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B2B СПИСАНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ

НОВО ИЗДАНИЕ
ОТ МАЙ 2021 г., PROGRESSIVE БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА
PROGRESSIVE PHARMA – B2B СПИСАНИЕ
ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ OTC ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ.

ЦЕЛ
Като независим източник на информация, нашата цел е да подпомагаме професионалната
комуникация между аптеки, дрогерии, дистрибутори и производители на медицински
изделия и нелекарствени продукти във Фарма сектора.

ТАРГЕТ
Получатели на PROGRESSIVE PHARMA, както и на всички други наши издания, са Топ
Мениджърите, които взимат решения, работещи в международни, локални и регионални
аптечни и дрогерийни вериги, управители и собственици на независими единични
аптеки и дрогерии, производители, дистрибутори, вносители на медицински изделия и
нелекарствени продукти в България.

За реклама в PROGRESSIVE PHARMA , моля свържете се с:
Христина Аспарухова: h.asparuhova@cmg-bg.com
Телефон: +359 2 944 35 63

2 | брой 4 : 2021

ПОЛУЧАТЕЛИ
79% - Аптеки, дрогерии, козметични магазини
21% - Компании:

производители, дистрибутори, вносители, услуги и други

13%
Дрогерии и
козметични магазини

29%
Аптеки с 1 обект

29%
Национални вериги аптеки

22%
Регионални вериги аптеки

7%
Аптеки с 2 обекта

ФОРМАТ: А4
ПЕРИОДИЧНОСТ: 4 броя през 2021г – април, май, октомври, ноември
ТИРАЖ: 4 500 получатели
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
• ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ
3500 аптеки и дрогерии
• ЕЛЕКТРОННО / ПО ИМЕЙЛ
4500 топ мениджъри, фармацевти, управители и собственици на аптеки и дрогерии
• УЕБСАЙТ
www.progressive.bg/PHARMA
• NEWSLETTER & DIGITAL БРОЙ
Списанието ще се разпространява:
- чрез електронен бюлетин ( NEWSLETTER ), по имейл, 2 пъти в месеца, след излизането на
всеки брой
- чрез DIGITAL брой – броят, визуализиран на интерактивна платформа, постоянно
достъпна на уебсайт www.progressive.bg, разпространявана и чрез електронния бюлетин
• СОЦИАЛНИ МЕДИИ
броят и публикациите в него, с включени рекламни визии, ще бъдат комуникирани и
в социалните медии
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Бебешките храни ще
подобряват имунитета,
а козметиката става все
по-достъпна
Пандемията промени много неща. Бебешките храни например се
позиционираха като стока от първа необходимост и това доведе до
презапасяване, подобно на други стоки, които поради същата причина
бяха изкупени от супермаркетите и хипермаркетите в първите седмици
от появата на Covid заболявания в редица държави. Този процес от своя
страна доведе до ръст в продажбите на категорията бебешки храни в
първите месеци от световната пандемия.
Световният пазар на бебешки храни възлиза на 77,85 млрд. долара и
се очаква да постигне средногодишен ръст на темп от 3,67% до 2026 г.
според доклад на Research and Markets.
Ръстът на този пазар в следващите години ще се води от иновациите,
сред които ключови ще са влагането на пробиотици и олигозахариди
от човешка кърма (HMOs) в продуктите за бебета. В дългосрочен план,
производителите се очаква да разработят продукти, които да поддържат
имунната система на кърмачетата.
Грижата за кожата пък се превърна в един от важните ритуали в живота
на хората. Ежедневно и мъжете, и жените използват козметика за лице
за почистване и хидратиратация. В допълнение нараства интересът към
натуралната и билковa козметика.
В последните години компаниите се концентрират върху това да
предлагат на своите потребители по-достъпни варианти на популярните
си продукти. Собствените марки също добиха популярност, тъй като
консуматорите се опитват да продължат да се грижат за кожата на лицето
си и същевременно да намаляват харчовете си.
Глобалният пазар на козметика се очаква да нарасне до 145.82 млрд. щ.
д. до 2028 г. от 100.13 млрд. през 2021 г., като средният годишен темп на
ръст се очаква да е 5,52% от 2021 до 2028 г.
Грижата за косата обаче също е важна и все повече потребители
го осъзнават. Някои от най-интересните модели на поведение на
потребителите на тази категория научихме от Talk Online по време на
Category Retail Forum през февруари 2021 г.
У нас преобладаваща част от домакинствата разделят шампоаните си.
Проучването на маркетинговата агенция показва, че 67% от хората
заявяват, че всеки член на тяхното домакинство ползва собствен шампоан.
Един шампоан се ползва от всички в 12 на сто от домакинствата. Лично
избират шампоана, който ползват 92% от дамите и 71% от мъжете.
Водещ фактор при избора е продуктът да измива добре косата (41%). Още
интересни факти и тенденции в грижата за косата можете да прочетете
на стр. 20.
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„Софарма Трейдинг“ АД отчита
14% ръст в печалбата преди данъци
„Софарма Трейдинг“ АД приключи деветте
месеца на 2021 г. с 14% ръст в акумулираната
печалба преди данъци. Така, тя възлиза на 20
382 хил. лв. спрямо отчетените 17 916 хил. лв.
в същия период на 2020 г. Акумулираните от
началото на годината приходи нарастват с 11%
до 708 693 хил. лв. сравнено с реализираните
638 991 хил. лв. в периода януари-септември на
предходната година.
Ръст от 35% „Софарма Трейдинг“ АД отчита и
в печалбата преди данъци, реализирана само
през септември 2021 г. Тя достига 3 134 хил.
лв. спрямо отчетените 2 323 хил. лв. в деветия месец на 2020 г. Приходите на компанията през септември
възлизат на 85 275 хил. лв., което представлява 8% ръст сравнено с реализираните 78 648 хил. лв. в същия
месец на предходната година

Седмица на осведомеността от антимикробна резистентност
Седмицата 18-24 ноември e посветена на
осведомеността за опасността от антимикробна
резистентност. Всяка година Световната седмица за
информираност относно антимикробните лекарства
има за цел да повиши информираността от глобалната
антимикробна резистентност (AMR) и да насърчи
най-добрите практики сред широката общественост,
здравните работници и политиците да спрат понататъшното появяване и разпространение на
резистентни към лекарства инфекции. Самолечение,
особено с лекарства, отпускани с рецепта, по
лекарско предписание е опасно. Трябва да бъдем
предпазливи в употребата на антибиотици, защото
има опасност от антибиоточна резистентност. Антибиотиците са застрашени да загубят своята ефективност,
поради неправилна и прекомерна употреба, а в много случаи те дори не са необходими. „Само с общи
координирани усилия може да се постигне успех в борбата с антимикробната резистентност“, призовават от
Световната здравна организация

БАЛИ проведе втория модул от курса
по лекарствени регулации
Над 100 регулаторни експерти участваха във
втория модул на „Курс по лекарствени регулации
2021“, който Българска агенция по лекарствена
информация (БАЛИ) проведе на 5 ноември 2021
г. Сред лекторите бяха членовете за България
на двата основни комитета на Европейската
агенция по лекарствата - проф. Илко Гетов, МУСофия и член на CHMP, EMA и д-р Мария Попова,
ИАЛ и член на PRAC, EMA. Повече за лекторите и дискусиите може да видите на сайта на организацията https://www.badibg.org/.
Курсът продължава на 3 декември 2021, с провеждане на третия модул - Regulatory Affairs – Update, Bulgarian
and EU Regulatory procedures, Procedures of Life Cycle Management.
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Eпидемията е влошила контрола на диабета у нас
Пандемията е влошила контрола на диабета у нас. 39% от всички хора с диабет или около 200 000 души са забавили, а 2%,
или около 10 000 диабетно болни, са прекратили лечението
си, съобщава сайтът www.mediapool.bg. Данните са от онлайн
проучване сред пациенти с диабет на Националната пациентска организация (НПО), проведено сред 281 души в периода
29 септември – 20 октомври. Те бяха представени от проф.
Цветалина Танкова, ръководител на Катедрата по ендокринология в МУ-София и началник на Клиниката по диабетология
в университетската специализирана болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ по повод наближаващия Световен
ден за борба с диабета – 14 ноември.
Захарният диабет не увеличава риска от заразяване със SARS-CoV-2, но е рисков фактор за бързо прогресиране,
тежко протичане и смърт при Covid-19. При добър контрол на диабета рискът от тежко протичане на заболяването е сходен с този на останалото население, обясни проф. Танкова. Тя обясни, че вече се наблюдава нов вид диабет,
който се появява при пациенти с коронавирус и именно при тях е отчетена три пъти по-висока смъртност.
Проучването на НПО показва още, че епидемията затруднила достъпа до специалист ендокринолог на 45% от
анкетираните. При 26% от запитаните се е наложило прекъсване на терапията. 71% са отложили или отменили
медицински преглед, а 51% – посещение в болница. Според 34% от анкетираните контролът на кръвната им захар
се е влошил по време на пандемията. Според 80% от анкетираните наличието на електронно здравеопазване би
улеснило достъпа до здравна грижа в условията на пандемия. 94% биха искали терапията им да бъде отпускана
изцяло по електронен път без изчакване на комисия в РЗОК.
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Динамика на развитие
на продажбите на
инуностимуланти и витамини
в аптеките
Общо продадените опаковки в категорията
„Имуностимуланти и витамини“ от Топ 10
корпорации е 6 666 078 млн. броя.

T

EVA е корпорацията, която застава
на първо място в Топ 10 по брой
продажби на имуностимуланти и
витамини в аптечната мрежа от
началото на година до месец септември 2021
г., показва панела с продажби от аптеки към
крайни клиенти на „IQVIA България“, с 2 249 206
продадени опаковки в този сегмент.
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Следващите корпорации в класацията са
QUEISSER GERMANY (1 062 491 продадени
опаковки), SOPHARMA (821 645), ABO PHARMA
(819 544), FORTEX BG(494 947), STADA (343 930),
BIOSHIELD BG (254 216), NATURES WAY (238
614), JAMIESON (193 646) и NATURAL FACTORS
(187 833), подредени в низходящ ред по този
показател.
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Top 10 categories YTD Sep. 2021 sales vs previous year
04C5 YEAST PRODUCTS

3 551 599.66

04C4 VITAMIN B COMBINATIONS

4 017 497.72

04C3 PLAIN VITAMIN B

5 357 525.60

04B3 MULTIV W/O MIN SENIORS

5 657 200.22

04B2 MULTIV.W/O MIN.PAED

5 700 177.50

04B1 VI W/O MI AD(EXC SNR&NAT)

Sales Value YTD
September 2021 PY
Sales Value YTD
September 2021

6 340 287.84

04A4 M/VIT+MINER PERINATAL USE

8 105 673.44

04A3 MULTIVIT W MIN FOR SENIOR

13 213 291.94
14 508 150.06

04A2 MULTIV/MIN FOR CHILDREN

19 823 652.63

04A1 M/VIT+MIN AD(EXC SNR&NAT)
-

5 000 000.00 10 000 000.00 15 000 000.00

20 000 000.00

25 000 000.00

При продажбите в стойност за споменатия погоре период отново TEVA е на челно място с
реализирани продажби., следвана от QUEISSER
GERMANY, ABO PHARMA, BIOSHIELD BG, NATURES
WAY, STADA, SOPHARMA, FORTEX BG, NATURAL
FACTORS и JAMIESON. Общата стойност на
реализираните продукти от тези корпорация за
периода началото на година до септември 2021
г. е повече от 61 млн. лева.

Продажбите в категорията „Витамини“ за
периода януари - септември по брандове се
разпределят между топ десет по следния начин
– CITROVIT, DOPPELHERZ, JAMIESON, MAGNERICH,
MAGNESIUM (AO3), NATURAL FACTORS, NATURES
WAY, SOLGAR, VITABIOTICS, VITAMIN C AMP.
(подредени по азбучен ред). Продажбите в
стойност на топ 10 бранда за споменатия период
са над 37 млн. лева.

Анализирайки данните за водещите десет
бранда при имуностимулантите се вижда, че
BIOZIN е на челно място по продажби в стойност
за периода януари септември 2021 г., следван
от RESISTA, DEFENDYL, STAMATIN, BRANDEX,
подредени по низходящ ред на продажбите
в стойност. При сравнение на продажбите в
стойност на база дванадесет месеца назад (МАТ
период), подредбата е същата.

Продажбите в стойност на имуностимуланти за
периода от началото на годината до септември 2021
г. са общо 27 565 109 млн. лв., а общите продажби
дванадесет месеца назад са 44 308 674 млн. лв., което
представлява близо 25% ръст спрямо предходните
12 месеца. По отношение на реализираните бройки
за периода януари – септември 2021 г. те са 1 487
450 млн. опаковки, а дванадесет месеца назад МАТ
период те са 2 427 517 бройки.

Разгледайте темите на изданието през
следващата година на страници 24 - 25.
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БЕБЕШКИ ХРАНИ

Прогнози за развитието
на пазара на бебешки
храни до 2026 г.
Световният пазар на бебешки храни възлиза на 77,85
млрд. долара и се очаква да постигне средногодишен ръст на темп от 3,67% до 2026 г. според доклад
на Research and Markets. По време на пандемията бебешката храна се позиционира като стока от първа
необходимост и това доведе до презапасяване, подобно на други стоки, които поради същата причина
бяха изкупени от супермаркетите и хипермаркетите
в първите седмици от появата на Covid заболявания
в редица държави. Този процес от своя страна доведе до ръст в продажбите на категорията бебешки
храни в първите месеци от световната пандемия.
Въпреки че тази тенденция се наблюдаваше както
в развитите, така и в развиващите се икономики,
по-забавен ръст имаше в последните, което можеше
да се обясни с нарушенията във веригата на доставки и с потребителите, които харчеха по-малко заради
опасения от предстоящ срив в икономиката.

Иновациите, които ще движат пазара
Ръстът на този пазар в следващите години ще се
води от иновациите, сред които ключови ще са
влагането на пробиотици и олигозахариди от
човешка кърма (HMOs) в продуктите за бебета. В
дългосрочен план, производителите се очаква да
разработят продукти, които да поддържат имунната система на кърмачетата. Що се отнася до храненето на бебетата, родителите изискват от производителите най-високите стандарти за безопасност и
качество. Ключовите играчи на пазара непрестанно променят формулите на продуктите си, за да ги
направят по-адекватни както към изискванията на
родителите, така и към вкусовете на техните деца.
Растежът на пазара през прогнозния период се очаква да се движи от увеличаващия се брой на работещите жени в световен мащаб в допълнение с все
по-организирания ритейл пазар.
www.progressive/pharma.bg 4 : 2021
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Ключови тенденции на пазара
Нарастващият брой случаи на недохранване, както и опасенията около здравето и пълноценния
растеж на бебетата, са ключовите фактори, движещи световния пазар на органични храни за бебета. По-добрите икономически условия доведоха
до увеличено харчене от страна на родителите,
които са склонни да отделят повече средства за
висококачествени и скъпи продукти за своите
деца. Освен това органичната бебешка храна
предполага отсъствието на каквито и да е били
вредни съставки и е направена изцяло от плодове
и зеленчуци, които не са обработвани с химически
пестициди, или пък с месо от животни, които не са
били инжектирани с антибиотици или хормони
на растежа. Освен това тези продукти не съдържат никакви изкуствени вкусове, консерванти или
оцветители.
Водещи региони
Азиатско-тихоокеанският регион държи значителен дял от продажбите на бебешки храни. Той
е както най-големият, така и най-бързо развиващият се регион в света, като в следващите години се очаква именно там най-много динамика
по отношение на увеличаващото се население,
забързаният начин на живот и увеличаващото

се потребителско харчене. Китай е най-големият
пазар, който наред с развиващите се икономики
като Индия и Индонезия, се очаква да води растежа в този регион. Нарастващата пенетрация на
модерната търговия, както и информираността
на потребителите за продуктите, съчетани с нарастващи разполагаеми доходи, са някои от ключовите фактори, влияещи върху растежа на пазара на бебешка храна в азиатско-тихоокеанския
регион. Смята се, че специализираните търговци
като аптеките са предпочитаният канал за потребителите, а онлайн магазините се радват на найбърз растеж.
Водещи играчи
Световният пазар на бебешка храна е изключително конкурентен поради наличието на големи регионални и местни играчи в различни страни. Акцент
за прогнозния период се поставя върху сливането,
разширяването, придобиването и партньорството
на компаниите в сектора, както и върху разработването на нови продукти. Част от водещите компании на пазара за бебешка храна са Nestlé, Danone,
Reckitt Benckiser Group, Abbott Laboratories, Feihe
International, Royal FrieslandCampina, Shijiazhuang
Junlebao Dairy Co., Ausnutria Dairy Corporation, Yili
Group и The Kraft Heinz Company.

Аптеките се развиват като предпочитан канал за
покупка на бебешки храни
Георги Младенов,
Директор Търговия и бизнес развитие-Ритейл, SOpharmacy
Според вашите наблюдения как се развива
пазарът на бебешките храни и в частност
категориите на детските млека, каши и бисквити?
Пазарът на бебешки храни се развива над средния
пазарен ръст на аптечния пазар, категорията расте
с над 10% за годината. Въпреки трудната година
и въпреки спада в раждаемостта в последните
няколко години, аптеките се развиват като
предпочитан канал за покупка на тези продукти.
От какво се водят майките при избора на
бебешки храни в споменатите по-горе сегменти
(млека, бисквити, каши)?
Като цяло родителите са изключително
взискателни към всичко, свързано с грижата
за децата им, като, разбира се, в това число е и
подборът на храни. Този процес често пъти е
повлиян от различни фактори, като например
здравословния статус на детето, неговите
10 | брой 4 : 2021

потребности, съвет и препоръка от педиатър
или друг близък човек, състава на храната, а
също така и предишен опит, ако родителите
имат такъв. Огромно значение имат и вкусовите
предпочитания на детето, които често пъти
предопределят избора на един продукт пред друг.
Има ли иновации в тези категории и в каква
посока са те?
Разбира се! Детските храни са изключително
важна категория, защото са ключови за растежа и
развитието на детето и за добрия му здравословен
статус. Затова, съвсем логично, за детските храни
огромно значение има хранителната стойност,
качеството и вкусовите характеристики. Трябва да
имаме предвид, че един от основните социални
проблеми в света е непрекъснато растящия процент
за затлъстяване при деца във все по-ранна възраст.
Затова, целта е те да имат достъп до наистина
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здравословни храни, които съдържат ценни за
тяхното здраве съставки. Основен фокус, както и
редица, разработки, изследвания, подобрения,
има именно в посока повишаване хранителната
стойност на детските храни и намаляването на сол,
захари, добавени мазнини в тях и т.н.
До каква степен са определящи промоциите при
продажба на бебешки храни?
Родителите изначално не са склонни да правят
компромис с качеството за сметка на цената, когато
се отнася за продукт за техните деца. Това обаче
не означава, че цената не е важна за тях. Напротив,
те са изключително взискателни към нея, като
следят и търсят промоционални предложения за
тези хранителни продукти, които вече са избрали
за своето дете. Ако един родител използва даден

продукт, от който е доволен, например, то потрудно би се решил да го замени със сходен, който
е на промоция, без предварително да го е проучил.
Какво е развитието на онлайн продажбите на
тези категории?
Онлайн продажбите се увеличават с над 50%
през тази година – фактор за това донякъде е
Covid-19 ситуацията, но разбира се, все повече
родители избират, планират и предпочитат
онлайн покупка с доставка до дома или удобно
за тях място. Наблюдаваме високо използване
на новата ни услуга „Кликни онлайн и вземи от
аптека“ за продукти от категорията – онлайн
поддържаме пълно портфолио на предлаганите
марки, а поръчката чака клиента готова за
взимане в аптеката.

Категория детски бисквити през
погледа на производителите
Потърсихме мнението на производители на детски бисквити, за
да провери какви са нагласите на потребителите към този тип
продукти, от какво се водят майките при избора на бисквити
за своите деца, както и кои са най-новите иновации в сегмента.

Категорията е една от най-иновативните
Кристиян Анастасов,
главен оперативен мениджър, „Ден и Нощ“ ООД
Как се развива пазарът на детски храни и в
частност категорията на бисквитите за деца?
Не бих могъл да коментирам пазара на детски
храни като цяло, но колкото до бисквитите за
деца, от пускането си на пазара през 2016 година
нашият бранд бебешки бисквити бележи траен
ръст в продажбите си всяка година. За тези 5
години продажбите му са се удвоили, като на
годишна база растежът се движи с около 20%.
От какво се водят майките при избора на
детски бисквити?
При подбора на детски бисквити и не само,
майките правят информиран избор за това кое
е подходящо и полезно за техните деца. По
отношение на детските бисквити се обръща
особено внимание на съставките – отсъствието
на палмова мазнина, намалено съдържание
на бяла кристална захар или заместването й
с нерафинирана кафява захар, съдържащи се
витамини и минерали.
12 | брой 4 : 2021

Има ли иновации в категорията?
Може да се твърди, че категорията като цяло
е една от най-иновативните. Старанието ни бе
да предложим продукт в най-висока степен
отговарящ на нуждите на децата докато активно
растат. За целта, още при разработване на
продуктите, се обърнахме към водещ световен
производител на витамини и минерали за
създаване на специфичен премикс специално
за нашите продукти. Това ни гарантира, че
осигуряваме на децата нужните им витамини и
минерали, необходими за техния растеж. Също
така това бяха и първите продукти, в които ние
заменихме използването на палмова мазнина с
високоолеинова слънчогледова, в унисон с найновите изисквания за по-здравословно хранене.
Освен традиционните и популярни вкусове на
банан и мляко, преди две години разработихме
и пуснахме на пазара бебешки бисквити със
съдържание на натурални плодови концентрати
– с ябълка и морков и с тиква и морков.

БЕБЕШКИ ХРАНИ

Кой е водещият търговски канал за продажба
на детски бисквити?
Продуктите са строго специфични и не се
предлагат в повечето по-малки търговски обекти.
Водещият канал определено са специализираните
магазини за бебешки стоки. Над 50% от всички
продажби се генерират там. През последните 2-3
години все повече търговски вериги започнаха
да обособяват специализирани щандове за
бебешки и детски храни на отделни брандове, с
което продажбите и в тези канали започнаха да се
развиват. Това от една страна направи продуктите
ни ясно разпознаваеми. От друга страна тази
диференциация на различните марки спомогна за
повишаване на популярността на нашите бебешки
бисквити, заради характерните ни опаковки. За
разликата от повечето предлагани на пазара
сходни продукти, нашите бебешки бисквити
са опаковани и в картонена опаковка. Тя е поудобна за използване, защитава допълнително
от замърсявания, а също и от начупване на малки
парченца. При избора ни на тази опаковка ние
се водим от опита и тенденциите на големите
световни производители. Освен предпазваща
функция, картонената ни опаковка е носител на
информация за нашите продукти по отношение на
състава им и сертифицираното качество.

Водещ фактор е
цената
Орхан Шенкардеш,
основен дистрибутор и представител
на марката ЕТИ за България, „Сенфууд
България” ЕООД
Как се развива пазарът на детски храни и в
частност категорията на бисквитите за деца?
Категорията на детските храни, в частност
бебешките
бисквити
бележи
сериозни
ръстове през последните три години. Освен в
хипермаркетите и специализираните детски
магазини, детски храни и бебешки бисквити могат
да се намерят по създадените специализирани
рафтовете на локалните ключови клиенти, аптеки,
дрогерии и дори малки магазини в традиционна
търговия. Нарастването в обем и все поосезаемото търсене на подобен тип продукти е
основната причината български производители
да насочат вниманието към тази категория и
в последните две години да представят нови
продукти на пазара.
www.progressive/pharma.bg 4 : 2021
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От какво се водят майките при избора на
детски бисквити?
Въпреки огромното разнообразие на чужди и
български производители и различни ценови
сегменти в категорията (от 1,59 лв. до 5,99 лв.), към
настоящия момент водещ фактор е цената.
Има ли иновации в категорията?
Иновации има в продуктите за деца над 1
година. В продуктите за бебета от 6 месеца 1
година по-скоро няма, поради спецификата на

хранителните потребности на тези възрастови
групи.
Кой е водещият търговски канал за продажба
на детски бисквити?
Водещият канал за продажба на бебешките бисквити
са магазините на големите търговски вериги. Техните
рафтове предлагат най-голямо разнообразие от
продукти в категорията, промоции под различна
форма и това е основната причина за това да бъдат
главния канал по отношение на продажбите.

Водещ фактор за избор са качеството, съставът,
произходът и марката
Георги Петров,
търговски директор, „КАРМЕЛА 2000“ ООД
Как се развива пазарът на детски храни и в
частност категорията на бисквитите за деца?
Лаконичният отговор е – расте. Вследствие на
глобалните промени, които се отразяват и на
локално ниво относно начин на живот, навици,
стандарт, стопанска конюнктура и все по-голяма
част от жените, които активно се включват в
икономическия живот на страната, се отчита
увеличено търсенето на подобни продукти.

Освен витамини,
минерали, вече се
използват пробиотици,
пребиотици, мастни
киселини, протеини

От какво се водят майките при избора на
детски бисквити?
Според мен един от най-силно влияещите мотиви,
водещ до решение за покупка е „чистотата“ и
безопасността на продукта т.е. първостепенни са
качеството, съставът, произходът, брандът и след
това цената.
Ние в Кармела, напълно подкрепяме тенденцията
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за все по-голямо внимание към етикета. Като
производител се стремим да предложим бисквити,
които с радост консумират и собствените ни деца.
Нашата марка може би е първата в България, която
се характеризира с това, че изцяло е премахнала
палмовата мазнина от състава на продуктите.
Има ли иновации в категорията?
Разбира се. Стремежът е към непрекъснато
усъвършенстване на храните, подобряване на
вкусовите и функционалните качества постигнато
чрез изследвания за влиянието на добавки,
които могат да се използват при производството.
Освен витамини, минерали, вече се използват
пробиотици, пребиотици, мастни киселини,
протеини, обръща се внимание на лактозата, соята,
глутена, солта и захарта. Отделя се значително
внимание и на опаковките – способността на
материалите да гарантират и запазват качеството
и безопасността на продукта и същевременно да
бъдат рециклируеми и щадящи природата.
Кой е водещият търговски канал за продажба
на детски бисквити?
Не мога да отговоря еднозначно и с категоричност
в полза на даден канал. Може би това е следствие
и на обстановката през последните 2 години, на
обществената нагласа, на различните мерки и
наложени правила. Разбира се, значителен обем
се реализира през големите търговски обекти –
супермаркети и хипермаркети, но в даден времеви
период традиционният квартален магазин също е
отчел огромни ръстове. Не трябва да се забравят
и детските магазини, специализирани за детски
стоки и храни.
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Наблюдава се тенденция за намаляване
на интереса към козметиката от страна
на по-възрастните
Търсенето на козметика за лице все повече се увеличава сред помладите потребители. Те започват да осъзнават ползата от грижата за
кожата на лицето на все по-ранна възраст. Но се наблюдават тенденции
за намаляване на интереса към козметиката от страна на по-възрастните.
Дали това е свързано с маркетинга и има ли начин компаниите да
променят нещо в своите стратегии, за да задържат своята консуматорска
база от хора над средната възраст?
Козметика за лице в аптечната мрежа
Продажбите в стойност на козметиката за лице в аптечната мрежа у нас се водят от L OREAL, следвани
от APIVITA, BEIERSDORF, BIOTRADE, FILORGA, LIERAC
LABORATOR., NAOS, NUXE LABORATORY, PIERRE
FABRE, URIAGE (подредени по азбучен ред). Това са
и топ 10 корпорации в тази категория с общи продажби в стойност за периода януари – септември от
над 26 млн. лева. Продажбите в стойност дванадесет
месеца назад за предишната година са на обща стойност над 33 млн. лева, а подредбата на корпорациите
е в същия ред според данните на „IQVIA България“,
която следи продажбите на лекарствени и нелекарствени продукти в аптечния канал.
Топ 10 продукти в категорията „Козметика за лице“ по
продажби в стойност (1 януари – 21 септември 2021
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г.) са ACNE OUT, AGE PROTECT, AVENE BASIC CARE,
AVENE HYDRANCE OPTIMALE, BIODERMA HYDRABIO,
BIODERMA SENSIBIO, EUCERIN ANTIPIGMEN, EUCERIN
HYAL-ELAST, EUCERIN HYALURON, LIFTACTIV SUPREME
(подредени по азбучен ред). Същите са продуктите и
за продажбите в стойност дванадесет месеца назад.
Топ 10 бранда в категорията по продажби в стойност,
подредени по азбучен ред, са AVENE, BIODERMA, BIO
TRADE, EUCERIN, GALENIC, LA ROCHE POSAY, LIERAC,
NUXE, URIAGE, VICHY.

Глобален пазар на козметиката за лице
Със сигурност в съвременния маркетинг е от значение чрез какви средства се достига до клиента.
Наблюдават се интересни тенденции в световния
пазар на козметичните продукти за лице, на кои-

Графика за най-продаваните категории козметика за лице в
аптеките по данни на „IQVIA България“,можете да видите на
www.progressive.bg

то бихме могли да обърнем внимание. Една от тях
е свързана с увеличаващото се търсене на т.нар.
натурална козметика, при която се наблюдава побърз растеж, отколкото при целия пазар на козметични продукти за лице.
Цялостният пазар на козметика и тоалетни принадлежности в САЩ се облагодетелства от това
търсене на органични продукти. През 2016 г.
57% от жените в САЩ заявяват, че е важно да се
купуват изцяло натурални продукти за грижа за
кожата. Поради тази причина компаниите продължават да предлагат иновативни продукти на
своите клиенти, като основен фокус е грижата
за околната среда и това съставките да са местно производство. Продуктите против стареене
също представляват голяма част от пазара на
САЩ. През 2014 г. водеща марка за козметика
за лице беше Olay Regenerist, притежавана от
Procter & Gamble, чийто продукти са именно
против стареене. Техните продажби достигнаха
почти 103 млн. щ. д.
В последните години компаниите се концентрират
върху това да предлагат на своите потребители
по-достъпни варианти на популярните си продукти. Собствените марки също добиха популярност,
тъй като консуматорите се опитват да продължат
да се грижат за кожата на лицето си и същевременно да намаляват харчовете си.
Глобалният пазар на козметика се очаква да нарасне до 145.82 млрд. щ. д. до 2028 г. от 100.13 млрд.
през 2021 г., като средният годишен темп на ръст се
очаква да е 5,52% от 2021 до 2028 г. В своя доклад
„Skincare Market, Forecast 2021-2028” (Прогнози за
пазара на козметика 2021-2028) Fortune Business
Insights отбелязва, че пазарът е бил 98.83 млрд.
през 2020 г.
В последно време грижата за кожата се превърна в един от важните ритуали в живота на хората.
Ежедневно и мъжете, и жените използват козметика за лице за почистване и хидратиратация. В
допълнение нараства интересът към натуралната и билковa козметика. Съставки като алое вера,
различни екстракти от корени и листа, заменят
синтетичните химикали в продуктите за лична грижа, заради голямото желание на потребителите да
използват козметика, чийто състав има по-натурален произход. Поради тази причина големите компании етикетират продуктите си като натурални.
Компании като Avon и Garnier пускат натурални и
билкови серии (Avon Naturals, Garnier Organic), за да
привлекат повече клиенти.
Основните играчи на пазара са: L’Oréal Professional
(Clichy, France); Unilever (London, England); Procter
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& Gamble (Cincinnati, Ohio, U.S.); Estée Lauder Inc.
(New York, U.S.); Beiersdorf AG (Hamburg, Germany);
Shiseido Co., Ltd. (Chuo City, Tokyo, Japan); Coty Inc.
(New York, U.S.); Natura & Co. (Sao Paulo, Brazil); Kao
Corporation (Chuo City, Tokyo, Japan); Johnson &
Johnson Services, Inc. (New Brunswick, U.S.); Avon
Products Inc. (London, U.K).
Нарастващата тенденция за продукти за подхранване на кожата сред по-младото население и за
лечение на техните кожни проблеми като акне,
белези, хиперпигментация се очаква да стимулира
растежа на пазара на грижа за кожата. Продукти
като тонери, ексфолианти и слънцезащитни кремове са много търсени от по-младите, докато продуктите за третиране на бръчки, напукани пети се
търсят от по-възрастните. Освен това непрекъснато променящият се начин на живот, увеличаването на доходите и промяната в моделите на харчене
на потребителите за продукти за грижа за лицето,
също ще допринесат за развитието на пазара през
следващите години.
Нарастващото търсене на продукти за грижа за
мъже, силните рекламни инициативи от страна
на производителите и тенденцията за дигитализация, които повишиха осведомеността на потребителите относно продуктите за лична хигиена,
също насърчават растежа на пазара. Например
според „Проучване за грижа за мъжете на Prima
& Prep 2019“ около 89,5% от мъжете са загрижени
за проблеми с кожата, от които 35,8% използват
ежедневно продукти за грижа за кожата и против
стареене.

Влияние на пандемията от Ковид-19 на
пазара
Пандемията от Ковид-19 повлия на цялата глобална икономика. Производителите отбелязаха спад в
производствения си капацитет поради локдауните, наложени от правителствата. Това се отразява
и на приходите от продажби на компаниите. Освен
това фактори като затварянето на магазини за козметика и на козметични предприятия, и недостига на суровини също допринесоха за намаляване
на потреблението.
Въпреки това се очаква пазара да се възроди през
прогнозния период, защото въпреки всичко, консуматорският интерес спрямо личната грижа се
увеличи за периода, през който се налагаше хората да прекарват повече време по домовете си.
Част от производителите на козметика за лице
споделиха с нас техните впечатления за последните промени на пазара и поведението на потребителите на българския пазар.
www.progressive/pharma.bg 4 : 2021
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Холистичното здраве е модерно и в грижата за кожата
Румяна Ковачева,
Маркетинг мениджър, „Байерсдорф“
Как се отрази Ковид кризата на пазара на козметични продукти за лице? Промениха ли се
приоритетите на потребителите?
Ковид кризата промени пазара на продукти за
лице, да. Поради липсата или намалените възможности за „глезене“ и доставяне на удоволствие
навън, се засили много търсенето на продукти,
които запълват тези нужди: маски за лице, серуми,
скрабове. Бих казала, че се разнообрази рутината
в грижата за кожата поради това, че хората разполагат с повече време в къщи.
По-информирани ли са потребителите по отношение на състава на продуктите и следят ли
повече какво съдържа всеки продукт?
Да и тази тенденция ще продължи дълго време.
Наблюдава се все повече ориентация към естественото, към холистичното здраве, включително
здравето на кожата и на околната среда.
Към какво се насочват потребителите според
вас, когато избират продукт за кожата на лицето, към натуралните съставки или към доказано ефективните? Кое според вас трябва да стои
в основата на избора?
Печеливша е комбинацията от двете. Хората определено предпочитат естествените съставки в продуктите за лице, но не за сметка на действието на
продукта.
Кои съставки са най-нашумели в последните
години и каква според вас е причината: рети-

нол, хиалуронова киселина, глицерин, ниацинамид, натурални масла или нещо друго?
Всички от изброените са нашумели, но и голяма
част от тях не са „нови“ съставки. Хиалуроновата
киселина се превърна в „задължителна“ съставка
във всички категории козметични продукти. Тя отдавна не е конкурентно предимство. В анти-ейдж
грижата в момента ретинолът е много популярен,
но той също не е нова съставка. Например ниацинамид е витамин B3, а не нещо, което се появява
внезапно. Просто с изчерпването на „успеха“ на
една съставка, марките се опитват да концентрират усилията си върху нещо ново, което да ги отличи. Какъв е пътят на всяка модерна съставка:
тенденциите се „появяват“ първо в азиатските
пазари и селективните марки, след това биват хванати от по-масовите глобални марки. Те ги правят
известни на масата потребители. И като последен
етап по-малките и локални марки копират успешните глобални концепции и завършват цикъла на
известност на съставката.
Какви са най-интересните иновации в последно време в козметиката за лице?
Не бих могла да отлича една или две иновации,
защото интересни концепции има при всички
марки. Бих казала, че най-интересни иновации
има в продуктите срещу пигментни петна, продуктите, които комбинират няколко действия
(примерно грижа и грим, грижа и слънцезащита,
измиване и маска), серумите и разнообразните
лист маски.

Персонифицираната грижа е двигателя на
иновациите в козметиката
Мая Герасимова,
Директор „Маркетинг“, „Рубелла Бюти“
Как се отрази Ковид кризата на пазара на
козметични продукти за лице? Промениха ли
се приоритетите на потребителите?
Като цяло козметиката за грижа на лице e със
стабилен тренд на покупки и използване през
последните две години. Увеличи се търсенето
на продукти за чувствителна и разранена кожа
поради ефекта от редовното носене на маски.
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По-информирани ли са потребителите по
отношение на състава на продуктите и следят
ли повече какво съдържа всеки продукт?
Все още има доста чувствително объркване от
страна на потребителите по отношение на състава
на продуктите. Поради това най-модерната
тенденция, особено при серумите, е да се посочи
точния процентен състав на активната съставка
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с конкретното й действие. Така потребителките
могат да направят своя собствена „бюти“ рутина.
Към какво се насочват потребителите според
вас, когато избират продукт за кожата на
лицето, към натуралните съставки или към
доказано ефективните? Кое според вас трябва
да стои в основата на избора?
В ерата на социалните мрежи потребителките,
инспирирани от инфлуенсърките, са много
чувствителни към външния си вид и търсят на
първо място ефекта. Това се отнася особено при
проблемна кожа – петна, акне, разранена кожа.
Ефективността е ключова и при грижата за кожата
срещу стареене и бръчки.
Разбира се има определена група потребителки,
за които натуралните съставки са определящи в
грижата за кожата. Най-сериозното търсене на
натурална козметика е при маслата.

Кои съставки са най-нашумели в последните
години и каква според вас е причината:
ретинол, хиалуронова киселина, глицерин,
ниацинамид, натурални масла или нещо
друго?
Хиалуроновата киселина е „класика“ – найразпознаваемата
ефективна
съставка
подпомагаща
хидратирането
на
кожата.
Ниацинамид, ретинол, ексфолиращи киселини –
салицилова, гликолова, набират все по-широка
популярност.
Какви са най-интересните иновации в последно
време в козметиката за лице?
Както вече споменах персонифицираната грижа е
двигателя на иновациите в козметиката. Другата
сериозна иновация е замяната на химични с
натурални активни съставки, което наблюдаваме
като тренд в слънцезащитната козметика.

Социалните мрежи и козметиката за лице
Социалните мрежи промениха маркетинга за
всички видове търговски стоки и едва ли ще има
връщане назад. Това е положителна новина за
по-малките компании, които нямат огромни бюджети за маркетинг.
Глобалната козметична индустрия е толкова огромна, че е трудно да се опише. Има марки и продукти за предпочитанията на всеки потребител: от
по-достъпна козметика до по-луксозна, от шарени
гланцове за устни с бонбонени аромати до изискани палитри за грим, от кремове за лице за младежи,
с които да овладеят акнето до изтънчени анти-ейдж продукти за потребителите на по-зряла възраст.
Може спокойно да се каже, че почти всяка жена е
потребител на разкрасяващи продукти, а все повече и мъжете влизат в бройката. Най-добрият начин
за достигането до по-голямата част от тези потребители се оказват социалните мрежи.
В проучване на „Harvard Bussines School” 62% от
жените твърдят, че следват бюти инфлуенсъри в
социалните мрежи. При запитване от къде търсят
информация за продукти за красота преди да ги
закупят, най-много са отговорили в полза на инфлуенсърите – 67%, следвани от ревюта на трети
лица (59%) и професионалисти в сферата на козметиката (55%). Рекламите на компаниите са със
значително по-нисък процент – 44%, а известните личности са източник на съвети за продукти за
красота само за 34%.
Индустрията на продуктите за красота е номер
едно що се отнася до инфлуенсър маркетинг.

Гигантът в индустрията Estée Lauder харчи 75%
от бюджета си за маркетинг за дигитален такъв,
най-вече за сътрудничество с инфлуенсъри от социалните мрежи.

62% от жените твърдят, че
следват бюти инфлуенсъри
в социалните мрежи
Най-голямото предимство на социалните мрежи
е разнообразието, което може да се намери там
от гледна точка на представянето. Потребителите
искат да се припознаят в това, което гледат, да видят нещо, което е по-близко до тяхната форма, тен,
размер. Те искат да видят някого като себе си, а не
съвършените модели от кориците на списанията
и същевременно да я има и естетическата наслада
от това, което гледат.
Социалните мрежи дават на хората усещането за
по-бърз и лесен начин да получат необходимата им информация и да се почувстват овластени.
Те дават също възможност за по-добра конкурентоспособност на по-малките компании, особено
онези, които са фокусирани върху устойчивост и
екологичност.
Източници:
Fortune Business Insight; statista.com; insense.pro
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Как се погрижиха за косата
си потребителите по време на
пандемията
С грижите за косата по време на пандемия ни запозна агенция Talk Online
по време на Category Retail Forum през февруари 2021 г. Национално
представителното проучване беше направено специално за нуждите на
форума, с извадка от 600 респондента, като целта му бе да сравни резултатите
от сходно изследване, направено през 2019 г. Участващите в анкетната група
са били поравно разделени в различните възрастови групи, съответно по 150
човека до 24 години, между 25 и 39 години, между 40 и 54 г. и между 55 и 74 г.
Себевъзприятие през дължината на
косата
Водещата част от населението у нас определя
дължината на косата си като къса, като делът
на тези хора се увеличава от 2019 г., достигайки
39 на сто през януари 2021 г. Със средна коса се
определят 34 на сто, като техният дял спада леко
на фона на данните от 2 години по-рано. С дълга
са 20 на сто от населението и те също падат като
дял спрямо предходното проучване на агенцията.
Пандемията е прибавила някой друг сантиметър
към косите на тези, които са посочили, че косите
им са много дълги и така от 5% през 2019 г. делът
на хората с много дълги коси е вече 6 на сто.

Само в неделя, или?
От два до три пъти седмично е най-честият
отговор на въпроса за честотата на миене на
косата. Зад този процент седят отговорите на 43%
от участвалите в проучването, но той пада спрямо
2019 г. Разрез между отделните полове, показва,
че тази честота се следва от 43% от жените и от
34% от мъжете. Увеличава се делът на посочилите
„веднъж на всеки два дни – от 23% на 25 на сто.
При тях повече са мъжете (28%), отколкото
жените (25%). Всеки ден косата си мие 17 на сто
от населението, а веднъж седмично – 14%. И ако
при „всеки ден“ водещи са мъжете с 30% пред 17
на сто за жените, то при „веднъж седмично“ водят
дамите с 14% срещу 8 на сто от силния пол.
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Косата се мие с….
На въпрос „С какво миете косата си?“ най-голям
дял посочва шампоан (70%). В него влизат 70 на
сто от мъжете и 69% от жените. На шампоан и
допълнителната грижа в лицето на балсам, залагат
18% от хората. Техният дял леко се покачва
спрямо резултатите от 2019 г., когато са били 14
на сто. Балсами ползват едва 10% от мъжете у нас
и 26 на сто от дамите. Продукти от типа „2 в 1“ като
шампоан и душ гел за коса и тяло се ползва от 9%
от потребителите и логично тази козметика се
предпочита повече от мъжете (15%).

В тази картина има място за трима
Проучването навлиза в дълбочина и установява,
че извън балсамите и шампоаните, над половината
от потребителите (53%) използват и други
продукти за поддръжка на косата, като маски
например. Процентът на хората, които заявяват
този ритуал се увеличава спрямо 2 години назад.
Според половото разделение, до трети продукт
извън брачния съюз между шампоана и балсама
прибягват 76% от жените и 29 на сто от мъжете.

За пандемията и настроенията
Несъмнено пандемията удари много услуги и
едни от сериозно пострадалите са фризьорските
и козметични салони. Страхът от заразата остави

ГРИЖА ЗА КОСАТА

много хора да се грижат сами за състоянието
на косата си. Това се доказва и от анализа на
Talk Online, които задават няколко твърдения,
за да установят доколко са релевантни с
настроенията на респондентите. Най-голям дял
посочват, че не се подстригват толкова често
при фризьор, както преди (29%). Пандемията
е била повод за 14% от потребителите да
разредят срещите между косата си с машата
или пресата. Интернет като дестинация за
пазаруване на продукти за грижа за косата, са
открили 12% от хората. По-скъпа козметика за
коса за започнали да ползват 10%. Тези, които са
решили да изземат функциите на специалистите
и са се превърнали във фризьори на самите себе
си са 9 на сто. Поравно се делят тези, които са
увеличили честотата на миене на косата отпреди
пандемията и тези, които са я разредили – по 9%
за всяка група. За 8% Covid-19 и карантината са
били причина да променят магазина, от който
пазаруват продукти от категорията „Грижа за
косата“. Общо 5% твърдят пък, че са започнали
да ползват балсам, 4% казват, че използват поевтини марки шампоани или балсами, а 1% са се
отказали от балсама като продукт.
Ако погледнем горните твърдения през погледа
на мъжете и жените, се вижда, че мъжете са
намалили посещенията си при фризьори,
започнали са да купуват по-скъпи продукти за
коса, започнали са да се подстригват сами и мият
косата си по-често отколкото преди пандемията.
Жените от своя страна също са редуцирали
посещенията си при професионалисти, но са
намалили употребата на преси и маши, започнали
са да пазаруват продукти от интернет, купуват поскъпи марки и мият косата си по-рядко от преди.

За мен, за него и за тях
У нас преобладаваща част от домакинствата
разделят шампоаните си. Проучването на
маркетинговата агенция показва, че 67% от хората
заявяват, че всеки член на тяхното домакинство
ползва собствен шампоан. Един шампоан се
ползва от всички в 12 на сто от домакинствата.
Лично избират шампоана, който ползват 92% от
дамите и 71% от мъжете. Само понякога личен
избор за продукта, който ползват, правят 26 на
сто от мъжете.
Водещ фактор при избора на коса е продуктът
да измива добре косата (41%). Да таргетира
и унищожава пърхота, очакват 35% от
анкетираните. За шампоан с подхранващо
действие се застъпват 33 на сто. За 23% е важно
избраният продукт да бъда подходящ за техния
скалп. Да може да се използва често, е важен

фактор за 22% от хората. За още 22% е важно
шампоанът да помага при косопад, а да е с
натурални съставки е от значение за 19 на сто.

В топ приоритетите на мъжа и на
жената
При избора на шампоан мъжете се водят от
няколко неща – да е против пърхот (51%),
да измива добре (40%), да е специално за
мъже (33%), да е за често ползване (30%), да е
подхранващ (26%), да помага против косопад
(21%), да е подходящ за скалпа (20%). В женският
списък с приоритети, шампоанът трябва да
измива добре (42%), да е подхранващ (41%), да
е за боядисана коса (28%), да е за изтощена коса
(28%), да придава обем (27%), да е подходящ за
скалпа (26%) и да е хидратиращ (23%).
Основният
търговски
обект,
от
който
потребителите в България пазаруват шампоани
са хипермаркетите или супермаркетите (36%).
Резултатите от изследването показват, че има
съществен спад при избора на този канал
спрямо 2019 г. Следващ по важност е каналът на
дрогериите, който остава непроменен като дял
в сравнение с 2 години назад (32%). Аптеките са
третото място, което потребителите посещават,
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ако трябва да си купят шампоан (11%). От
интернет са започнали да пазаруват 7 на сто от
хората, което е ръст спрямо 3 процента, отчетени
през 2019 г. Погледнато през поведенческите
нагласи на двата пола, мъжете предпочитат
повече супермаркетите и хипермаркетите
(44%), докато жените преобладаващо посещават
дрогерии (35%).

С какво миете косата си?
Сапун 3%

4%

Шампоан и балсам за коса
Шампоан/
Душ гел за коса и тяло

18%
14%
9%
10%

За балсама и неговите специфики
70%
69%

Шампоан за коса

Най-голям е делът на потребителите, които
ползват балсам за коса, но не винаги (35%).
Следват тези, които ползват винаги (26%).
Минимален е процентът на посочилите, че
шампоанът им е комбиниран с балсам (8%).
Хората, които не използват балсам са 31 на сто.
И докато при жените водещ дял се държи от
тези, които ползват винаги (44%), то при мъжете
преобладават тези, които не ползват – 51%.
Проучването на Talk Online установява, че 71
на сто от жените у нас боядисват косата си.
От тях 87% избират лично цвета и марката на
боята, а 9 на сто избират цвета, но за марката се
доверяват на чуждо мнение. Най-често боя се
купува от дрогерия (32%). След това като канал
за продажба се нареждат големите хранителни
магазини (24%), специализираните магазини за
козметика (20 на сто), фризьорски салони (16%),
малки хранителни магазини (3%) и аптеки (2%).
Фактът, че най-много бои се купуват от дрогерии
обяснява и резултатите, че като най-често място,
на което дамите боядисват косата си е дома (67%).
Едва след това идват специализираните салони
(32%). На въпроса „В какъв цвят боядисахте косата
си последния път?“ преобладаващият отговор
е „тъмно кестеняво“ (26%). Следват тъмно русо
(16%), черно (12%), светло русо (12%), червено
(10%), светло кестеняво (10%), на кичури (4%).

Друго 1%
1%
2021

Сапун
Шампоан и балсам за коса
Шампоан/
Душ гел за коса и тяло

2019

1%

5%

26%

10%

2%

15%

Шампоан за коса

70%

Друго 0%

69%
2%

2021

Боя за коса
От къде най-често купувате боята за коса,
която ползвате?
2021

От дрогерия (DM, Лили)

32%

От голям хранителен магазин

24%

От специализиран магазин
за козметика
От фризьорски салон

20%
16%

От малък хранителен магазин

3%

От аптека

2%

От друго място

3%

База: Само жени, които боядисват косата си
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Пандемията и боядисаната коса
За най-голям процент от жените (45%),
пандемията не е променила навиците им за
боядисване. За 31 на сто обаче има и негативен
ефект – започнали да са боядисват косата си порядко в сравнение със същия период отпреди
пандемията. Общо 16 на сто са променили
мястото на действие – започнали са да се
боядисват у дома, а не при фризьор. Само 10 на
сто са били подтикнати от извънредната ситуация
към крайности, решавайки да сменят цвета на
косата си. Към по-скъпи марки са прибегнали
5%, като същият процент важи и за тези, които
съм преминали към по-евтини продукти от
категорията, показва проучването на агенцията.

ГРИЖА ЗА КОСАТА

Онлайн търговията е предпочитан канал за потребителите
на продукти за коса
Росица Минева, Мениджър продажби, „Профиасист” ЕООД
Какви са най-интересните иновации в грижата за
косата?
На първо място все повече се залага на естествени, натурално извлечени съставки за здрава и красива коса и на
фирми, които са сертифицирани за това. Второто е боя,
която щади косата, пред боя която е евтина и третата
интересна иновация са сухите шампоани, за забързания
начин на живот.
Засилва ли се интересът на потребителите в последните години към по-специалната грижа за коса?
Животът в динамичния град и силното замърсяване
оказва сериозно влияние върху състоянието на косата и
кожата. Често пренебрегваме косата, защото трудно откриваме подходящата козметика, която се бори с всички външни фактори. Замърсяването атакува и уврежда
космените фибри и скалпа ежедневно. To е една от честите причини за натрупване на свободни радикали и оксидативен стрес. Видимите щети от оксидативния стрес
са често срещани – бързо омазняване, неприятен аромат,
безжизнен вид на косата. Но и тези, които остават скрити,
не са за подценяване – скалпът старее преждевременно,
появява се косопад и побеляване.

Как се отрази пандемията на продажбите на продукти за коса?
През последната година настъпиха много промени в бизнеса. Като цяло потребителите видяха какви са ползите от
онлайн търговията и тя вече е предпочитан канал за тях.
Какво е вашето наблюдение за това до колко потребителите се съобразяват с типа на косата си при избора на продукти?
Все повече хора от всички възрастови категории се вълнуват от правилния начин за поддържане и подобряване състоянието на косата. Именно защото на пазара има
голям арсенал от продукти, забелязваме повишено внимание към избиране на най-подходящия.
Как се промениха продуктите в категория Шампоан
през годините?
Вече единствената цел на шампоана не е само да измие
косата. Има разработени продукти, отговарящи на почти всички проблеми свързани с косата и скалпа, както и
поддръжката му.
Увеличи ли се интересът към категорията Продукти
за скалп и кои са най-търсените в нея?
Да. Продуктите за пърхот и мазен скалп са най-търсените.
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НИЕ СМЕ ДИГИТАЛНИ ПЕЧАТНИ FMCG PHARMA

Основна тема

Основна тема 2

ЯНУАРИ/
ФЕВРУАРИ

Витамини &
минерали

Продукти при запушен
нос

МАРТ/
АПРИЛ

Имуностимуланти

Продукти при алегрии

МАЙ/
ЮНИ

Пробиотици

Продукти за
уриналния тракт

ЮЛИ/
АВГУСТ

Продукти при
стомашни
неразположения

Продукти при рани,
охлузвания и ухапване
от насекоми

СЕПТЕМВРИ/
ОКТОМВРИ

Тоници и други
стимуланти

Продукти при болка

НОЕМВРИ/
ДЕКЕМВРИ

Продукти при
кашлица, настинка
и грип

Хомеопатични
продукти

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ТЕМИ

Продукти за краката
Декоративна козметика
Презервативи
Дезинфектанти

Контакти за реклама: тел: 02/ 944 35 63
Христина Аспарухова, h.asparuhova@cmg-bg.com

ТЕМИ 2022

ТАРГЕТИРАНИ

Козметични
продукти 1

Козметични
продукти 2

Baby

Продукти при
проблемна кожа

-

Бебешка
козметика

Антицелулитни
продукти и продукти
против стрии

-

Бебешка орална
хигиена

Слънцезащитни
продукти за деца и
възрастни

Продукти за отслабване
и ускоряване на
метаболизма

-

Бебешки пелени
и гащи

Душ гелове и Лосиони

Орална хигиена

-

Бебешки мокри
кърпи

Анти - ейдж козметика

-

Бебешки пюрета
и млека

FMCG
списание

PHARMA
списание

КЛАСАЦИЯ:
TOP 300 FMCG
Компании

ДОКЛАД:
TOP 10 FMCG
Ритейлъри

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАГРАДИ

ФОРУМ

PHARMA КОШНИЦА, НОЕМВРИ 2021

ИМЕ НА АПТЕКАТА

БРОЙ ПРОДУКТИ В PROGRESSIVE КОШНИЦА: 27 ПРОДУКТА
Вид Продукт

Име на Продукта

Марка & Компания

Пробиотици

ProCombo Пробиотик + Пребиотик

Витаслим

Пробиотици
Витамини и минерали

Линекс Форте, Пробиотик+Пребиотик
Doppelherz aktiv Витамини А-Я с лутеин

Sandoz
Куайсер Фарма

Витамини и минерали

Магне Доро Директ магнезий

Фортекс

Имунитет

Ревита

120 мл

Юникомс
ГлаксоСмитКлайн

60 бр
75 гр

Кашлица

Nature's Way Sambukus Сироп за силна
имунна система
Healthy Life Selenogin
Волтарен Емулгел 1.16% с апликатор
Lichensed Балсамов сироп за кашлица за
възрастни

Абофарма

150 мл

Кашлица

АЦЦ 600 при кашлица

Памет и оросяване
Болка

Простуда и грип
Дерматологични проблеми
Дерматологични проблеми
Алергии
Слънцезащита

ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ МАКС
Псило-балсам гел
Хомеоплазмин Маз
Restiv таблетки за облекчаване на алергии
Avene Слънцезащитен спрей SPF30
Vichy Ideal Soleil Слънцезащитно мляко за лице
Слънцезащита - деца
и тяло за деца SPF50
Болка и температура - деца Нурофен за деца, с вкус на ягода 100 мг/5 мл
Козметика за деца
Mustela Нежен измиващ гел за коса и тяло
Козметика за деца
Здраве Бебе Био Крем против подсичане
Бебешки храни
Aptamil 1 Pronutra - Advance Адаптирано мляко
Бебешки храни
ХИП ПЮРЕ Сливи
Орална хигиена
Elgydium Anti-plaque Антиплакова паста за зъби
Почистване и дезинфекция Pampers Pure Aqua Мокри кърпи
Почистване и дезинфекция Essentica Pure Дезинфектант за ръце
Грижа за мъжа
Eucerin Men Micro Silver Пяна за бръснене
Грижа за лицето

Lierac Hydragenist Хидратиращ околоочен гел

Грижа за лицето

Nuxe Nuxuriance Ultra Регенериращ нощен
крем за всеки тип кожа
Bioderma Atoderm Крем за нормална до суха и
атопична кожа

Грижа за тялото

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

Количество
10 капсули х
554 мг
14 капсули
30 таблетки
20 сашета х 250 мг

10 ефервесцентни
таблетки
UPS
Сашета х 10
Стада
20 гр
Боарон Лаборатория
40 гр
BIOshield
30 таблетки
Пиер Фабр
200 мл
Sandoz

Л'Ореал

300 мл

РЕКИТ БЕНКИЗЕР
Ей Енд Ди Фарма
Арома
Аксон България
Хип България
Пиер Фабр
Проктър Енд Гембъл
Есентика Пюър
Байерсдорф
Селекта
Интернационал

100 мл
750 мл
50 мл
400 гр
125 гр
75 мл
48 бр
100 мл
150 лв

Дермикос

50 мл

Биодерма

200 мл

15 мл

sopharmacy.bg

subra.bg

aptekamedea.bg

remedium.bg

vitania.bg

galen.bg

366.bg

ОНЛАЙН АПТЕКА

23 продукта

21 продукта

23 продукта

24 продукта

19 продукта

23 продукта

20 продукта

15.69 лв.

15.89 лв.

16.49 лв.

14.02 лв.

16.90 лв.

13.98 лв.

16.50 лв.

15.64 лв.

13.69 лв.
10.69 лв.

12.99 лв.
9.79 лв.

11.78 лв.
9.79 лв.

11.75 лв.
9.79 лв.

12.80 лв.
10.90 лв.

10.44 лв.
9.79 лв.

12.40 лв.
11.90 лв.

12.26 лв.
10.38 лв.

9.19 лв.

7.03 лв.

9.19 лв.

7.32 лв.

9.30 лв.

8.05 лв.

10.60 лв.

8.67 лв.

18.79 лв.

13.85 лв.

14.07 лв.

15.60 лв.

15.72 лв.

26.99 лв.
16.09 лв.

26.98 лв.
15.69 лв.

28.59 лв.
16.09 лв.

27.59 лв.
13.39 лв.

27.90 лв.
15.90 лв.

26.99 лв.
13.17 лв.

24.00 лв.
14.90 лв.

27.01 лв.
15.03 лв.

13.09 лв.

11.60 лв.

10.79 лв.

11.75 лв.

13.20 лв.

10.28 лв.

13.90 лв.

12.09 лв.

14.39 лв.

13.59 лв.

14.29 лв.

12.28 лв.

12.28 лв.

10.74 лв.

12.93 лв.

10.69 лв.
8.39 лв.
6.79 лв.
15.09 лв.
24.49 лв.

9.75 лв.
7.62 лв.
6.69 лв.

10.29 лв.
8.29 лв.
6.49 лв.
14.99 лв.
24.09 лв.

9.95 лв.
7.43 лв.
6.20 лв.
14.79 лв.
45.69 лв.

8.79 лв.
6.60 лв.
6.20 лв.

9.90 лв.
9.17 лв.
7.11 лв.

9.61 лв.
7.97 лв.
6.56 лв.
15.18 лв.
32.52 лв.

48.60 лв.

16.28 лв.

7.90 лв.
8.30 лв.
6.47 лв.
15.86 лв.
26.80 лв.

СРЕДНА
ЦЕНА НА
ПРОДУКТ

25.43 лв.

39.29 лв.
6.79 лв.
29.49 лв.
17.29 лв.
2.79 лв.
6.79 лв.

6.41 лв.
28.59 лв.

9.29 лв.
2.42 лв.

39.29 лв.
6.79 лв.
28.99 лв.
17.29 лв.
2.59 лв.
9.19 лв.
2.99 лв.
1.89 лв.

6.80 лв.
24.62 лв.
4.79 лв.
17.79 лв.
2.65 лв.
6.59 лв.
2.20 лв.

6.42 лв.
32.65 лв.
2.00 лв.
2.20 лв.
7.30 лв.

6.72 лв.
26.79 лв.
4.45 лв.
16.89 лв.
2.35 лв.
6.67 лв.
2.49 лв.

18.50 лв.

51.45 лв.

58.00 лв.

54.72 лв.

34.90 лв.

7.50 лв.
3.90 лв.
1.85 лв.

14.89 лв.

6.66 лв.
29.43 лв.
3.75 лв.
17.55 лв.
2.52 лв.
7.62 лв.
2.80 лв.
1.87 лв.
14.89 лв.

56.09 лв.

55.09 лв.

54.99 лв.

52.69 лв.

78.99 лв.

76.79 лв.

77.39 лв.

76.15 лв.

74.90 лв.

73.99 лв.

81.57 лв.

77.11 лв.

24.69 лв.

24.59 лв.

24.49 лв.

23.55 лв.

21.19 лв.

18.76 лв.

19.92 лв.

22.46 лв.

441.87 лв.
4 продуктa
47.71 лв.
489.58 лв.

442.54 лв.
6 продукта
55.76 лв.
498.30 лв.

407.76 лв.
4 продуктa
73.64 лв.
481.40 лв.

426.06 лв.
3 продуктa
56.05 лв.
482.11 лв.

318.89 лв.
8 продукта
159.77 лв.
478.66 лв.

376.63 лв.
4 продукта
71.23 лв.
447.86 лв.

382.86 лв.
7 продукта
114.80 лв.
497.66 лв.

15.11.2021 /14:00/

15.11.2021 /14:30/

15.11.2021 /15:00/

15.11.2021 /15:30/

15.11.2021 /12:30/ 15.11.2021 /13:00/ 15.11.2021 /13:30/

ЛЕГЕНДА:

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв артикул

ПРОДУКТ НА ФОКУС

АЦЦ Сироп
АЦЦ – повече от муколитик. Има тройно действие:
1. Муколитично
2. Антиоксидантно (директно и индиректно)
3. Противовъзпалително
Маркетингова подкрепа: ТВ реклама, интернет реклама, промо материали в
аптеките
Логистична информация: Наличен в дистрибуторите на лекарствени продукти.
Вносител: Сандоз България КЧТ
Адрес: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ 55, сгр. 4, ет. 4
Телефон: 02/9704747 Факс: 02/9704757
Уебсайт: www.sandoz.bg

НОВИ ПРОДУКТИ
Energizing Superactive
Стимулиращ и укрепващ серум за скалп и крехка коса, склонна към окапване. Противодейства на косопада, свързан с андрогенетични фактори, подходящ за мъже и жени.
Energizing Superactive намалява косопада, хиперпроизводството на себум и подобрява плътността на косъма.
Косата става по-силна, а скалпът е по-тонизиран и с подобрен комфорт.
Той съдържа активни съставки против загуба, които имат противовъзпалително действие и могат да възстановят
баланса на скалпа до оптималните му условия.
Oбогатен с иновативния микробиотичен бустер, който балансира микробната екология, нормализирайки скалпа
и усилвайки действието срещу косопад.
Маркетингова подкрепа: Davines е целенасочен бранд. Нашата цел е да бъдем най-доброто за света, да създаваме
добър живот за всички чрез красота, морали и устойчивост. Като В Corporation, ние сме част от общност отдадена
на каузата за използване на бизнеса, за положително влияние. Нашите продукти са:
● Без сулфати
● Без парабени
● Без изкуствени оцветители и аромати
● Не се тестват върху животни
● Всички продукти са произведени с енергия от възобновяеми източници
● Всички опаковки на продуктите са рециклирани и рециклируеми
● Продуктите са веган
Производител: Davines Spa
Вносител и дистрибутор: "Профиасист" ЕООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр.Бургас, ул."Антим Първи" 18
Телефон: 0882 116 990
Уебсайт: www.davines.bg
e-mail: office@ten-bg.com

Aptamil Organic 800g
Aptamil® БИО 2 е преходно мляко, предназначено за задоволяване на хранителните потребности на бебе след
6-месечна възраст.Вдъхновени от нашите научни изследвания, създадохме нашата уникална комбинация от хранителни съставки. Aptamil® БИО 2 e биологично преходно мляко, произведено от мляко от биологично производство, в което са съчетани достиженията на науката и природата. Съдържа хранителни влакнини GOS/FOS – нашата специална смес от олигозахариди, както и витамини C и D, DHA**
(омега-3) и AA (омега-6) мастни киселини.
Производител: DANONE-NUTRICIA Infant Nutrition, Rocklands, Wexford, Ireland/ Ирландия
Вносител и дистрибутор: Аксон България АД
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София, ул. Георги Караславов 14А
Телефон: 02/8191022
Уебсайт: www.axxon.bg
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НОВИ ПРОДУКТИ

Лекадол Комплекс 200mg ибупрофен/ 500mg парацетамол
филмирани таблетки
Съвременна комбинация с отличен ефект при болка и висока температура. Особено подходящ за по-силно обезболяване от самостоятелното приложение на ибупрофен или парацетамол.
● Трайно обезболява повече от 8 часа
● Осезаемо облекчение само след 15 мин.
● Без кодеин и други опиоиди
● Показан при висока температура и симптоми на грип
Лекарствен продукт без рецепта за възрастни над 18 г. за краткосрочно лечение. Съдържа ибупрофен и парацетамол. Преди употреба прочетете листовката. А0204/30.10.2020, BG2009300938/30-SEP-2020
Маркетингова подкрепа:Телевизионна и дигитална реклама, видимост на точката на продажба
Логистична информация: Опаковка с 10 капсули / 224 оп. в кашон
Производител:Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia
Вносител и дистрибутор: Сандоз България КЧТ
Адрес на вносителя и дистрибутора: Сандоз България КЧТ, 1407 София, бул. Н.
Вапцаров 55, сгр. 4, ет. 4.
Телефон: 02/ 970 4747
Уебсайт: https://www.sandoz.bg/products/otc/lekadol-kompleks

Дермахелп / Dermahelp крем

Дермахелп / Dermahelp крем е иновативен продукт, синергия от внимателно подбрани въз
основа на клинични проучвания естествени
вещества. Прилага се за бързо регенериране на
тъкани при:
● изгаряния
● диабетни рани
● декубитуси
● ожулвания
● следоперативни белези
● акне
● грижата за епидермиса при използване на
цитостатици
Маркетингова подкрепа: Интернет реклама
Логистична информация: Предлага се в опаковки от 15 мл, 30 мл и 150 мл
Производител: Laboratorium Mincu SRL, Румъния
Вносител и дистрибутор: Виена Медтех ЕООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: 1408
София, ул.“Орехова гора“ 14
Телефон: 0886442511
Уебсайт: www.viennamedtech.com
e-mail: viennamedtech@viennamedtech.com

Chicco Шампоан за коса и тяло 2-1
Нова Формула с 92 % натурални съставки..Нежно и деликатно
почиства бебешката кожа от първата баня. С омекотяващи и успокояващи свойства на овеса. Неутрално PH , не дразни очите.
Без парабени , SLS и SLES. Клинично и офталмологично тестван
Маркетингова подкрепа:Активация в точката на продажба,
постери, брошури,уоблери дигитални кампании
Логистична информация: шише с помпа 500 мл
Производител: Artsana S.p.A., Via Saldarini Catelli 1,
Grandate (Como), Italy
Вносител и дистрибутор: Авенди ООД,
Адрес на вносителя и дистрибутора: София,
бул. Искърско шосе 7
Телефон: +359 2 973 1181
Уебсайт: www.chicco.bg
e-mail: Chicco@avendi.bg

Bebelan Sensitive 99.7% water
Хипоалергенни влажни кърпички създадени за специфична
грижа към деликатната кожа на новородено и всички хора с
чувствителна кожа. С текстил от 100% натурална вискоза кърпите са биоразградими, здрави и неразтегливи. Напоени са с 99.7%
вода, филтрирана 8 пъти, със съдържание на сребърни йони и
специален лосион, в който са добавени капки зехтин и лек, успокояващ аромат. Така кърпичките SENSITIVE са изцяло натурални
и перфектни за поддържане на здрава кожа. Клинично и дерматологично тествани.
Производител: Идея Груп ООД
Вносител и дистрибутор: Бебелан ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора:
гр. София, ул. Елисавета Багряна N4
Уебсайт: www.bebelan.bg
e-mail: office@bebelan.bg
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Международна издателска група за В2В издания
„Си Ем Джи България” ЕООД
ул. „Фредерик Жолио-Кюри”, 2 А, ет. 4, ап. 7
1113 София, България
тел. 02/944 35 63
PROGRESSIVE БЪЛГАРИЯ
Списание www.progressive.bg
Конференция www.conference.progressive.bg
AWARDS www.conference.progressive.bg/AWARDS
Форум www.forum.progressive.bg
Национална Класация: ТОП 300 FMCG Компании www.progressive.bg/FMCG КЛАСАЦИИ
FMCG Ритейл Годишни Доклади www.progressive.bg/FMCG ДОКЛАДИ
Progressive Magazine Bulgaria
Progressive Magazine Bulgaria
Progressive PHARMA
Progressive PHARMA
PROGRESSIVE GROUP
www.progressive.bg
www.revistaprogresiv.ro
www.progressive.com.hr
www.progressivemagazin.rs
www.trendshrb.ro
www.frozenfoodeurope.com
www.potatobusiness.com
www.worldbakers.com

