цялата година“, съобщава
Пламен Димитров, управител на Кофас България.
Експертите на Кофас прогнозират, че нестабилността и несигурността
от конфликта ще натежат върху инвестиционните решения на бизнеса,
тъй като финансовото му състояние вероятно ще се влоши значително.
Това ще бъде следствие от покачващите се производствени разходи.
В допълнение към страните от Централна и Източна Европа, които
имат важни икономически връзки с Русия, страните от Западна
Европа също са най-изложени на риск поради силната си зависимост
от руски изкопаеми горива. Германия и Италия, чиито икономики
са най-зависими от руския газ, вероятно ще бъдат силно засегнати.
Експертите на Кофас прогнозират отрицателно въздействие от 1,6 %
върху растежа на БВП в страните. В останалата част на Европа, въздействието вероятно ще бъде по-слабо, но все пак осезаемо.

Актуално

Как Европа превръща
отпадъците в ресурси?
Reloop Platform*, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
и Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) организираха дискусия на
тема „Депозитна система за опаковки от напитки – намаляване на отпадъците и развитие
на кръговата икономика”
Въвеждането на Депозитна система за опаковки в България е една от точките записани в
Коалиционното споразумение на Правителството, а тя ще стане факт най-рано в средата на
2024 г., стана ясно по време на срещата.
До 2030 г. България е задължена от ЕС да постигне
най-малко 30% съдържание на рециклирана
пластмаса в производството на всички пластмасови
бутилки (с междинна цел от 25% до 2025 г. за
бутилки от PET - полиетилен терефталат). Данни
на Petcore Europe показват, че събираемостта на
PET бутилки в България е едва 22%. Наредбата
за намаляване на въздействието на определени
пластмасови продукти върху околната среда
посочва, че този процент трябва да достигне 77%
до 2025 г. и 90% до 2029 г. Това ще е невъзможно,
ако запазим съществуващата система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, изразиха
мнение присъстващите на дискусията.
Експертната група, сформирана от МОСВ в
началото на годината, включва представители на
организациите от всички браншове в България,
които ще бъдат част от депозитната система - от
производството, през търговията, до крайното
рециклиране. В съвместните дискусии експертите
разглеждат рамките и критериите при проучването
и избора на най-ефективния и работещ модел за
въвеждане на депозитна система в България. Целта
е това да бъде направено по максимално прозрачен
и равнопоставен начин, като се отчитат интересите
на всички заинтересовани страни.
В България всяка година се губят 948 000 000
опаковки от напитки. Това означава, че тези
материали не отиват за рециклиране, те се
изхвърлят или изгарят. С въвеждането на депозитна
система отпадъците могат да бъдат превърнати в
ресури.
До момента 12 европейски държави са въвели
депозитна система като метод за събиране на
опаковките от напитки.

Какво е депозитна система за опаковки от
напитки?
Депозитната система е специален метод за
събиране на отпадъците, в който се включва
паричен стимул. Депозитната система се базира
на ДЕПОЗИТ - малка допълнителна сума добавена
към цената на закупената напитка, която се
възстановява на потребителя на 100% при
връщането на празната опаковка на продукта в
пункта за събиране.
Депозитът се инициира от производителите, които
таксуват своите дистрибутори, които впоследствие
таксуват търговците на дребно, които от своя
страна таксуват потребителите. Когато празната
опаковка на продукта бъде върната в пункта
за събиране, клиентът получава своя депозит
обратно. Сумата се възстановява от собственикът
на пункта за събиране, като в Европа това са
предимно местата за продажба и търговците
на дребно. Те, от своя страна получават сумата
за изплатените депозити обратно от оператора
на системата за депозити. Системният оператор
получава сумата за депозити от производителите,
които на свой ред таксуват дистрибутурите и
процесът се повтаря.
Всички 12 държави в Европа, използващи
депозитна система, постигат изключителни
резултати, като достигат 90% нива на събираемост
на отпадъци, които са в много добро състояние и
се използват като входящ материал за осигуряване
на висококачествено рециклиране.
Директива (ЕС) 2019/904 за пластмасовите продукти
за еднократна употреба наложи високи цели за
събиране на пластмасови бутилки. В допълнение,
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редица страни извън ЕС имат амбицията да
събират повече опаковки от напитки, чийто дял
на рециклиране към момента е много нисък или
липсва.

Използването на депозитната система означава
- 50% по-малко транспорт на пластмасови
бутилки и 75% по-малко транспорт на празни
кенове.

Същата директива въведе и изисквания за
задължително минимално съдържание на
рециклирана пластмаса в бутилките за напитки.
Това означава, че новопроизведените бутилки
трябва да съдържат рециклирана пластмаса
от стари бутилки. Съответно най-малко 25% до
2025 г. и поне 30% до 2030 г. От април 2022 г. в
Обединеното кралство се начислява нов данък
върху всяка пластмасова опаковка, която не
съдържа мин. 30% рециклирана пластмаса.

Поддържане живота на материалите
възможно най-дълго чрез развитие на
кръговата икономика

Депозитната система е по-евтина за
крайните потребители
Потребителите са задължени да плащат за
събирането на своя отпадък. Депозитът е
най-евтиният начин за плащане. По-евтин,
отколкото, ако производителите събираха
отпадъците от контейнерите за смет.
Досега депозитните системи са въведени от
правителства с амбициозни и ясни цели. Сега
този метод на събиране се подкрепя дори и
от производителите на безалкохолни напитки
и бутилиращите компании за вода. Защото
постигането на по-високи нива на събиране и
рециклиране на пластмасовите отпадъци чрез
традиционни методи би било много по-скъпо
от депозитната система, понякога двойно
повече.
Депозитната система има много предимства в
контекста на въздействието върху климата. Тя
допринася за намаляването на въглеродния
отпечатък като спестява приблизително
30% от въглеродните емисии в сравнение
с използването на системите за събиране
на отпадъци, базирани на разположените в
градска среда кофи и контейнери за смет.
Транспортирането на бутилки от домакинствата
или от събирателните пунктове означава
транспортиране на въздух. При депозитните
системи потребителите сами носят празните
опаковки до пунктовете за събиране, така че
разстоянието изминато от тях не се брои. В
допълнение, повечето опаковки в пунктовете
за събиране са с намален обем чрез смачкване и
прегъване, което води до значително по-малко
въглеродни емисии и въздействие върху
климата от съкращаването на логистичния
процес.
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В светлината на повишената осведоменост на
обществеността по отношение на нарастващото
потребление на ограничените природни
ресурси и в съчетание със силната амбиция
да станем независими от вноса на първични
суровини, депозитните системи са отличен
пример за КРЪГОВОСТ. Кръговостта означава
запазване на материалите във веригата за
доставки чрез максимален брой употреби.
Успешни
предпоставки
за
създаване
на
кръговост са подходящият дизайн на
продуктите, високите нива на събиране на
опаковките и качественото рециклиране
(или повторно използване, ако говорим за
контейнерите за многократно пълнене). Всички
депозитни системи в Европа отговарят на тези
условия. Най-оптималната кръговост е тази,
която се осъществява на местно ниво. Досега
две държави отлично реализират кръговата
икономика на вътрешните си пазари: Швеция
и Норвегия. Повече оператори на депозитни
системи планират да постигнат тази цел.
Възможността да използваме материалите
повторно в продължение на много месеци
създава добавена стойност на кръговостта генериране на по-голям брой зелени работни
места. 16,5 нови работни места са необходими за
производството на 1000 пластмасови бутилки, ако
се използват рециклирани материали в сравнение
с производството им от необработени суровини.
За стъклените бутилки коефициентът е 83 нови
работни места, ако са произведени от вече
събрани стъклени опаковки за напитки.
Високите
нива
на
събираемост
при
депозитната система се постигат благодарение
на мотивацията на хората да връщат празните
опаковки на закупените от тях продукти и да
възстановяват своя депозит.
*Reloop е международна организация с нестопанска цел
обединяваща индустриалния сектор, правителствени и
неправителствени организации, които споделят обща
визия за процъфтяваща кръгова икономика – система,
при която ресурсите се поддържат в непрекъсната употреба, а отпадъците и замърсяването се елиминират.

Безалкохолни напитки

Безалкохолните напитки - една
от категориите с най-голям ръст
През изминалата година една от категориите с най-голям ръст в сектора на бързооборотните
стоки са безалкохолните напитки (вода, газирани напитки, плодови сокове, енергийни напитки,
студен чай и зеленчукови сокове), които увеличават дванадесетмесечните си продажбите в
обем с 6,7% и 20,2% в стойност към март 2022 година, показват данните на „NielsenIQ България“.
Данните са за развитието при газираните напитки, плодови сокове и студен чай.
Газираните напитки бележат ръст
от 7 % в стойност
Пазарът на газирани напитки бележи ръст от 7 % в
стойност и спад от 1% на продажбите в обем през
последната година към месец март 2022 година.
Малките и средни хранителни магазини под 40 кв.м
са водещ канал на продажби с дял от 36% в стойност,
където се наблюдава спад от 7 % на продажби в обем.
Най-голям е спадът на продажбите в Търговски вериги

40-100 кв.м., 8% в обем. Търговските вериги над 300
кв.м. и Неоганизирана търговия над 100 кв.м. са следващите по важност канали, които бележат най-значителен ръст на продажбите в стойност с 12% и 13%.20%;
бонбони – 17%; шоколади – 17%; кроасани – 8%; кейк,
пасти, щрудели – 6%; шоколадови барове – 3%, зърнени барове – 3%, рула – 1% дял от категорията.
Сред най-предпочитаните вкусове от потребителите са „Кола“, „Портокал“ и „Лимонада“. Газираните
напитки с вкус „Кола“ реализират 40% от продажбите
в обем за последните две години.
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Важност на търговските канали – газирани напитки
Пазарен дял в обем

Пазарен дял в стойност

40%

36% 35%

35%
30%
25%

28%
24%

20%

16% 16%

15%
10%

6% 6%

5%
0%

Търговски
вериги над
300 кв.м

Търговски
вериги
100-300 кв.м

5% 5%

2% 2%
Търговски
вериги
40-100 кв.м

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

Водещите типове разфасовки на пазара са тези от
2 и от 1 до 2 литра. Основният вид на опаковките са
пластмасовите и стъклени бутилки, като от началото
на годината има спад на продажбите на кенове спрямо
същия период миналата година към март 2022 година.
Наблюдава се ръст при продуктите с органичен произход
и нови продукти на пазара през последната година.
Топ 5 брандове по продажби в стойност, подредени
по азбучен ред, са Coca-Cola, Derby, Fanta, Pepsi Cola,
Schweppes.

Пазарен дял в обем на най-популярните
вкусове газирани напитки
Кола

40%

Портокал

10%

Лимонада

7%

Лимон

7%

Ябълка

3%

0%

7%
Средни и малки
хранителни
магазини
под 40 кв.м

11%

Импулсен
канал

в канал Търговски вериги над 300 кв.м, който е с 39%
важност за продажбите в обем за плодoвите сокове през
изминалата година. Втори по важност канал са Малки
и средни хранителни магазини под 40 кв.м. с 26% от
продажбите в обем и ръст от 11% на продажби в стойност.
Неорганизираната търговия 40-100 кв.м. е третият по
важност за категорията канал с 13% дял в обем и ръст от
18% на продажбите в стойност.

Важност на търговските канали –
плодови сокове
Пазарен дял в обем

Пазарен дял в стойност

Търговски вериги над 300 кв.м

39%
34%

Търговски вериги 100-300 кв.м

8%
8%

Търговски вериги 40-100 кв.м

2%
2%

Неорганизирана търговия над 100 кв.м

7%
7%

Неорганизирана търговия 40-100 кв.м

13%
14%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Средни и малки хранителни магазини под 40 кв.м

Плодовите сокове бележат ръст от 16%
в стойност
Пазарът на плодови сокове бележи ръст от 16% в
стойност и 12% продажби в обем през последната
година към месец март 2022 година. Най-голям ръст
от 19% продажби в обем и 20% в стойност се отчита
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26%
27%

Импулсен канал

6%
9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Безалкохолни напитки
Напитките със съдържание на плод под 50% държат 51% от
продажбите в стойност за изминалата година и са с ръст от 15%
на продажбите в обем за сметка на спад при нектарите. Найчестият избор на потребителите са разфасовките от 1 и 2 литра.
Предпочитаните вкусове са традиционно „Портокал“, „Праскова“,
„Вишна“, „Ябълка“ и „Кайсия“. Сред плодовите напитки набират
популярност лимонадите. Най-търсеният вкус ,,Портокал‘‘ е
с повишаване на продажбите с 10% в обем и стойност през
последната година.
Топ 5 брандове по продажби в стойност, подредени по азбучен
ред, са: BBB, Cappy, Granini, Prisun, Queens.

Пазарен дял в стойност

34%

51%

15%
Плодови напитки
Плодови сокове
Плодови нектари

Студеният чай бележи ръст от 16% в стойност
Пазарът на студен чай бележи ръст от 16% в стойност и 12%
продажби в обем през последната година към месец март 2022
година. Търговските вериги над 300 кв.м са каналът с най-голям
ръст през последната година, продажбите в обем се покачват
с 34%, а в стойност с 41%. За продажбите в стойност с 29% дял
допринася канал Малки и средни хранителни магазини, където
се забелязва ръст от 5 % в стойност през последната година.
Единственият канал, при който има спад на продажбите в обем с
3% са Търговски вериги 40-100 кв.м.
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Важност на търговските канали – студен чай
Пазарен дял в обем

Пазарен дял в стойност

35%
30%

27%

25%

27%

24%

29%

20%
15%

15%

14%14%
8% 7%

10%
5%

3% 3%

18%

7% 6%

0%
Търговски
вериги над
300 кв.м

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

Импулсен
канал

Сред любимите вкусове на потребителите са „Праскова“, „Горски плодове“, „Праскова и хибискус“. Найголям ръст на продажбите в обем се отчита при вкус ,,Манго и ананас“ с 22% спрямо предходната година.

Пазарен дял в обем на най-популярните вкусове студен чай
30%
25%

26%

20%

17%

15%

13%

10%

13%
11%

5%
0%

Праскова

Горски плодове

Праскова и хибискус

Манго и ананас

Лимон

Основният тип разфасовка са бутилките, пластмасови или стъклени, с дял 95% от продажбите в обем.
Кеновете реализират едва 4% от продажбите през изминалата година и тяхната важност намалява с 45%
спрямо предходната година. При разфасовките водещи са тези от 1,5 и 0,5 литра.
Топ 5 брандове по продажби в стойност, подредени по азбучен ред, са: Fuze Tea, Nestea, San Benedetto,
Victoria, Xixo.
*Паспорт на данните
Категории: „Газирани напитки“, „Плодови сокове“ и „Студен чай“
Период: Април 2021- март 2022 (MAT TY) спрямо април 2020 – март 2021 (MAT LY)
Пазар: Тотал България включващ канали на търговия: Търговски вериги над 300 кв.м, Търговски вериги 100-300
кв.м, Търговски вериги 40-100 кв.м., Неорганизирана търговия над 100 кв.м, Неорганизирана търговия 40-100
кв.м., Средни и малки хранителни магазини под 40 кв.м. и Импулсен канал (удобни магазини, павилиони и
алкохолни магазини).
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Протеинови храни и напитки

Ръст от 8,5 % за протеиновите
храни и напитки до 2030 г.
Размерът на глобалния пазар на протеинови храни и напитки беше оценен на 20,47
милиарда щатски долара през 2021 г. и се очаква да се увеличи със среден годишен темп на
растеж (CAGR) от 8,5% от 2021 до 2030 г. Пазарът набира скорост поради нарастващия брой
на потребителите ориентирани към здравословното хранене, както и на фитнес центровете
по целия свят. Нарастващата популярност на протеиновите добавки сред милениалите,
съчетана с интереса им към балансирана диета, се очаква да създаде допълнително търсене
на протеинови добавки през прогнозния период. Очаква се увеличаването на зависимостта
от добавките за задоволяване на ежедневните хранителни нужди поради променящия се
начин на живот да стимулира търсенето още повече.

Н

ай-големиятпазарвсеверноамериканския
регион за протеинови добавки са САЩ с
общи приходи от 8,44 милиарда щатски
долара през 2021 г.

Млякото е основната суровина, използвана за
извличане на суроватъчни и казеинови протеини.
Соята също е ключова суровина за растителни
протеини. Променливостта на цените на суровините,
включително млякото и соята, поради ограничения
в търсенето и предлагането, се очаква да доведе до
колебания в цените на протеиновите добавки.
Цените на протеините, извлечени от животински
източници, се покачват, като това тласка
производителите да търсят по-евтини алтернативи.
Растителни протеини като соя, рапица, ориз,
пшеница и грах стават все по-популярни като
добавки. Компаниите търсят иновативни подходи
при създаването на протеиновите продукти.
Пандемията от COVID-19 доведе до увеличен
прием на протеинови добавки за укрепване на
имунната система. Според двуседмично проучване,
проведено от Glanbia plc, основен производител
на хранителни продукти, през април 2020 г. за
проследяване на въздействието на COVID-19 върху
разходите на потребителите за храни и хранителни
продукти в САЩ, процентът на респондентите,
които консумират протеинови барчета за да
останат здрави и да засилят имунитета си се е
увеличил от 21% през седмица 1 на 23% през
седмица 2 на март 2020 г. Консумацията на готови
за пиене протеинови шейкове също се увеличи
значително след избухването на COVID-19.

Протеиновите добавки от животински произход
са водещи на пазара през 2021 г. и представляват
дял от приходите от над 65,0%. Сегментът включва
месни и млечни протеини, включително суроватка,
казеин, яйца, пилешко и говеждо месо. Животинските
протеини традиционно се считат за пълноценни
протеини, тъй като съдържат всички незаменими
аминокиселини. Суроватъчният и казеинът са найконсумираните животински протеини през 2021 г.
Всички видове суроватъчни протеини, включително
концентрати, изолати и хидролизати, имат страхотна
смилаемост, както и аминокиселинен профил.
Въпреки това, хидролизираните суроватъчни
протеини струват повече в сравнение с други
суроватъчни протеини, поради което няколко
производители на суроватъчни добавки ги добавят в
малки пропорции към съответните си формули.
Очаква се протеиновите добавки на растителна
основа да бъдат свидетели на значително търсене
през прогнозния период поради нарастващата им
популярност сред много потребители като вегани,
вегетарианци и лица, които са алергични към млечни
и яйчни протеини. Тези продукти са получени от
различни растителни източници като пшеница, соя,
грах, рапица, ориз, картофи, коноп, овес и бадеми.
Соята и пшеницата се очертаха като доминиращи
сегменти на растителни протеини през 2021 г. Соята
е популярна сред потребителите, тъй като съдържа
всичките девет незаменими аминокиселини.
Набира популярност и благодарение на съставки
като глутамин, аргинин и BCAA, които подпомагат
възстановяването на мускулите и бързото усвояване.
Това би трябвало да стимулира търсенето през
прогнозния период.
www.progressive.bg 5 : 2022
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Най-купувани продукти
Протеинът на прах доминира на пазара с дял
от приходите от над 60,0% през 2021 г. Този вид
продукти се произвеждат с помощта на различни
източници като суроватъчен, казеинов, соев, грахов
и яйчен протеин. Тези прахове са пълни с основни
микроелементи като витамини, зелени (като
дехидратирани зеленчуци), минерали, зърнени храни,
фибри, допълнителни мазнини и/или сгъстители.
Те подпомагат изграждането и тонизирането на
мускулите, производството на ензими и хормони,
намаляването на теглото и възстановяването на
тъканите в човешкото тяло. Освен това нарастващото
търсене на тези продукти от културисти, елитни
спортисти и обикновени трениращи се очаква да
засили растежа на сегмента. В момента на пазара
има много марки протеин на прах, включително
Optimum Nutrition; QuestNutrition; Bio-Engineered
Supplements & Nutrition, Inc.; NOW Foods; BodyFortress;
MusclePharm; Pure Protein; и MET-Rx, което също се
очаква да допринесе за растежа на сегмента.
Очаква се Ready-to-drink да бъде най-бързо
развиващият се продукт със среден годишен темп
на ръст (CAGR) от 9,0% през прогнозния период. RTD
добавките са протеинови напитки, които имат точна
формулировка за директна консумация. Те предлагат
висока доза протеини и по този начин могат да се
консумират преди тренировка, след тренировка
или в движение. Тези протеини се усвояват лесно от
тялото и насърчават възстановяването на мускулите,
както и подпомагат растежа на чистата мускулатура.
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Другият сегмент включва различни нишови продукти
като протеинови гелове, капсули, торти, бисквитки
и хапки. Тези продукти вероятно ще наблюдават
по-бавен темп на растеж в сравнение с другите
основни протеинови продукти поради силната
конкуренция от протеинови добавки, включително
протеинови прахове, барове и RTD.
Приложение
Храненето, което подпомага спорта, се очертава като
най-голямото приложение на този тип продукти през
2021 г. с дял от приходите от над 65,0%. Протеиновите
добавки намират широко приложение в спортната и
медицинската индустрия поради високата им консумация от спортисти, атлети и културисти като хранителни добавки. Очаква се наличието на продукти от
този сорт в супермаркетите и магазините да стимулира тяхното търсене, като се има предвид излагането им на по-широка клиентска база.
Освен това нарастващото търсене на спортни хранителни добавки за насърчаване на растежа на чистата
мускулатура, подобряване на производителността,
подпомагане на намаляването на теглото и повишаване на издръжливостта се очаква да засили растежа
на сегмента на „спортното хранене“ през следващите
години. Нарастващият брой хора, занимаващи се
със спорт и други физически дейности за борба със
затлъстяването, вероятно ще подпомогне растежа
на пазара. Въпреки това се очаква все по-голямото
навлизане на пазара на енергийни напитки и газирани безалкохолни напитки без захар да се очертае
като предизвикателство за индустрията.

Протеинови храни и напитки
Канали за разпространение
Онлайн магазините са водещият канал за
разпространение на пазара на протеинови
продукти през 2021 г. и имат дял от приходите от
над 30,0%. Нарастващото използване на интернет
за пазаруване, намаляването на времето за
доставка, по-високото удобство и повече отстъпки
са ключовите фактори, движещи продажбите на
протеинови добавки през онлайн магазините.
Каналът за супермаркети и хипермаркети се
очаква да регистрира среден годишен темп на
ръст (CAGR) от 8,0% през прогнозния период.
Супермаркетите и хипермаркетите предлагат
широка гама от продукти на по-ниски цени. Все
по-големият брой супермаркети и хипермаркети
в развиващите се и развитите икономики поради
увеличаващата се популярност се очаква да
допринесе за продажбите и на тези продукти.
Предвижда се DTC или директно към клиента да
регистрира най-бързия CAGR през прогнозния
период. Големи компании, включително IOVATE,
Quest Nutrition, Glanbia и NBTY, инвестират
в канали директно към потребителите, за
да разширят обхвата си до други региони.
Компаниите разработват удобни за потребителя
и специализирани уебсайтове, за да пускат на
пазара своите продукти без нужда от канал
за дистрибуция на трети страни. Тъй като
търсенето на продукти на базата на протеини
нараства, аптеките, фитнес центровете и
търговците на дребно предлагат повече рафтове
за протеинови добавки от различни марки,
които могат да привлекат усърдни купувачи.
Малките търговци на дребно и кооперации се
опитват да запазят ексклузивните канали за
протеинови барове, прахове и бисквитки, които
сега споделят пазара с традиционни магазини,
големи магазини, магазини за хранителни стоки
и вериги супермаркети и хипермаркети.
Регионални пазари
Северна Америка е водеща на пазара и представлява дял от приходите от над 50,0% през
2021 г. Очаква се високата осведоменост на
потребителите по отношение на здравето
и благосъстоянието, съчетана със знания
относно ползите от продуктите, да подпомогнат растежа на индустрията. Европа беше вторият по големина регионален пазар през 2021
г. и се предвижда да стане свидетел на значителен растеж през прогнозния период. Очаква
се също така нарастващият акцент върху здравословния начин на живот, съчетан с по-висок
разполагаем доход, да стимулира търсенето на
протеинови добавки в региона.

Азиатско-тихоокеанският регион се предвижда
да регистрира доходоносен среден годишен
темп на ръст от 9,3% през прогнозния период.
Търсенето на продукти в региона се движи
главно от модернизацията и нарастващата
нужда от опции за закуски в движение в
развиващите се икономики, като Китай и
Индия. Промяната в начина на живот на
потребителите поради увеличаването на
разполагаемия доход се очаква допълнително
да стимулира индустрията на протеиновите
добавки в Азиатско-тихоокеанския регион през
прогнозния период.
Ключови компании и пазарен дял
Индустрията е силно фрагментирана и се
очаква да се разшири със значителен CAGR
през следващите години поради нарастващото
търсене на добавки сред спортните ентусиасти.
Производителите на пазара непрекъснато
експериментират с нови източници, вариращи
от морски колаген до сача инчи. Освен това,
производителите включват протеини от яйчен
белтък в хранителни барове, за да осигурят
подобрени възможности за бърза закуска.
Glanbia разработи технологията BevEdge през
2017 г., която позволява на производителите
да премахват лецитин от продуктите. Тази
технология може да се приложи в случай на
различни животински и растителни продукти
като суроватка, мляко, казеин и грах. Някои
изтъкнати играчи на световния пазар на
протеинови добавки включват:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Glanbia PLC
MusclePharm
Abbott
CytoSport, Inc.
Iovate Health Sciences International Inc.
QuestNutrition
THE BOUNTIFUL COMPANY
AMCO Proteins
NOW Foods
Transparent Labs
WOODBOLT DISTRIBUTION LLC
Dymatize Enterprises LLC
JymSupplementScience.com
RSP Nutrition
BPI Sports LLC
International Dehydrated Foods, Inc.
BRF
Rousselot
GELITA AG
Hoogwegt

Източник: Grand View Research
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ИНТЕРВЮ НА МЕСЕЦА

Изоставаме сериозно от
държавите-членки на общността
при прилагането на принципа на
кръгова икономика

Интервю със зам. министър Карина Ангелиева, Министерство на иновациите и растежа
Какво включва подобряването на енергийната
ефективност?
Енергийната ефективност за бизнеса е начин
с по-малко ресурси и с по-ниски разходи за
тях да се произвежда същото или по-голямо
количество продукция. Правилното управление
на енергията повишава конкурентоспособността
на предприятията. Енергийната ефективност
е и условие да вървят към възстановяване с
мисъл за растеж или инвестиции в иновации.
В Министерството на иновациите и растежа
изхождаме именно от това в желанието си да
инвестираме национални и европейски средства
в процеса на енергиен преход на икономиката
на България и отделните предприятия – от
по-ресурсоемки да се превърнат в по-енергийно
ефективни, зелени и дигитални. Първата стъпка
в тази посока, първата финансова „инжекция“ е
мярката „Възстановяване на МСП чрез подобряване
на енергийната ефективност“ по ОП „Иновации
и конкурентоспособност“. Разбира се, тя няма
да е единствената. В Плана за възстановяване и
устойчивост, който България вече защити пред
ЕК, има заложени 200 млн. лв. за инвестиции във
възобновяеми източници за производство на
електрическа енергия за собствено потребление.
Например фирмите да изграждат мощности до
1 MWh. Ще инициираме разговори с различните
браншови организации по тази тема за нуждите на
отделните бизнеси. Надяваме до края на годината
мярката да стартира, а в началото на другата да
имаме първите подписани договори. Отделно,
ще има голямо финансиране за внедряване на
иновативни решения, зелени производствени
линии и др.
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Но, наистина най-близо е реализацията на мярката
за подобряване на енергийната ефективност в МСП.
Предприятията са двигател на много иновации в
обществото и в публичния сектор, затова тръгваме с
нея. Надяваме се да постигнем двоен ефект - да помогнем на бизнеса да спестява ресурс и да инвестира в
хора, а едновременно с това да върви към зелен преход и намаляване на вредните последици за околната
среда. С новата процедура ще подпомогнем възстановяването на компаниите от Ковид кризата и ще им
дадем възможност за устойчиво развитие. Те могат да
получат между 25 000 лв. и 150 000 лв. в зависимост
от нуждите им. Съфинансирането е 50%. Това ще ни
даде сигурност, че ще подкрепим тези, които искат
да подобряват средата и работния процес. Очакваме
помощта да достигне до около 1000 предприятия.
Кандидатстването започна на 3 май и приключи на
23 май. Вече пуснахме подробна инструкция и видео
с необходимите стъпки за попълване на електронните формуляри. Всички проектни предложения ще
бъдат оценени от експертите на Главната дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ към
Министерството. Финансиране ще получат одобрените по реда на постъпването им. За онези, за които
не достигне ресурс, ще се търсят допълнителни средства. С парите могат да се купуват различни машини,
съоръжения, модерни системи, както и да се извършват необходимите строително-монтажни дейности.
Например, някоя фирма може да има нужда от изолация, а друга - термопомпи или слънчеви системи за
отопление на вода. Всички допустими за закупуване
активи сме приложили като списък в пакета с документи за кандидатстване. Предварително сме направили пазарно проучване, за да избегнем изкуственото
повишаване на цените.

Интервю
За фирми от кои сектори е най-подходяща
процедурата?
С тази процедура подкрепихме предприятията от
преработващата промишленост (сектор С съгласно
Класификацията на икономическите дейности). Този
сектор е един от най-засегнатите от увеличението на
цените на електроенергията. Като насочим ресурс
към него, ще постигнем бързо и значимо намаляване
на разходите както за ток, така и за природен газ,
течни горива и други енергоносители. Смятаме, че
инвестицията в тези фирми ще има голяма добавена
стойност върху цялата икономика и то съвсем скоро.
Не трябва обаче да оставате с впечатление, че само
този бранш ще получи подкрепа за подобряване на
енергийната ефективност. Вече споменах проекта за
нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация
с локални съоръжения за съхранение на енергия.
Той ще е насочен към всички сектори с изключение
на предприятията от сектор D “Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия
и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и
рибно стопанство“. За целия бизнес спектър ще бъде
разработен и гаранционен финансов инструмент за
енергийна ефективност и възобновяема енергия в
предприятията.
Може ли да се определи регионално
разпределение на компаниите, които се очаква да
кандидатстват?
Ако говорите за квоти, не. Процедурата
„Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност“ ще се реализира в
цялата страна. Няма регионално разпределение на
бюджета по нея, нито регионална приоритизация
на един или повече региона за сметка на други.
Очакваме интересът да е голям. По предишни мерки
за енергийна ефективност сме имали голям интерес
например от бизнеса в Пловдив, София, Бургас,
Варна и Стара Загора.
Конкурентноспособен ли е българският бизнес от
гледна точка на енергоефективност? Кои са найважните промени, които е необходимо да бъдат
направени?
Българската икономика е една от най-ресурсоемките
в ЕС. Изоставаме сериозно от държавите-членки
на общността при прилагането на принципа на
кръгова икономика, както и по внедряване на
модерни и иновативни решения и зелени линии.
Икономиката ни изразходва средно 3,5 пъти повече
енергийни ресурси за производство на единица БВП
спрямо средния енергиен разход в ЕС. Енергийната
интензивност на българската промишленост остава
най-висока с почти тройно по-високо ниво спрямо
средното за ЕС. В тази връзка предприемането
на целенасочени действия за подобряване на
енергийната интензивност на икономиката е от
първостепенно значение. Инструментът REACT-EU,

по линия на който са осигурени допълнителните
средства по ОПИК от втория транш на ЕК за 2022
г., изисква средствата да бъдат договорени и
отчетени до края на следващата година. Трябваше да
разработим опростен високоефективен механизъм
за подкрепа с бърз резултат, който да улесни достъпа
до средства за предприятията. Това изключва
изискване за енергиен одит от предприятията,
каквато е обичайната практика. При следващи мерки
за енергийната ефективност ще има възможност за
реализиране на по-широкомащабни инвестиции,
които включват и подкрепа за енергийноефективно производствено оборудване. Остарялата
производствена база е една от основните причини за
лошите енергийни показатели на предприятията. С
260 млн. лв. от Плана за възстановяване ще помогнем
на около 1000 предприятия да повишат своята
производителност, да създават продукти и услуги
с висока добавена стойност, но и ще допринесем
за модернизиране на техническата база, което
неизменно води и до подобряване на енергийната
ефективност.
Какви са регулациите за прозрачност на
финансовото разпределение на средствата по
REACT-EU?
Механизмите на разходване на средствата по мерките,
финансирани със средства от инструмента REACT-EU,
не са по-различни от останалите. Предприятията
трябва да имат одитна следа за извършените разходи.
Трябва да се спазват изискванията за липса на двойно
финансиране и за устойчивост на инвестицията поне
три години след приключване на проекта. От гледна
точка прозрачност на дейността на Управляващия
орган може да се каже, че всяка стъпка е публична
и видима. Дейността на Комитета за наблюдение на
оперативната програма, където се взимат всички
важни решения, свързани с изпълнението на ОПИК,
са публични и се публикуват след всяко заседание.
Документацията по процедурите се качва първо
за обществено обсъждане, а при официалното
им обявяване полагаме максимални усилия да
ги популяризираме. Критериите за оценка към
проектите са формулирани ясно и не позволяват
тълкуване, за да може всички предприятия
предварително да се запознаят с тях и да преценят
дали са допустими по посочената процедура.
*По информация от министерството, изпратена малко преди редакционното приключване
на броя, 982 фирми от преработващата промишленост са кандидатствали с проекти за безвъзмездна финансова помощ в размер на 100 млн.
лева. Така Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ изпълни заложения критерий за достигане на помощта до около 1000
предприятия.
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Българинът консумира паста
средно един-два пъти седмично
Лесната и бърза за приготвяне храна може да бъде и много вкусна. Италианската паста е
една от най-предпочитаните храни напоследък, тъй като би могла да се приготви доста
бързо, особено при наличието и на готови сосове. Пък и кой не е ял макарони със сирене
като малък? Разбира се тя ни дава възможност и да се развихрим кулинарно, тъй като
има голямо разнообразие в различните сосове, с които можем да я комбинираме: от посемпли, до доста по-предизвикателни за приготвяне. Засилващият се все повече интерес
към спагетите, макароните, талиателите, лазанята и другите паста продукти, както и все поутвърденото им присъствие в потребителската кошница на българина, се потвърждава и
от наблюденията на производителите, до които се допитахме.

Наблюдаваме положително
развитие в паста категорията.
Борис Горнишки,
Продуктов Мениджър,
Дивизия Храни и Напитки,
„Амперел“ ООД
Как се развива пазарът на продукти от
категорията Паста в последно време?
Имайки предвид наблюденията ни на паста
категорията, в която оперираме, а именно
на продукти произвеждани от 100 % грис от
твърда пшеница от последната една година,
можем да кажем , че като цяло се наблюдава
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положително развитие в паста категорията.
Нашето
предположение,
базирано
на
логически и непредставителни данни е, че
размерът на паста пазара в България се е
развил в положителна посока с известен ръст
в последните периоди, пречупено през обеми
и в стойност.
Наблюдава се леко по-засилен импулс за
покупка на паста изделия в целия български
пазар, продиктувано от засиления тренд
на търсене на паста продукти от крайните
клиенти, виждайки в тях, бързо, бюджетно,
качествено, много трайно и ефективно
решение за приготвяне на добро, вкусно,
бързо и засищащо ястие за цялото семейство. В
голяма част от българските домакинства, които
потребяват паста изделия, последните години,
се наблюдава увеличение на консумацията
им. Това само по себе си е показателно за
растящата важност на този тип продукти и
продуктова категория.
Като цяло надеждите са ни следващите няколко
месеца нещата в категорията и сектора да
се насочат към по-спокойно русло, но това
основно зависи от глобалната ситуация с Ковид
19 и военните действия в Украйна.
Как се отразиха пандемията и кризата
вследствие на военния конфликт в Украйна
на категорията?
Като цяло едва ли има категория, която да не
е била засегната от Ковид 19 пандемията в
световен мащаб. В различни аспекти някой
сектори са изпитали негативи, други позитиви,

Паста и сосове
трети може би смесен ефект и колеблив
във времето. Едно е сигурно, едва ли някоя
засегната категория ще бъде същата както
преди пандемията.
Категорията ( благодарение на характеристиките
си – бърза, бюджетна, достъпна, трайна храна)
получи известен импулс в първите месеци на
пандемията, което помогна да се разшири
консумацията, а и размера на самата категория.
Вследствие на разширената консумация и
Ковид мерките продължи тенденцията за
запазване на интерес към паста иделията
и задържане на интереса към категорията.
Дългосрочната тенденция е увеличение на
консумацията на основните категории паста
(спагети и макарони) в България, просто Ковид
19 пандемията консолидира и забърза този
процес достигайки до няколко пика в самото
начало на този турболентен период през 2020
г. Имаме общи наблюдения, че поръчките на
паста изделия в различни местни, европейски,
частично и световни производители, бележат
значителни ръстове, което е индикация за
подобна завишена консумация в редица
европейски и други пазари.
Военните действия в Украйна, надградиха
някой от негативните аспекти на Ковид
пандемията, като сериозно напрежение по
веригата на доставки, като цяло динамична и
несигурна атмосфера на опериране, растящи
цени на много от факторите за производство:
ел. енергия, суровини, горива, материали,
метали, труд, принуда от средата за вземане
на трудни решения под висока доза риск и
засилващо се напрежение.

Очаква ли се драстично поскъпване на
продуктите от категорията?
Ние, както и голяма част от колегите в
категорията, вече сме били принудени да
предприемем стъпки за увеличение на цените
и те са факт.
Като цяло мнението ни е, че пазарът в момента
се е стабилизирал на определени ценови нива
и не се очакват драстични поскъпвания на
този етап.
Както споменах по-горе, динамиката, цялостната несигурност в сектора, нестабилността в
цените като цяло, водят до една много трудна
и несигурна среда на опериране на бизнесите,
така че нищо не може да се твърди със сигурност, особено що се отнася за цените.
Потребителите лоялни ли са към дадена
марка в тази категория или по-скоро
търсят изгодна цена? Как смятате, че ще се
промени това в настоящата обстановка?
Като цяло за паста категорията е характерно,
че потребителите не са особено лоялни към
определена марка. Степента на призвързаност
към бранд/ марка е доста ниска сравнена с
други категории. Водещо за избора на марка
за момента е качеството, опитът с марката в
миналото и добра ценова оферта.
В актуалната обстановка като цяло смятам,
че тези характеристрики на покупката ще се
запазят, като даже мисля, че частта на ценовата
оферта може да придобие по-голямо значение
при избора за покупка.

www.progressive.bg 5 : 2022

| 25

ПОТРЕБИТЕЛ

Колко често купува българинът макарони
и спагети и в кой период на годината
потреблението е най-сериозно?

това, че доста хора си седят в къщи, имат нужда
от топла храна, времето не позволява много
разходки навън.

Българското домакинство консумира различни
видове паста изделия средно около 1-2 пъти
седмично, което показва степента на разитие
на тази консумация в българския пазар.

Кой сос за паста се предпочита наймного от потребителите според вашите
наблюдения?

Според нашите наблюдения няма отявлен или
драстично отличаващ се период на засилена
консумация на паста изделия. Има леко засилена
консумация в есенно зимните месеци на
годината, което е оправдано от гледна точка на

Относно категорията на паста сосовете в
българския пазар, нашите впечатления се
консолидират около това , че най- предпочитани
са сосовете на доматена основа, а именно
Болонезе, Наполетана, Арабиата, дори чист
доматен сос с босилек.

Прясната паста има стабилен ръст
в последните години.
Пламен Мустаков,
Управител, „Фреш Директ“ ООД
Как се развива пазарът на продукти от
категорията Паста в последно време?
Прясната паста има стабилен ръст в последните
години, по-силен при талиателе, спагети и кори за
лазаня. Има засилен интерес и към ньоки, които са
все още нишов артикул, но с голям потенциал. От
пълнената паста се търсят равиоли и тортелини с
пълнеж прошуто, рикота и спанак. Любителите на
прясна паста търсят продукти с яйца от свободни
кокошки, без консерванти (clean label).
С развитието на „паста“ културата, потребителите
започват да обръщат внимание и да изискват от
тази категория все повече – от качествата на пшеницата (висок протеин, глутенова решетка) и произхода (Италия), до начина на екструдиране (през
бронзови дюзи).
Как се отразиха пандемията и кризата вследствие на военния конфликт в Украйна на
категорията?
Пандемията не се отрази особено на продажбите
на прясна паста, за разлика от продажбите на суха
паста, където се забелязваше презапасяване при
всяка вълна.
Конфликтът в Украйна повиши цените на мека
пшеница. Това рефлектира и върху цените на италианска паста от твърда пшеница. Увеличените
разходите за опаковки, енергоносители и транспорт допълнително оказа натиск върху цените.
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Очаква ли се драстично поскъпване на
продуктите от категорията?
То вече е факт. Очакват се данните за новата
реколта и развитието на конфликта в Украйна.
През септември може да има още една вълна на
увеличение.
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Потребителите лоялни ли са към дадена
марка в тази категория или по-скоро търсят
изгодна цена? Как смятате, че ще се промени
това в настоящата обстановка?
Поради по-високите цени се търсят изгодни
сделки и промоции. Но без да се прави особен
компромис с произхода и съставките.
Забелязва се, че потребителите на прясна паста
са по-лоялни към категорията и марките в нея,
което е обяснимо с по-високия доход и по-ниската
ценова чувствителност на този сегмент, в сравнение с потребителите на суха паста.
Колко често купува българинът макарони
и спагети и в кой период на годината
потреблението е най-сериозно?

28 | МАЙ 5: 2022

Няма изразена сезонност в продажбите на прясна
паста. Консумацията е стабилна през цялата
година. При сухата паста също не се забелязва
изразена сезонност поради изключително многообразното приложение, както топла, така и
студена, за закуска, салати, основни ястия, даже и
десерти.
Кой сос за паста се предпочита най-много от
потребителите според вашите наблюдения?
Класическите рецепти категорично са предпочитани, поради известната консервативност на
потребителите, като Песто дженовезе или Сос
Болонезе, но се наблюдава засилване на интереса и към нови вкусове с италиански сирена или
билки - Пекорино, Куатро формаджи, Базилико.

Паста и сосове
Интерфудс България ЕАД

„Категорията отбеляза
сериозни ръстове в последните
два месеца“

определено възприятие за произхода и качеството на пастата. Водеща при избора на паста
обаче остава цената, а в период на криза има
основна тежест при покупка.

Как се развива пазарът на продукти от
категорията Паста в последно време?
Категорията отбеляза сериозни ръстове в
последните два месеца заради засиленото търсене от страна на търговски клиенти и потребители. От една страна несигурността около
ефекта от войната в Украйна доведе до презапасяване, а от друга, бежанската вълна допълнително засили търсенето.
Как се отразиха пандемията и кризата
вследствие на военния конфликт в Украйна
на категорията?
Ефектът от пандемията доведе до повишаване
на цените на суровините и ресурсите влагани
в производството на паста, които неминуемо
се отразиха върху цената на крайния продукт
към потребителите. Конфликтът в Украйна от
своя стара допринесе за необичайно високото
търсене.

Водеща при избора на паста
остава цената, а в период на
криза има основна тежест при
покупка.
Очаква ли се драстично поскъпване на
продуктите от категорията?
Вече се наблюдава значително увеличение
на цените в категорията. Възможно е поскъпването да продължи, особено ако износът на
жито от Украйна намалее значително.
Потребителите лоялни ли са към дадена
марка в тази категория или по-скоро
търсят изгодна цена? Как смятате, че ще се
промени това в настоящата обстановка?
Потребителят има известно предпочитание
към дадена марка от категория Паста заради

Колко често купува българинът макарони
и спагети и в кой период на годината
потреблението е най-сериозно?
Категорията като цяло няма силно изразена
сезонност, въпреки че през последните 2
години това се случва поради гореспоменатите икономически и геополитически фактори.
При нормални обстоятелства единствено през
летните месеци юни и август има лек спад на
потреблението заради повишената консумацията на сезонни продукти и повече време прекарано навън.
Кой сос за паста се предпочита наймного от потребителите според вашите
наблюдения?
Най-предпочитани са сосовете със зеленчуци
като най-универсални. Сосовете с месо са
също предпочитани, макар и в по-малка степен
заради по-високата си цена спрямо останалите.
www.progressive.bg 5 : 2022
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Най-предпочитани са кексчетата
с шоколадов вкус

Б

ързооборотните стоки възстановяват
растежа си в обем и в стойност през
втората половина на 2021 година, след
стабилизация на потреблението, показват
данните на „NielsenIQ България“, представени на
Category Retail Forum, който се проведе в началото
на март тази година.

Категория „Сухи пасти“ расте в основните показатели,
най-значимо в брой с преориентация на потребителя
към най-малките опаковки. Покритите сухи пасти
доминират в категорията и са основен двигател на
ръста. Водещ пълнеж е какаовият, следван от млечен
крем и фъстъчен вкус. Разширява се присъствието на
продукти ориентирани към потребителска група деца.

Десертите заемат 13% от бързооборотните
стоки. Водещо място сред тях имат категориите
„Бисквити“ и „Вафли“, като потреблението им
остава стабилно и през 2021 година с нисък ръст
в стойност.

Сухи пасти отчитат повече продажби в брой и по-малко
единично тегло на артикул за 2021 година (Пазар Тотал
България без Хорека и петролни канали). За МАТ
период 2021 vs. 2020 се наблюдава ръст в стойност от
+7,2%, докато за предишния отчетен период 2020 vs.
2019 ръстът е бил +7,1%. В обем се наблюдава спад от
1,0 п.п. за периода 2021 vs. 2020, когато е бил +3,4%, а
за предишния отчетен период (2020 vs. 2019 година)
е +4,4%. При продажбите в бройки тенденцията е
положителна с +7,9% за 2021 vs. 2020, сравнено с +6,3%
за 2020 vs. 2019 година.

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%.
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По-високи нива на продажбите и повече
пикове през 2021 година в категорията „Сухи
пасти“, отчитат от „NielsenIQ България“. Ръстът
на продажбите в брой е +8% за МАТ периода
2021/2020 година.
Покритите сухи пасти доминират в категорията и
са двигател на ръста на продажбите. Покритите
сухи пасти заемат 93% от продажбите в
категорията за 2021 година, а непокритите едва
7%. Приносът за развитието на категорията имат
покритите сухи пасти, който е + 6%.
Какаовите сухи пасти са любимият вкус на
потребителите. Топ три пълнежа са „какао“,
„фъстъчен крем“ и „млечен крем“, ръстът в
стойност, който се отчита при тях за периода
2021/2020 година е – 34% при какао, 11% при
фъстъчен крем и 7% при млечен крем.

Какаовите сухи пастилюбим вкус на потребителите
Ръст в стойност Топ 3 пълнежа 2021/20
Какао

34%

Фъстъчен крем

11%

брандовото присъствие в сегмента. Най-голям
ръст в стойност се регистрира при опаковките
101-200 грама от 32%. Забелязва се и пенетрация
към специфична група потребители – децата.
За 2020 година опаковките от 51-100 грама са
заемали най-голям дял от продажбите от 39%,
следват опаковките до 50 грама от 32%, 25% за
опаковките над 200 грама и 5% дял за продуктите
с опаковки от 101 до 200 грама. По отношение
на отчетените данни за 2021 година, продуктите
с грамаж до 50 г отбелязват ръст от 1,0% (33%),
опаковките от 51-100 грама отново заемат
най-голям дял от продажбите от 39%, спад се
регистрира при опаковките над 200 грама с 3,0
п.п. (22%), а опаковките от 101 до 200 грама са с
6% дял от продажбите за този период.
Единичните опаковки сухи пасти растат както в
стойност, така и в обем, респективно +5% и +8%
2021 спрямо 2020 година. Мултипаковете сухи
пасти спадат в обем -2%, но растат в стойност
+5%

Категория „Кексчета“
Категория кексчета расте с 16% в обем и 18% в
стойност 2021г спрямо 2020.*
Двата основни сегмента: непокрити – растат с
15% в обем и 16% в стойност, покрити - растат с
24% в обем и 27% в стойност.
Делът на непокритите кексчета остава
доминантен 82%, въпреки че през 2021 спада
спрямо 2020 година. Делът на покритите кексчета
расте до 18%.

Млечен крем

7%

Пазарен дял Топ 3 производители 2021

21%

16%

От гледна точка на единично тегло с най-голям
дял в кексчетата са до 50 г, около 75% от общо
кексчета и растат 8% в обем и 10% в стойност.
Кексчетата от 51 до 100 г също нарастват с 28%
в обем и 31% в стойност. Кексчетата, които са
между 100-200 г, нарастват до 4% като дял и
растат трицифрено и в стойност, и в обем.

Общ брой производители 80

Най-предпочитани са кексчетата с шоколадов
вкус. Растат 23% в обем и 24% в стойност.
Следвани са от кексчетата с млечен вкус, какао,
вкус боровинка и ванилия.

Общият брой на производителите на продукти
от категорията „Сухи пасти“ е 80, а топ три
производители за 2021 година държат – първият
21%, вторият 16% и третият 10% дял от пазара.

Единично опакованите кексчета са почти двойно
по-големи в обем от мултипаковете и растат с 10%
в обем и 12% в стойност. Мултипаковете растат
с по-бърз темп – 29% в обем и 27% в стойност,
показва данните на „NielsenIQ България“.

Що се отнася до големината на опаковката, делът
на опаковките до 50 г расте с разширяване на

*Забележка: Данните са за 2021 г. спрямо 2020
година

10%
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Бебешки продукти за коса и тяло

Спецификата на аптечния пазар
предполага по-висок сегмент
Как се развива пазарът на бебешки продукти за
коса и тяло според вашите наблюдения?
Аптечният пазар на бебешки продукти за коса и тяло
е традиционно динамичен, растящ, но съобразен и с
тенденцията на спадане на раждаемостта. Движения
нагоре или надолу се проявяват при навлизане
на нови продукти на пазара или отпадането на
наложени/стари.
Какви продукти се пазаруват от аптечния канал
от тази категория?

Десислава Вълкова е мениджър
Връзки с ключови клиенти на аптеки Фрамар
и част от аналитичния екип, който определя
търговските стратегии на компанията.

Спецификата на аптечния пазар предполага по-висок
сегмент, диференцирани по специфика и клас
(медицински изделия или лекарства). Аптечният
пазар не е силен в масовата козметика, която може да
бъде открита и в кварталните магазини. Определено
сме по-консервативни там, но имаме
пълно
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покритие в темите дерматити, подсичане, крусти,
чувствителна кожа или никнещи зъбки. Наличието
на специфични лекарствени продукти ни определя
като отделен тренд в развитието на сегмента. При нас
има обособени водещи марки с широко портфолио,
следвани веднага от специализираните продукти за
по-специфични оплаквания.
А какъв процент генерират онлайн продажбите
на тези продукти?
Висок, предвид липсата на достатъчно аптечни
обекти в по-малките градове и села. Но това касае
предимно родители, които купуват редовно едни и
същи продукти, особено ако са по-специфични и/
или с ограничена дистрибуция, далеч от масмаркет
обектите.
Предпочитат ли, според вас, потребителите да
купуват тези продукти от аптеката, т.е. търсят
ли специализирана помощ при избора?
Консултацията с фармацевт е първа инстанция,
когато родителите търсят продукт от по-висок клас
или с обособена специфика. Когато няма основание
за преглед при лекар, колегите по аптеките могат да
информират клиента и да дадат адекватен избор и
предложение.
Промоциите генерират ли по-големи
продажби?
Промоциите са маркетингов инструмент, който
генерира фиксиран процент увеличение на базата
на ниска продажна цена. Тоест, в много случаи
промоцията генерира повече покупки (като брой), но
в края резултатите са равни на период без намаление
на цените (като обща сума). В аптечния сегмент
ние държим да спазваме стриктно законовите
разпоредби, свързани с осъществяването и
анонсирането на дискаунт. Не можем да кажем, че
те се спазват с необходимата стриктност навсякъде,
но всеки търговец си поема отговорността за
това. Вечните промоции заради самата промоция
дискредитират и продукта, и ритейлъра.
Как се промениха очакванията на потребители
за продуктите от тази категория?
Продажбите в тази категория са сечение между
няколко привидно независими един от друг
фактори. Всички виждаме, че раждаемостта
намалява. Заедно с това расте и осъзнатостта
на проблемите, която води до поддържане
на трендовете на растеж. Родителите имат
възможността и желаят да намерят трайно
решение за детските проблеми, като това все
по-често включва и консултация с фармацевт или
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лекар, за по-специфичните оплаквания. Въпреки
наложеното мнение, че „майките не обичат
лекарствата“, често се предписват лекарствени
продукти, когато това е единствено решение.
Консултацията е възможност за ориентиране във
високия козметичен сегмент, където се търсят
специфични решения. Тенденцията за терапия с
природни продукти е много силна и определен
процент от родителите настояват да получат
информация и да закупят точно този клас.

Консултацията с фармацевт
е първа инстанция, когато
родителите търсят продукт
от по-висок клас или с
обособена специфика
Добре подбраните рекламни послания са много
силен инструмент, особено когато става въпрос
за по-генерични и широкообхватни като тематика
продукти – хипоалергенни средства за хигиена.
Тепърва предстои в България да видим и ръст на
предлаганите през инфлуенсъри марки.
Определен проблем за пазара е паралелният
внос и предлагането на козметични (а често и
лекарствени) продукти от физически лица онлайн.
Потребителите не са чувствителни по темата, а би
трябвало, с оглед липсата на всякаква легитимност
и сигурност за детската кожа и коса.
Какви иновации се предлагат при тези
продукти?
Не бих могла да твърдя, че има особен ръст на
иновации в детските и бебешки продукти за коса
и кожа. Секторът е консервативен, а клиентите
ценят
широкото
портфолио,
устойчивото
послание, високия клас продукт и ефективност,
нестандартните природосъобразни решения,
доказаната възможност за употреба в дълъг
период от време. Лоялността е много висока,
ако даден продукт работи, родителите не са
склонни да го сменят. Единствената търсена
и успешна иновация е постоянният процес
на търсене на все по-добра безопасност и
намаляване на потенциални нежелани странични
реакции, съчетани с лесна употреба и бърз ефект.
Комбинацията, която модерните родители търсят
и желаят да закупят.

Инконтиненция

Пазарът на продукти за женска
интимна хигиена ще достигне
27,80 милиарда до 2027 г.
Размерът на глобалния пазар за женска хигиена се оценява на 19,24 милиарда долара през
2020 г. и се очаква да достигне 27,80 милиарда
долара до 2027 г. със среден годишен темп на
ръст (CAGR) от 5,4% през прогнозния период,
става ясно от доклад на Brandessence Market
Research.
Искането да се разглежда женската хигиена
като основна потребност нараства в много
икономики. Федералното бюро по затворите
на САЩ предоставя безплатно, достатъчно
количество продукти за интимна хигиена за
всяка затворничка за осигуряване на подходящо здравно обслужване. Цената на хигиенните продукти е много висока в много икономики с ниски доходи; поне милиони жени нямат
достатъчно пари, за да си позволят продуктите
и това често води до липса на образование
поради отпадане или отказване от посещаването на училище. Повишената осведоменост
за женската хигиена, заедно с наличността на
повече продукти, би довела до по-голямо благополучие за повече жени. От голяма важност е
и употребата на правилния продукт за поддържане на нормално ниво на pH и за здравословен живот.
По време на пандемията Covid-19 правителствата наложиха лок-даун в световен мащаб,
което доведе до увеличаване на безработицата. Увеличената безработица пък от своя

страна доведе до намалена покупателна способност на клиентите, което допринесе за
спада в търсенето на женски продукти. Според
доклада, само 15% от индийските момичета са
имали достъп до дамски превръзки при карантината, подобно на това, жените във Фиджи,
САЩ, Обединеното кралство и т.н. съобщават
за недостиг на наличности и повишени цени
поради нарушена верига на доставки.
Някои от ключовите играчи за глобалния
пазар на женска хигиена са Procter and Gamble,
Edgewell Personal Care, Unicharm Corporation,
Johnson & Johnson, Kimberly-Clark Corporation,
Lil-Lets Group, Svenska Cellulosa Aktiebolaget,
Ontex International, Natracare, Kao Corporation
и други.
Повишаването на осведомеността за менструалното здраве и хигиената и нарастващия процент на грамотността на жените са
някои от основните фактори, движещи растежа на пазара
Социалните медии, телевизията, правителствените инициативи и т.н. повишиха осведомеността за хигиената при жените, което води до
увеличаване на търсенето на продукти за женска хигиена и следователно също така насърчава растежа на пазара. Според Национално
проучване на здравето на семейството 20152016, само 36% от жените с менструация
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използват дамски превръзки. В допълнение,
нарастващото женско население и нивото на
грамотност на жените също допълват растежа
на пазара. Според Световната банка процентът
на грамотност на възрастните жени е около
83%. Освен това нарастващият разполагаем
доход и правителствени политики като инициативата на правителството на Индия Suvidha за
подкрепа на женската хигиена също водят до
ръст на пазара.
Въпреки това, високите цени на продуктите
в икономики с ниски доходи като Бангладеш,
Кения и др. и културните табута, норми и липсата на знания могат да попречат на растежа на
пазара. Нарастващото развитие на екологични,
биоразградими продукти за женска хигиена
също ще подпомогне безопасността на околната среда заедно със здравето и по този начин
може да създаде повече възможности за по-нататъшен растеж на пазара.
Очаква се азиатско-тихоокеанският регион
да расте с най-висок CAGR на световния
пазар за женска хигиена
Глобалният пазар на продукти за женска хигиена е сегментиран на Северна Америка, Европа,
Азиатско-тихоокеанска Латинска Америка и
Близкия Изток и Африка. Очаква се азиатско-тихоокеанският регион да нарасне с най-висок
среден годишен темп на ръст на световния
пазар на продукти за женска хигиена в рамките на прогнозния период поради голямото
си население и нарастващата осведоменост
сред потребителите в този регион. В региона
живеят 60% от световното население, от които
49,3% са жени. В допълнение, нарастващото
население на работещите жени с повишен процент на грамотност ще стимулира растежа на
пазара в този регион. Освен това увеличаващите се правителствени схеми за повишаване
на осведомеността за хигиената ще подобрят
растежа на пазара. Очаква се Северна Америка
да заеме значителен дял в глобалния пазар за
женска хигиена поради високия разполагаем
доход, силно напредналата икономика и голямата работна сила на жените, както и здравната
осведоменост в този регион.

Глобалният пазар на продукти за
инконтиненция ще достигне 16,2
милиарда долара до 2026 г.
Инконтиненцията засяга около 400 милиона
души годишно, което е приблизително 4-5%
от общото население на света, сочи доклад на
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Инконтиненцията засяга
около 400 милиона
души годишно, което е
приблизително 4-5% от
общото население на света
ReportLinker. Хората над 65-годишна възраст
са относително изложени на по-голям риск от
инконтиненция в сравнение с по-младото поколение. Нарастващата възраст на населението
създава нови нужди, което от своя страна стимулира търсенето на няколко продукта, които
понастоящем не се считат за ежедневни стоки,
например абсорбиращи продукти за инконтиненция, включително пелени за възрастни,
бельо за еднократна употреба и др. Глобалният
пазар на продукти за грижа за инконтиненция
се движи от фактори, като нарастващия брой
на застаряващото население; увеличаване на
честотата на инконтиненция както при жените,
така и при мъжете; нарастващи случаи на операции на простатата, увеличаваща се урбанизация, нарастващи разполагаеми доходи и повишаване на осведомеността и приемането на
продуктите, налични за тези състояния. Освен
прикованите на легло пациенти, възрастните
с лека до умерена уринарна инконтиненция
също увеличават употребата на продукти за
инконтиненция, включително пелени и подплата. Този фактор допълнително стимулира
търсенето на продукти за инконтиненция при
възрастни. Бързият растеж на пазара на инконтиненция се задвижва и от пускането на пазара
на нови и подобрени продукти, които осигуряват повече дискретност и подобрен комфорт
на страдащия.
На фона на кризата с COVID-19, глобалният
пазар на продукти за инконтиненция, оценен
на 13,1 милиарда щатски долара през 2022 г.,
се очаква да достигне размер от 16,2 милиарда щатски долара до 2026 г., нараствайки
със среден годишен темп на ръст (CAGR) от 5%
през периода на анализа, научаваме още от
доклада на ReportLinker. Еднократните пелени
за възрастни, един от сегментите, анализирани
в доклада, се очаква да нараснат с 4,9% CAGR,

Инконтиненция
за да достигнат 10,4 милиарда долара до края
на периода. След задълбочен анализ на последиците за бизнеса от пандемията и предизвиканата от нея икономическа криза, растежът
в сегмента за еднократни предпазни средства
за възрастни се коригира до ревизирани 5,6%
CAGR за следващия 7-годишен период. Този сегмент в момента представлява 28,6% дял от световния пазар на продукти за инконтиненция.
Потреблението на пелени за възрастни става
все по-голямо поради нарастващата демография на възрастните хора в много азиатско-тихоокеански и западни страни. Други фактори,
движещи растежа на пазара, включват по-добра информираност на потребителите, благоприятни здравни политики на правителствата,
както и наличието на по-качествени продукти.
Пазарът на САЩ се оценява на 3,7 милиарда
долара през 2022 г., докато Китай се очаква да
достигне 1,4 милиарда долара до 2026 г.
Пазарът на продукти за инконтиненция в САЩ
се оценява на 3,7 милиарда щатски долара през
2022 г. В момента страната представлява 28%
дял от световния пазар. Китай, втората по големина икономика в света, се очаква да достигне
очакван пазарен размер от 1,4 милиарда щатски долара през 2026 г., след CAGR от 8,6% през
периода на анализа. Сред другите забележителни географски пазари са Япония и Канада,
като всеки прогнозира да нарасне съответно с
3,6% и 4,5% през анализирания период. В рамките на Европа се очаква Германия да нарасне
с приблизително 3,9% CAGR (среден годишен
темп на ръст), докато останалата част от европейския пазар (както е дефинирана в проуч-

ването) ще достигне 750,8 милиона долара до
края на периода на анализа. Развитите региони
са основни пазари за продукти за инконтиненция, главно поради застаряването на населението, нарастващото приемане от страна на
потребителите и появата на иновативни продукти, осведомеността, приемането и способността да си позволят тези продукти в резултат на
високите разполагаеми доходи.. САЩ, Европа
и Япония има максимален пазарен дял на световния пазар. Пазарът на продукти за инконтиненция в тези региони също се характеризира
с иновации, уникален дизайн на продуктите и
атрактивни опаковки. Тревожното покачване
на нивата на затлъстяване, водено от повишаването на нивата на доходите, увеличаването
на богатството и заседналия начин на живот,
също се очаква да запази инерцията на растежа
на продуктите за инконтиненция в тези региони. Азиатско-тихоокеанският регион бързо се
очертава като основен пазар в световен мащаб,
основно движен от нарастващия дял на възрастните хора, особено в Китай. Ниските нива
на навлизане на пазара в сравнение с развитите региони също са друг важен фактор, движещ растежа на пазара.
Сегментът на памперсите за възрастни за
еднократна употреба ще достигне 4,8 милиарда долара до 2026 г.
В глобалния сегмент за еднократни пелени за
възрастни, САЩ, Канада, Япония, Китай и Европа
ще доведат до 5,5% CAGR. Тези регионални
пазари, които представляват комбиниран пазарен размер от 2,9 милиарда щатски долара, ще
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достигнат прогнозен размер от 4,1 милиарда
щатски долара до края на периода на анализа.
Китай ще остане сред най-бързо развиващите
се в този клъстер от регионални пазари. Воден
от страни като Австралия, Индия и Южна Корея,
пазарът в Азиатско-Тихоокеанския регион се
очаква да достигне 331,6 милиарда долара до
2026 г., докато Латинска Америка ще се разшири
със 7,7% CAGR през периода на анализа.

Пазарът на продукти за
дамска интимна хигиена в
България за 2021 е оценен на
47,3 млн. лв.
Пълно възстановяване на пазара за
санитарна защита в България през
2021 г. в съответствие с по-голяма
мобилност извън дома
Според Euromonitor International търсенето на
санитарна защита в България се е възстановило
напълно през 2021 г. след значителното спадане,
преживяно от категорията през предходната
година поради домашната изолация в резултат
на пандемията. По-голямата мобилност извън
дома, тъй като ограниченията отслабнаха, води
до това жените да използват по-голямо количество превръзки по-често, докато тампоните,
които пострадаха най-много по време на пандемията поради значително намаляване на
пътуванията и дейностите, регистрират забележителен ръст на обема на дребно през 2021
г., за да надминат продажбите през 2019 г..
Ограниченията, които бяха въведени за овладяване на разпространението на вируса, бяха премахнати в България през летния сезон, докато
пътуванията в чужбина все още бяха до известна
степен ограничени. Това беше особено от полза
за вътрешния туризъм, тъй като повечето българи избраха местни дестинации за почивката
си. Като изключително сезонен продукт търсенето на тампони се повлия положително от топлите летни месеци на българското Черноморие.
Освен това отварянето на нощни клубове и
барове през значителна част от годината уве-
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личи търсенето на чорапогащи, тъй като те се
използват главно от жени потребители с активен социален живот.
Търсенето на санитарна защита в България се
определя от качество и дискретност. В резултат на това обемът на продажбите на дребно на
тънки/ултра-тънки превръзки с крила продължи
да нараства, докато имаше по-нататъшно отдалечаване от стандартните превръзки и опциите без
крила. Това е така, защото повечето иновации от
компаниите вече са фокусирани върху тънки/
ултра-тънки продукти. Освен това тънките/ултратънки превръзки се радват на доста висока лоялност сред целевата си аудитория, като жените
рядко преминават от любимата си марка.
Интересът към естествените и устойчиви
продукти оказва влияние върху новите продукти на пазара
Тенденцията към повече натурални продукти
и устойчиво производство се засили в рамките
на санитарната защита в България. Това оказва
влияние върху разработването на нови продукти
от компаниите чрез използването на суровини,
които имат естествени антибактериални и
противовъзпалителни свойства като алое вера
и екстракт от лайка или продукти с успокояващи
билки и не съдържат добавени химикали или
аромати.
Освен това, Johnson & Johnson’s O.B. пуснаха на
пазара тампони, изработени от 100% органичен
памук през 2021 г., които не са избелени с хлор и
не съдържат химикали и аромати и следователно
имат подкрепа от Ecocert. Младите хора също
са много привлечени от менструалните чаши,
тъй като те са за многократна употреба и
следователно предлагат по-добра стойност,
както и са по-екологична алтернатива на
тампоните.
Пазарът на продукти за дамска интимна хигиена
в България за 2021 е оценен на 47,3 милиона лева
според данните на Euromonitor International.
Делът на дискретните превръзки е 12, 1 млн. лв.,
а на нормалните превръзки е 28, 9. Тампоните
са с дял от 6,3 милиона лева. Ръстът на пазара
на цялата категория за 2021 на годишна база
е 4,6 млн. лв. На дамските превръзки той с 2,9
милиона, а на дискретните с 6,6. Най-голям е за
тампоните – с 8,8 милиона лева.
Основните играчи на българския пазар са:
Procter & Gamble България ЕООД, ФортунаКОМ ООД, Johnson & Johnson България ЕООД,
Паломита АД, Mega Disposables SA (Интерфудс
България ЕАД).

Нови продукти & промоции
Краве сирене PRESIDENT
Président ви представя новото бяло краве, саламурено сирене, зряло минимум 45 дни. Произведено по класическа
рецепта от 100% първокачествено краве мляко с 5,5 литра вложени във всеки килограм сирене. Умерено солено, с
невероятно интензивен вкус и богата млечна текстура.
Толкова неустоимо! Новото краве сирене Président се предлага в първокласна, иновативна и удобна опаковка в два
размера, както и вакуум от 300гр. със система за лесно отваряне.
Малката кутия от 330гр. - с цедка, която позволява лесно, бързо и хигиенично изваждане на сиренето от саламурата.
Голямата кутия от 770гр. - с допълнителна мрежа, която поддържа сиренето потопено в саламурата за запазване на
свежестта и неустоимият вкус ден след ден.
Лесно за сервиране и наслада само в 4 стъпки:
1.Отворете 2.Отцедете 3.Обърнете 4.Сервирайте
Маркетингова подкрепа: ТВ и БТЛ
Логистична информация:
код: 34825; наименование: Краве сирене PRESIDENT вакуум 300г; брой / кашон: 22; брой/ палет: 1188; кашони / палет: 54;
код: 35620; наименование: Краве сирене PRESIDENT кутия 330г; брой / кашон: 9; брой/ палет: 720; кашони / палет: 80;
код: 35621; наименование: Краве сирене PRESIDENT кутия 770г; брой / кашон: 4; брой/ палет: 320; кашони / палет: 80;
Вносител/Дистрибутор: ЛАКТАЛИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес: Булевард Драган Цанков, №36 Интерпред, Офис Б-415
Телефон: +359 2 44 61 850 Уебсайт:www.bgpresident.com
e-mail: lactalis.sales@bg.lactalis.com

La Molisana – 100% италианска паста, първокласна, иновативна!
La Molisana e 100% италианска първокласна паста, направена от прецизно селектирана твърда пшеница, която се смила в
собствени каменни мелници. Пшеницата се отглежда в Молизе – регион с уникални условия за производството на паста,
които не могат да се репликират никъде другаде – чиста олигоминерална вода и свеж незамърсен въздух. Пастата La
Molisana се екструдира през бронзови дюзи, на което се дължи текстурата й, подобна на домашната паста, в уникални,
иновативни форми.
В серията пълнозърнеста паста La Molisana може да опитате пълнозърнести спагети, фузили и пене. Всеки вид паста
е с перфектна форма, твърдост и допълнително оребряване за по-добро задържане на сосовете, което се допълва от
богатия, ядков вкус на пълнозърнестата пшеница.
Пълнозърнестата паста La Molisana е богата на витамини и минерали, съдържа 8% повече фибри и 14% повече протеини
от класическите варианти и е тяхна изключително здравословна алтернатива.
Логистична информация:
Пълнозърнести спагети La Molisana, 0,500 кг, сухо и хладно място
Пълнозърнести фузили La Molisana, 0,500 кг, сухо и хладно място
Пълнозърнесто пене La Molisana, 0,500 кг, сухо и хладно място
Производител: La Molisana, Италия
Вносител и/или дистрибутор: Фреш Директ ООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: София 1379, ул. Охридско езеро 3
Телефон: +359 2 970 19 88 Уебсайт: freshdirect.bg e-mail: office@freshdirect.bg

Минерална Вода Велинград Alcalia 1L
Новата Велинград 1L ON е за хора, които са постоянно в движение и имат нужда от точното количество вода. Точното
количество вода, което да ги хидратира по-дълго. Точното количество вода, което да им помага да поддържат
връзката с природата.
Маркетингова подкрепа:
• Дигитална кампания - юни-юли
• ТВ клип “Вълк” добавяне нов пакшот
Логистична информация: продукт: ВЕЛИНГРАД Alcalia 1л; вид опаковка: РЕТ;
бр./ стек: 6; стек/ ред: 25; стек/ пале: 125; бр./ пале: 750; срок на годност: 16 м.;
баркод: 3800018643285
Производител: ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дистрибутор: ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес: гр. Велинград, ул. Никола Вапцаров 105
Телефон: (359) 54 451 Уебсайт: www.velingradvoda.bg e-mail: office@velingradvoda.bg
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Газирани напитки Kliafa
Kliafa са газирани напитки с истински плодов сок от 100% гръцки плодове. Напитките се предлагат в 4 вкуса:
• Портокалада с 20% плодов сок от свежи, вкусни и ароматни гръцки портокали
• Лимонада, направена по уникална рецепта от най-сочните гръцки лимони
• Вишинада с 20% плодов сок от най-ароматните, ръчно подбрани вишни
• Сода, освежаваща и с 0 калории
През 1926г. за първи път семейство Kliafa създава гръцките безалкохолни напитки с истински плодов сок.
И до днес Kliafa продължава да предлага на света автентични
и освежаващи безалкохолни напитки.
Маркетингова подкрепа: Промоционални активности в
търговската мрежа, BTL, печатни рекламни материали.
Логистична информация: Предлагат се в кен и пластмасова
бутилка от 330ml, 6 бр. в стек, 4 стека в кашон.
Производител:Kliafa S.A., Trikala, Greece
Вносител и дистрибутор: „Тирбул“ ЕАД
Адрес: град София, ул. „Околовръстен път“ 414
Телефон: +359 2 999 5208
e-mail: sales.tyrbul@hellenicdairies.com

Вода за уста Parodont Active Charcoal
PARODONT ACTIVE CHARCOAL ВОДА ЗА УСТА - Стяга и укрепва венците. Потиска кървенето.
Осигурява дълготрайно детоксикиращо действие благодарение на активния въглен.
Разклатете преди употреба. Само за възрастни.
Съдържа 0,1% натриев флуорид,450 ppm FНАЧИН НА УПОТРЕБА: Напълнете капачката и изплакнете интензивно устата
в продължение на 1 минута.
ВНИМАНИЕ: Да не се поглъща! Да не се използва от деца под 7 годишна възраст.
Маркетингова подкрепа: TV, digital, ATL/BTL
Логистична информация: 0.300мл/0.500мл 12бр в дисплей кашон
Производител: Арома АД
Вносител и дистрибутор: Арома Козметикс АД
Адрес: София 1271, ул. Кирил Благоев 12
Телефон: +359 9350207
Уебсайт: www.aroma.bg

Чио чипс от леща 65г паприка (20/k)
Чио чипс от леща 65г сметана и лук (20/k)
Chio чипс от леща е напълно иновативен продукт за компанията Интерснак. Артикулът е съставен от леща и съдържа 40%
по-малко мазнини, спрямо Chio чипс класически. Лещата е част от варивата, които са едни от най-здравословните продукти и
намаленото съдържание на мазнини го прави напълно отговарящ на потребителското търсене на балансирани и по-здравословни продукти. Chio чипс от леща притежава интересна форма, хрупкава текстура и е подправен с едни от най-препдочитаните за българския пазар вкусове – паприка и сметана и лук. С гордост представяме тази иновация на пазара и разрастваме
категорията Солени снаксове.
Маркетингова подкрепа: Телевизионна кампания, Digital, POSM, Дегустация
Логистична информация: 65г, 20 броя в кашон; 48 кашона на пале
Производител: Интерснак Румъния
Вносител/ дистрибутор: Интерснак България
Адрес: гр. София, бул. Ситняково 48, Сердика офиси, ет. 6.
Телефон: 0 700 18 007
Уебсайт: www.intersnack.bg,
e-mail: office@intersnack.bg
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Нови продукти & промоции
Дамски превръзки bella BiО based
Новата серия ултра тънки дамски превръзки bella BiО based са природосъобразни още от момента на тяхното създаване.
Произведени са (мин. 60% при цикълните и най-малко 80% при ежедневните превръзки) от естествени възобновяеми ресурси
(като бамбук и захарна тръстика).
Всички продукти bella BiО based са:
- дерматологично тествани, без добавени парфюми и аромати
- веган продукти
- с горен слой от 100% бамбук
Серията се състои от 3 вида цикълни и 2 вида ежедневни дамски превръзки.
Маркетингова подкрепа: Реклама в социалните мрежи, потребителски промоции и подкрепа в точките на продажба.
Логистична информация:
Цикълни дамски превръзки: Нормални 10 бр./опаковка; Удължени 8 бр./опаковка;
Нощни 7 бр./ опаковка;
Ежедневни дамски превръзки: Нормални 28 бр./опаковка; Удължени 22 бр./опаковка;
Дисплейни рециклируеми кашони с FSC сертификат. По 12/16 броя в кашон.
Производител: TZMO S.A., 87-100 Торун, Полша
Вносител и дистрибутор:
„Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД
Адрес: гр. София, п.к. 1373, ул. „Суходолска“ № 195
Телефон: +359 2 952 66 05
Уебсайт: triada-market.com
e-mail: office@triada-market.com

Каменица 0.0
Каменица 0.0 е новата изцяло безалкохолна бира в семейството на Каменица, създадена
по нова рецепта и технология, за моментите, когато не можем да консумираме алкохол когато шофираме, когато сме на работа или когато спортуваме.
Новата, напълно безалкохолна Каменица 0.0 дава отличителния хмелов вкус, характерен за
емблематичния лагер, но с 0.0% съдържание на алкохол.
0.0% алкохол, 100% истински бирен вкус!
Маркетингова подкрепа: Новият продукт ще бъде подкрепен с комуникация в онлайн
и социалните медии, както и в точките на продажба.
Логистична информация: Каменица 0.0 се предлага в опаковка от 500 мл. кен.
Производител: „Каменица“ АД
Адрес: Пловдив, бул. Източен 69
Уебсайт: kamenitza.bg/products/kamenitza-na

XIII ИЗДАНИЕ
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ТИП НА МАГАЗИНА
ИМЕ НА МАГАЗИНА
Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 30 продукта
ВИД ПРОДУКТ

МАРКА & КОМПАНИЯ

Брой закупени
продукти в
търговски обект

ebag.bg
24
продукта

КОЛИЧЕСТВО

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1 Портокали

налични в ТВ

1 кг

2.49 лв.

2 Лук /стар/

налични в ТВ

1 кг

1.49 лв.

3 Nestle Gerber, Моето първо пюре Сливи

Нестле България АД

80 г

4 Кисело мляко Боженци, 2,2%

Елви ООД

400 г

1.59 лв.

5 Прясно мляко Олимпус

Тирбул ЕАД

1,5 л

4.79 лв.

6 Луканка Маджаров вакуум

Димитър Маджаров - 2 ЕООД

190 г

8.99 лв.

7 Кренвирши Тандем вакуум

Тандем В ООД

250 г

4.59 лв.

8 Кори за баница фини точени Bella

Белла България АД

400 г

3.29 лв.

9 Майонеза Краси

Консул ООД

200 г

1.89 лв.

10 Захар Сладея Кристал

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

0.95 лв.

16 Вино Розе Terra Tangra

Винарска изба Тера Тангра

750 мл

14.19 лв.

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

ХРАНИ

1л
330 мл

1.15 лв.

Софсток ЛТД ООД

250 г

7.99 лв.

Марс Инкорпорейтед България ЕООД

500 г

2.79 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

НЕ ХРАНИ

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.

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.
2.79 лв.

96.24 лв.
6 продукта
35.97 лв.
132.21 лв.
13,5,2022 /13:30/

ЛЕГЕНДА:

Онлайн супермаркет
supermag.bg

bulmag.org

tmarketonline.bg

shop.metro.bg

parkmart.bg

Кауфланд
glovoapp.com

Фантастико
glovoapp.com

21
продукта

26
продукта

24
продукта

24
продукта

27
продукта

20
продукта

22
продукта

3.59 лв.

2.29 лв.

1.49 лв.

1.85 лв.

2.59 лв.

2.29 лв.

2.29 лв.

2.36 лв.

0.75 лв.

0.89 лв.

1.49 лв.

1.69 лв.

1.29 лв.

1.19 лв.

1.26 лв.

2.19 лв.

1.89 лв.

1.67 лв.

2.15 лв.

2.00 лв.

1.39 лв.

1.19 лв.

1.49 лв.

1.49 лв.

1.49 лв.

1.44 лв.

4.79 лв.

4.69 лв.

4.79 лв.

4.99 лв.

4.29 лв.

4.79 лв.

4.73 лв.

9.69 лв.

8.99 лв.

8.99 лв.

11.49 лв.

10.29 лв.

10.49 лв.

9.70 лв.

4.89 лв.

4.49 лв.

3.59 лв.

4.47 лв.

3.49 лв.

3.29 лв.

3.29 лв.

3.25 лв.

8.69 лв.
4.69 лв.

2.08 лв.

4.59 лв.

3.29 лв.

2.79 лв.

3.29 лв.

1.65 лв.

1.79 лв.

1.79 лв.

2.19 лв.

2.25 лв.

2.89 лв.

2.79 лв.

4.99 лв.

4.95 лв.

1.99 лв.

3.29 лв.

1.99 лв.

Средна цена
на продукт

1.82 лв.

2.69 лв.

2.79 лв.

2.39 лв.

2.41 лв.

3.28 лв.

2.89 лв.

3.29 лв.

2.89 лв.

2.99 лв.

4.49 лв.

3.98 лв.

4.69 лв.

5.69 лв.

4.83 лв.

1.89 лв.

1.19 лв.

1.68 лв.

1.79 лв.

1.69 лв.

1.89 лв.

1.75 лв.

1.79 лв.

1.85 лв.

1.49 лв.

1.48 лв.

1.49 лв.

1.49 лв.

1.55 лв.

1.58 лв.

1.29 лв.

1.39 лв.

1.19 лв.

1.19 лв.

1.79 лв.

1.19 лв.

14.19 лв.

15.69 лв.

14.49 лв.

13.99 лв.

13.99 лв.

14.99 лв.

13.59 лв.

15.49 лв.

15.49 лв.

16.39 лв.

15.49 лв.

0.99 лв.

0.95 лв.

1.35 лв.

0.75 лв.

1.39 лв.

7.69 лв.

9.69 лв.

7.99 лв.

7.99 лв.

8.99 лв.

3.85 лв.

3.99 лв.

3.79 лв.

4.59 лв.

2.69 лв.

3.89 лв.

3.49 лв.
4.19 лв.

14.99 лв.

15.29 лв.

7.99 лв.

1.15 лв.

1.10 лв.

7.19 лв.

8.19 лв.
3.80 лв.

3.79 лв.

3.98 лв.

4.49 лв.

3.47 лв.
4.34 лв.

4.89 лв.

4.49 лв.

5.59 лв.

5.69 лв.

5.99 лв.

6.59 лв.

6.59 лв.

5.39 лв.

6.27 лв.

1.19 лв.

1.39 лв.

1.69 лв.

1.99 лв.

1.46 лв.

0.99 лв.

5.17 лв.

2.99 лв.
7.29 лв.

8.09 лв.

14.57 лв.

6.49 лв.
1.39 лв.

1.59 лв.

4.69 лв.

1.28 лв.

8.49 лв.

8.39 лв.

8.49 лв.

7.99 лв.

7.99 лв.

6.79 лв.

1.99 лв.

2.25 лв.

2.25 лв.

4.69 лв.

4.65 лв.

4.99 лв.

2.89 лв.
7.29 лв.

5.99 лв.

7.72 лв.

6.45 лв.

7.44 лв.
2.07 лв.

4.69 лв.

4.69 лв.

4.15 лв.

4.75 лв.

82.71 лв.

115.56 лв.

110.26 лв.

115.52 лв.

133.73 лв.

105.36 лв.

94.78 лв.

9 продукта

4 продукта

6 продукта

6 продукта

3 продукта

10 продукта

8 продукта

51.37 лв.

18.28 лв.

23.20 лв.

14.92 лв.

8.40 лв.

30.86 лв.

36.66 лв.

134.08 лв.

133.84 лв.

133.46 лв.

130.44 лв.

142.13 лв.

136.22 лв.

131.44 лв.

13,5,2022 /14:00/

13,5,2022 /14:30/

13,5,2022 /15:00/

13,5,2022 /15:30/

13,5,2022 /16:00/

13,5,2022 /16:30/

13,5,2022 /17:00/

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв артикул

Промоция 1+1

4.58 лв.

Артикулът не е в наличност в момента

XIII ИЗДАНИЕ

ТЪРГОВИЯ
В БЕЗТЕГЛОВНОСТ
9 – 10 ЮНИ 2022
хотел Imperial, Пловдив

хотел Imperial, Пловдив

Партньори:

Platinum Partner Guest Speaker

Silver Partners

Bronze Partners

www.conference.progressive.bg
Technical partner:

Gold Partners

