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Анализ - Продукти при запушен нос
Продажбите за периода възлизат на 36 787 110 лв.,
което е повишение с 25,03%

На Фокус - Витамини и минерали
Ясно откроими са няколко групи марки,
които стоят в съзнанието на потребителите.

Baby Care - потребителско проучване
42% купуват бебешка козметика 2-3 пъти в месеца

Витамините – потребителите са все
по-информирани какво да закупят
маг. фарм. Лилия Божкова,
медицински маркетинг специалист,
Куайсер Фарма България ЕООД
Антон Цветков,
Търговски Директор, Исо Плюс БГ
Нина Попова,
Мениджър продажби, Ревита ООД

www.progressive/pharma.bg

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
Милица Димитрова: m.dimitrova@cmg-bg.com
Телефон: +359 2 944 35 63
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ПОЛУЧАТЕЛИ
Аптеки, дрогерии, козметични магазини

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: 6 броя през 2022 г. - януари/февруари, март/април, май/юни,
юли/август, септември/октомври, ноември/декември

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
www.progressive/pharma.bg 1 : 2022
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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
Милица
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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

ОТ РЕДАКТОРСКИЯ ЕКИП
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80% от потребителите
купуват витамини
най-често от аптеките

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ”
Елица Петрова
e.petrova@cmg-bg.com
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PROGRESSIVE PHARMA се разпространява безплатно
до Топ Мениджъри в международни, локални и регионални аптечни и дрогерийни вериги, управители и
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Според данни на „IQVIA България“, броят продадени опаковки на
назалните деконгестанти от началото на 2021 до ноември месец
на същата година е 5 144 248. За предходната този брой е бил 4
417 576, тоест ръстът на брой продадени опаковки от началото на
годината до ноември спрямо същия период в предишната година
е 16,45%.
Традиционно, витамините са продукт, които се купува от аптеките.
В момента 80% от потребителите купуват витамини най-често
от аптеките. Останалите 20% са разпредени между дрогерии,
хранителни вериги, специализирани магазини за хранителни
добавки, спорни центрове и онлайн магазини. Като най-съществен
канал, извън аптечна мрежа, се оформят онлайн продажбите – 5,0
%, показват данни от изследването AB Brand Tracking – октомвриноември 2021, регулярен информационен продукт създаден
съвместно от агенция за изследвания и консултации BluePoint и
медийна агенция Argent.
А изборът на тези продукти е комплексен и включва фактори като
ниво на здравна култура, препоръка от страна на медицински
лица – лекари, фармацевти, убеденост в качеството на продуктите,
маркетингови активности на производителите и предишен опит.
Хората по-лесно се доверяват на утвърдени и познати марки
продукти. Особено ако имат положителен опит, те са по-склонни
отново да изберат продукт на същата марка. Съотношението между
цената и качеството също е от значение, казват представители на
компании за производство и дистрибуция на витамини и минерали.
Що се отнася до най-малките потребители – бебетата, мнозинството
от родителите - 42% казват, че купуват бебешка козметика 2-3
пъти в месеца. По-често от тях (1-2 пъти седмично) пазаруват
19% от запитаните. Веднъж месечно купуват 26%, а едва 14%
твърдят, че го правят по-рядко от веднъж месечно. Интересно е
да се отбележи, че сред тези, които пазаруват най-често или 1-2
пъти седмично, живеещите в столицата са най-слабо представени
спрямо респондентите от останалите населени места. Това отново
са данни от специално проучване, проведено от агенция Market
Links. За всичко това, както и други интересни данни, четете в
първия за годината брой на списанието.

съдържание
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НОВИНИ

Николай Колев е новият
управляващ директор на
компаниите на Група ФЬОНИКС в
Румъния

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 9% ръст
в приходите за 2021 г.

Компаниите Фармексим и Хелп Нет, част
от немската Група ФЬОНИКС в Румъния, се
поемат от българина Николай Колев. Той ще
заеме позицията управляващ директор, като
длъжността ще изпълнява в допълнение на
сегашната си роля като управляващ директор и
председател на Управителния съвет на ФЬОНИКС
Фарма България.
Николай Колев има над 25 години опит във
фармацевтичния и финансовия сектор. Той е
заемал управленски, маркетинг и търговски
роли за няколко пазара. Неговият кариерен път
във фармацията започва в компанията Актавис
(днес ТЕВА) на позицията Мениджър Бизнес
развитие за международни пазари. По-късно
поема управлението на Профи Кредит и ролята
на председател на Управителния съвет за
България, Централна Европа, Русия и част от
Азия.
Към компанията ФЬОНИКС Фарма България,
Николай Колев се присъединява през 2017г
като управляващ директор и председател
на Управителния съвет. Днес той заема и
ръководния пост в Българската асоциация на
търговците на едро на лекарства (БАТЕЛ).
„Щастлив съм да се присъединя към румънския
екип, част от голямото семейство на Група
ФЬОНИКС! Поемам управлението на две
организации със стабилни основи, положителен
темп на развитие и ясна стратегия за бъдещето.
През следващите месеци ще се фокусираме върху
изграждането на все по-голямо взаимодействие
между България и Румъния, създавайки здравни
услуги с добавена стойност за нашите клиенти
и партньори. Продължаваме да изпълняваме и
нашата най-важна мисия – да доставяме здраве
всеки ден“, подчертава Николай Колев.

SoPharmacy в партньорство с Lidl
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„Софарма Трейдинг“ АД приключи 2021 г.
реализирайки приходи в размер на 957 154 хил. лв.,
което представлява 9% ръст в сравнение с отчетените
877 811 хил. лв. съгласно одитирания финансов отчет за
2020 г. Само през декември приходите на компанията
нарастват с 5% до 82 206 хил. лв., спрямо 78 357 хил. лв.
през същия месец на 2020 г.
Печалбата преди данъци за 2021 година възлиза на
8,180 хил. лв. При направения към 31.12.2021 г. преглед
за обезценка на инвестициите в съответствие с МСС 36
„Обезценка на активи“, „Софарма Трейдинг“ АД отчита
загуба от обезценка на инвестицията в дъщерното си
дружество Sopharma Trading d.o.o. (Сърбия) в размер
на 17,307 хил. лв. Акумулираната печалба преди
данъци на „Софарма Трейдинг“ АД за периода януаридекември 2021 г. преди ефекта от обезценката достига
25 487 хил. лв.

През февруари потребителите на мобилното
приложение Lidl Plus могат да се възползват от
намаления до 20% в групата аптеки SoPharmacy
за определени артикули. Офертите предлагат
разнообразие от козметични продукти от избрани
марки и селекция хранителни добавки, витамини и
минерали. За получаване на отстъпка е необходимо
клиентът да предостави кода за отстъпка от своето
приложение Lidl Plus на касата на аптеки SoPharmacy,
Ceiba и Sanita или да въведе кода за отстъпка в поле
„Промо код“ при приключване на поръчка в сайта
www.sopharmacy.bg.
Във веригата SoPharmacy, партньор в приложението
Lidl Plus, клиентите могат да закупят продукти за устна
хигиена „Елмекс“ с отстъпка от 15%. Отделни артикули
от хранителните добавки Walmark, SO Bio козметиката
и избрани витамини и минерали SoPharmacy Wellbeing
също са достъпни в приложението с намаление от
20%. От същата отстъпка могат да се възползват и
любителите на френската марка SVR за селекция
избрани продукти.

НОВИНИ

ФЬОНИКС Фарма с нов дистрибуционен и офис център
Интегрираният доставчик на здравни
услуги ФЬОНИКС Фарма отвори своя шести
дистрибуционен център на територията
на България в Логистичен парк BPD в град
Варна.
„С предприемането на тази стъпка от
развитието си, ние от ФЬОНИКС Фарма,
заявяваме своя ангажимент за бъдещ
устойчив растеж и развитие като интегриран
доставчик на здравни услуги. През годините
винаги сме били и ще продължим да бъдем
водени от нашата най-важна мисия – да
доставяме здраве всеки ден на българското
население”, коментира Николай Колев,
Управляващ директор и председател на
Управителния съвет на ФЬОНИКС Фарма.
В новия център се помещават оперативни офисни помещения, представителен офис и складови помещения.
Модерната конвейерна и стелажна система, изградена според всички изисквания за добра дистрибуционна
практика, ще обслужва над 220 клиента – аптеки, дрогерии и болници от Варна, Добрич, Шумен и региона.
Новият център ще подпомогне развитието не само на дистрибуционната дейност на компанията, но и на всички
останали бизнеси, предлагащи здравни услyги – ексклузивно представителство на над 7 фармацевтични
производители, между които са GSK, Klosterfrau, Pohl Boskamp, здравен софтуер, медицински изделия.
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АНАЛИЗ

Ръст на продажбите в опаковки
на назални деконгестанти от
16,45% към ноември 2021

С

поред данни на „IQVIA България“, броят
продадени опаковки на назалните
деконгестанти от началото на 2021 до
ноември месец на същата година е
5 144 248. За предходната този брой е бил 4 417
576, тоест ръстът на брой продадени опаковки от
началото на годината до ноември спрямо същия
период в предишната година е 16,45%.
В стойност продажбите за периода възлизат на
36 787 110 лв., което е повишение с 25,03% спрямо
същия период от предходната година, когато
стойността на продажбите е била 29 423 471 лв.
На годишна база (12 месеца назад) реализираният
обем продажби възлиза на 5 515 043 опаковки.
Ръстът за последните дванайсет месеца до
ноември 2021 г. спрямо предходните е 10,67%.
В стойност ръстът на годишна база отново е
по-голям – 18, 49%. 39 286 943 лв. са продажбите
в стойност на годишна база до ноември 2021 г., а
за предходната са били 33 155 605 лв.
В топ пет опаковки по продажби в стойност от
началото на 2021 до ноември месец се намират
MUCONASAL PLUS SPRAY 1 10 ML на SANOFIAVENTIS, XYLOMETAZOLIN NOSE DROPS .1 % 1 10 ML
на POLPHARMA и OLYNTH HYDRA NOSE SPR.DOS .1
% 1 10 ML на JOHNSON&JOHNSON. Фигурират и
два продукта на GLAXOSMITHKL. CHC - VIBROCIL
NOSE DROPS 1 15 ML и OTRIVIN SPRAY MENT.
.1 % 1 10 ML. Продажбите на тези 5 продукта
представляват близо 54% от продажбите на
цялата категория, като водещият продукт има
близо 3 пъти по-високи продажби от петия.
Топ 5 компаниите по продажби в стойност
от началото на годината до ноември месец
са: GLAXOSMITHKLINE, JOHNSON&JOHNSON,
KLOSTERFRAU, SANOFI-AVENTIS, POLPHARMA
(подредени по азбучен ред).
По отношение на спрейовете на основата на
физиологичния разтвор броят продадени
опаковки на продукти от началото на 2021 до
ноември месец на същата година е 1 101 616
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по данните на IQVIA България. За предходната
този брой е бил 949 295. Това прави ръстът
на брой продадени опаковки от началото на
годината до ноември спрямо същия период в
предишната – 16,05 %. В стойност продажбите
от началото на 2021 г. до ноември възлизат на
9 822 386 лв., което е ръст от 17,73 % спрямо
същият период от предходната година, когато
стойността на продажбите е била 8 343 169 лв.
На годишна база (12 месеца назад) реализираните
продажби на опаковки са 1 173 018 . Ръстът
за последните дванайсет месеца до ноември
2021 г. спрямо предходните е 8,15 %. В стойност
ръстът на годишна база пък е 9,48 % като общата
стойност на продажбите на спрейове на основата
на физиологичен разтвор за 12 месеца назад
спрямо ноември 2021 г. е 10 451 514 лв.
В топ пет продавани опаковки се намират три
продукта на FUMOUZE - STERIMAR NASAL SPRAY
1 100 ML, STERIMAR NASAL SPRAY BABY 1 50 ML,
STERIMAR NASAL SPRAY 1 50 ML, както и NASO
LIBERO LN/ SOLUT. 12 5 ML на LINEA PHARMA и
SILVERTUSS NASAL SPRAY 1 15 ML на ABO PHARMA.
Продажбите на тези продукти представляват
близо 43% от продажбите на цялата категория от
началото на 2021 до месец ноември.
Топ 5 компаниите по продажби в стойност от
началото на годината до ноември месец са:
FUMOUZE, GANASSINI, LINEA PHARMA, MENARINI,
URGO (подредени по азбучен ред).
Продуктите за отпушване на нос за мазане и за
инхалация са с ръст от 30,44 % от началото на
2021 г. до ноември същата година за продажба
на опаковки. Общо продадените опаковки за
периода са 35 807. В стойност ръстът е 40,57 %,
като общо продажбите в стойност за периода
възлизат на 287 881 лв. На годишна база (12 месеца
назад от ноември 2021) продадените опаковки
са 38 600, което показва ръст от 21,49 % спрямо
предходната, когато са били 31 773. В стойност
продажбите на годишна база са 308 032 лв.
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Пазарът на витамини –
какво точно се случва?
Във времето разходите на домакинствата за здраве се
увеличават. Като тук ясно откроима е тенденцията да се
разширява потребителската кошницата с ОТС лекарствени
средства и хранителни добавки. От Юлиан Добрев,
създател и Директор изследвания на BluePoint
Това се случи поради общоналагащия се принцип
„повече усилия за профилактика и превенция“
и разбира се с добрата развойна и маркетингова
активност на фармацевтичните компании. И при
двата катализиращи фактора говорим за пари –
спестени от правителствата и спечелени от фарма
индустрията, но това е една друга тема.
Една от категориите, която е с най-дълбок
исторически генезис и същевременно широко
развила се през последните 9-10 години е тази на
витамините и минералите (2020 година глобалния
пазар е на стойност 120 млдр. USD и прогноза за
ръст през 2021).

добавки, спорни центрове и онлайн магазини. Като
най-съществен канал, извън аптечна мрежа, се
оформят онлайн продажбите.
Добавяйки към тези факти и новия модел на
аптеки, които се налагат с възможен достъп на
клиентите до ОТС лекарствата и хранителните
добавки се оказва, че потребителите имат все
по-голяма роля в избора на конкретни марки
витамини. А това от своя страна в по-голяма
степен осмисля комуникацията и отваря темата за
нейната ефективност в категорията.

А како се случва на нашия пазара?

Как това влияе на известността и
потребителските предпочитания?

Традиционно, витамините са продукт, които се
купува от аптеките. В момента 80% от потребителите
купуват витамини най-често от аптеките. Останалите
20% са разпредени между дрогерии, хранителни
вериги, специализирани магазини за хранителни

Комуникацията е начин да достигнеш до потребителите, но разбира се, особено във Фарма
индустрията има и други фактори, които оказват
влияние върху разпознаваемостта на марките и
отношението,коетосеформиракъмвсякаеднаоттях.
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Нейчърс уей (Nature’s Way)

3.7%

Ревалид (Revalid)

3.6%

Джи Ен Си (GNC)

1.6%

Вигор (Vigor)

0.7%

ВИТАМИНИ

7.1%

Друго

Графика 1
Когато говорим за витамини, за коя марка се
сещате първо (в %)?
Без марка - само компания
Друга
ЦитроВит
Цетебе (Cetebe)
Центрум (Centrum)
Супрадин (Supradyn)
Суправит (Supravit)
Ревалид (Revalid)
Нейчърс уей (Nature’s Way)
Д-р Тайс (Dr.Theiss)
Допелхерц (Doppelherz)
Джи Ен Си (GNC)
Джеймисън (Jamieson)
Витарал (Vitaral)
Вигор (Vigor)
Валмарк (Walmark)
Alive!

20.1%
35.7%
1.6%
0.8%
6.4%

техния избор. Едно е сигурно – комуникацията ще
има все по-голямо влияние на този пазар, като тук
вече не говорим просто за изразходвани бюджети, а
за правилното насочване и висока чуваемост на посланията – т.е. за ефективност на маркетинговата комуникация и адекватен маркетингов подход като цяло.
Данните са от изследване AB Brand Tracking – октомври-ноември 2021, регулярен информационен продукт
създаден съвместно от агенция за изследвания и консултации BluePoint и медийна агенция Argent. Обект на изследване са 26 продуктови категории, четири пъти годишно.

2.6%
4.5%
0.0%

https://argent-bg.com/ab-brand-tracking/

0.2%
0.6%
22.1%
0.0%
2.1%
0.4%
0.0%
0.9%
1.9%

Графика 1 показва каква е известността на марките
витамини като първа посочена (ТОМ). Широка е палитрата от изведена марки, в т.ч. и всеки пети споменава компания (производител) без конкретна марка.
Интересен е и погледът върху графика 2 – общата
известност на марките. Ясно откроими са няколко
групи марки, които стоят в съзнанието на потребителите. Лидерите са Допълхерц (Doppelretz), Центрум
(Centrum) и Суправит (Supravit), следвани от Цитривит,
Супрадин (Supradin), Д-р Тайс (dr. Taiss) и Валмарк
(Walmark). Трябва да се отбележи, че при различните производители и марки има различна маркова
архитектура и наличието на подбрандове и различно
порфолио, това от една страна води до отличимост,
но от друга до известно объркване на потребителите
и трудности при избора им. Примерно Допълхерц
(Doppelretz), Д-р Тайс (dr. Taiss) и Валмарк (Walmark)
имат значими кампании и за продукти, които не са
витамини, което допринася за популярността им.
Известността има пряко отношение към избора. На
графика 3 е представена информация за общото
проникване на марките. Видимо е, че марките
лидери на база известността, запазват и лидерските
си позиции в проникването. Ситуацията се усложнява, когато анализът премине в друга изключително интересна тема – възприятието на марките
(имиджовото възприятие), нивото на потребителска лоялност и склонността към замяна на марките.
Въпроси, които имат отношение към потребителския избор и крайното пазарно позициониране на
марките в категорията витамини.
Категорията витамини и минерали видимо се разширява, а потребителите все повече ще формират
трайно отношение към марките и това ще диктува

Графика 2
Обща извезвестност на марките (в%)
Допелхерц (Doppelherz)

81.2%

Центрум (Centrum)

78.8%

Суправит (Supravit)

76.9%

ЦитроВит

67.8%

Супрадин (Supradyn)

67.1%

Д-р р Тайс (Dr.Theiss)

62.3%

Валмарк (Walmark)

60.8%

Джеймисън (Jamieson)

43.3%

Цетебе (Cetebe)

39.9%

Alive!

34.1%

Ревалид (Revalid)

32.2%

Нейчърс уей (Nature’s Way)
Витарал (Vitaral)

18.9%
15.3%

Джи Ен Си (GNC)

5.1%

Вигор (Vigor)

3.8%

Графика 3
Кои марки витамини купувате обикновено (в%)?
39.6%

Допелхерц (Doppelherz)

27.3%

Суправит (Supravit)

24.2%

Центрум (Centrum)

22.3%

ЦитроВит
Супрадин (Supradyn)
Валмарк (Walmark)

17.2%
12.4%

Цетебе (Cetebe)

10.2%

Джеймисън (Jamieson)

9.6%

Alive!

9.2%

Д-р Тайс (Dr.Theiss)
Витарал (Vitaral)

8.8%
4.7%

Нейчърс уей (Nature’s Way)

3.7%

Ревалид (Revalid)

3.6%

Джи Ен Си (GNC)

1.6%

Вигор (Vigor)

0.7%

Друго

7.1%

Графика 1
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Витамините – потребителите
са все по-информирани какво
да закупят
Допитахме се до представителите на някои от най-големите
компании за витамини как се е развил пазарът на тези
продукти през техния поглед.

Хората по-лесно се
доверяват на утвърдени
и познати марки
маг. фарм. Лилия Божкова,
Медицински маркетинг специалист,
Куайсер Фарма България ЕООД
Пандемията от Ковид-19 и витамините
За щастие, витамините и минералите, отново доказаха своите полезни свойства и бяха от „добрите
герои“ през последните две години. Бидейки
дълго време единствената възможност за профилактика и укрепване на организма в разгара на
пандемията, витамините и минералите, признати
в подкрепата на имунната система, като витамин
12 | брой 1 : 2022

С, витамин D, цинк и селен, буквално бяха разграбени от аптеките. Всички си спомняме все още
шока от първия локдаун и неистовото търсене на
витамини, минерали и средства за лична защита
– маски и дезинфектанти, които бързо се превърнаха в дефицитна стока.
Пандемията от Ковид-19 преобрази живота ни
в буквален и в преносен смисъл. Ако трябва да
излезем извън всички негативни страни на ситуацията, една от положителните е, че ние осъзнахме
истинската стойност на здравето, възможността
да бъдем заедно с близките си, да работим и пътуваме свободно. Друг голям плюс е, че до известна
степен се повиши здравната култура на населението. Хората все повече четат информация на
здравни теми благодарение на лесния достъп
дори през мобилните устройства и се надявам
да се доверяват на достоверни източници. Има
много на брой проучвания и статии, които доказват, че приемът на определени хранителни вещества като витамин D, би могъл да намали риска
от тежко протичане на Ковид-19. Не малко страни
разработиха препоръки за профилактика, в които
включваха и адекватен прием на витамини, минерали и омега-3 мастни киселини, особено препоръчително за хората в рисковите групи. Когато
говорим за укрепване на имунната система, не
трябва да забравяме и за силата на природните
съставки, доказали се с времето, като цветове от
ехинацея, плодове от арония, куркума и джинджифил и други. На аптечния пазар са представени
много продукти, съдържащи както единични съставки (моно препарати), така и комбинации между
витамини, минерали и микроелементи и/или растителни съставки, които са готови да посрещнат
специфичните нужди на потребителите и им предоставят възможност за избор. Комбинираните
продукти, обикновено са предпочитани, заради
по-комплексното им въздействие.

ВИТАМИНИ

Кой купува най много витамини и минерали?
Потребителите днес имат възможност да изберат от продукти, разработени спрямо специфичните нужди на организма в различните възрасти.
Според мен най-много витамини и минерали
се купуват от потребителите след 25 годишна
възраст, тъй като тогава осъзнато започваме да
мислим по-активно за запазване на здравето и
доброто състояние на организма.
Жените и по-специално майките, които се грижат както за малките деца, така и за останалите
членове на семейството, сякаш по-често мислят
за профилактика и подбират продукти, които
да подобрят качеството на живот и здравето на
останалите. Активно спортуващите хора, било то
мъже или жени, също се грижат за добрата форма
на организма си и за пълноценното снабдяване с
витамини и минерали и колаген, за да защитят ставите си. Децата са специална група потребители,
защото при тях от една страна имунната система
все още се развива, а от друга страна доста често
се хранят еднообразно и небалансирано, общуват
в големи колективи в детските градини и училищата, което е предпоставка за по-лесно разпространение на различни заболявания. За щастие има
разработени специални фармацевтични форми,
като мултивитаминни сиропи с всички витамини

Значителна част от
хората в зряла възраст
вече са потребители на
витамини и минерали
Антон Цветков,
Търговски Директор, Исо Плюс БГ

от А до Я, с приятен вкус или полезни витамини и
пробиотични бактерии под формата на неустоими
желирани мечета и редица други.
Грижата за здравето на всеки човек трябва да е
осъзната и пълноценна, а това може да се постигне с
разнообразно хранене, включващо свежи плодове
и зеленчуци, достатъчно сън, физическа активност
и по-малко стрес. В действителност при съвременния начин на живот, стресът и умората са обичайно
явление. Често консумираме нездравословни
храни, а двигателната активности при много хора
е недостатъчна, което неминуемо се отразява негативно на организма. Ето защо смятам, че приемът
на хранителни добавки, е част от профилактиката и
пример за отговорна грижа за здравето.
Как да изберем подходящите витамини?
Според мен изборът е комплексен и включва фактори като ниво на здравна култура, препоръка от
страна на медицински лица – лекари, фармацевти,
убеденост в качеството на продуктите, маркетингови активности на производителите и предишен
опит. Хората по-лесно се доверяват на утвърдени
и познати марки продукти. Особено ако имат
положителен опит, те са по-склонни отново да
изберат продукт на същата марка. Съотношението
между цената и качеството също е от значение.
Преди и след пандемията
През последните две години сме свидетели
на различни възходи и спадове в продажбите
на витамини и минерали. Въпреки че имаше и
моменти на затруднения с доставките поради
повишеното глобално търсене и липсата на
суровини, много хора се довериха на ползите от
хранителните добавки и станаха лоялни потребители. Като цяло пазарът започна да се нормализира и балансира от началото на 2021 г.
Потребителите в България започнаха да се
информират по-добре за хранителните добавки
чрез търсене и четене – основно онлайн. Със
сигурност пандемията им повлия да са още
по-загрижени за своето здраве и благополучие.
Огромното количество налична информация,
до която всеки може да достъпи лесно днес, бих
казал, че до голяма степен повиши нивото на
информираност на потребителите, за да могат
да направят по-добре обмислен избор.
Пол и възраст
Значителна част от хората в зряла възраст вече
са потребители на витамини и минерали. Някои
приемат повече, други по-малко. Струва си да се
отбележи, обаче, че възрастта може да се приеме като параметър, който разграничава категориите хранителни добавки. Хората в по-зряла
възраст използват основно продукти насочени
www.progressive/pharma.bg 1 : 2022
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Статията е публикувана със съкращения.
Цялата може да прочетете на www.progressive.bg/pharma/

към подпомагане доброто състояние на ставите, имунната система, подобряване на сърдечна дейност и пр.
По отношение на пола, дамите обикновено са
тези, които купуват хранителни добавки и вземат решение за цялото семейство. Жените имат
предимство и поради факта, че често купуват
хранителни добавки в подкрепа и грижа за
своята красота и добър външен вид.
Дали и какви витамини и минерали да
купуваме?
Резултати от различни проучвания и изследвания доказват, че човешкият организъм изпитва
недостиг на различни елементи. В тази връзка,
най-ефективен начин за задоволяване на

тези нужди би бил чрез прием на хранителни
добавки. Следователно, колкото по-информиран е потребителя, толкова по-вероятно е той
да приема подходящите за неговите нужди елементи. Бих казал, че това е постоянна грижа за
здравето и начина ни на живот!
Изглежда, че потребителите вече са наясно, че
качеството е критичен фактор за избор на марка
хранителни добавки. За тях е много важно да
знаят, че продуктите, които приемат в тялото
си са създадени от висококачествени суровини
и са подкрепени от науката и съответните проучвания и изследвания. В тази връзка, цената
изглежда е все по-малко значим фактор, влияещ
върху решението за покупка.

Ръст в продажбите заради пандемията
Продажбите на витамини и минерали през последните 2 години бележат ръст от 40% спрямо предходните периоди, а пазарният им дял се е увеличил двойно.
Нашите наблюдения са, че хората наистина станаха
по-загрижени за здравословното си състояние –
онова, което забелязваме, е осезаем ръст в продажбите на конкретни витамини и минерали, а също и
на продукти, ориентирани към имунното здраве.
За кого представляват най-голям интерес витамините и минералите?
Продуктовото ни портфолио включва витамини и
минерали в най-бионаличните им форми и съобразени с всички възрасти. Имайки предвид, че в много
от случаите жените са водещи в семейството, както
и че именно те по-често търсят здравна информация от различни източници , мога да кажа, че те са
и основният потребител на диетични добавки за
цялото семейство.

Днес качеството има
решаваща роля за
покупката
Нина Попова,
Мениджър продажби, Ревита ООД
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Нужни ли са те?
Категорично да! Забързаният начин на живот, стресът, както и фактът, че невинаги имаме възможност
да спазваме здравословен хранителен режим, неминуемо повишават нуждите на организма от допълнителна подкрепа, каквато могат да осигурят диетичните добавки с доказан и гарантиран произход.
Хората започнаха все по-усилено да се информират
относно избора на витамини и минерали. Докато
преди време цената бе водещ фактор, днес качеството има решаваща роля за покупката.
Едни от най-важните ориентири за качество са
чистотата на състава, изцяло натуралният му произход, а също и биологичната активност на ингредиентите, особено на растителните екстракти, при
които стандартизацията има ключово значение за
ефикасността.

ПРОДУКТИ ПРИ ПРОБЛЕМНА КОЖА

Кремовете и лосионите с
най-голям дял от пазара на
продукти за проблемна кожа
Размерът на глобалния пазар на козметика против
акне беше оценен на 3,47 милиарда щатски долара
през 2020 г. и се очаква да нараства със среден
годишен темп (CAGR) от 9,1% от 2021 до 2028 г.
Отрицателната социална стигма, свързана с акнето
и нарастващото потребление на козметиката както
от мъже, така и от жени, особено от развиващите
се икономики, са ключовите фактори, движещи
растежа на пазара. Естетичната индустрия беше
свидетел на значителен спад поради пандемията
от COVID-19, тъй като в много страни се стигна до
временно затваряне на салони за красота и спа,
дерматологични клиники и магазини за търговия
на дребно на козметични продукти. Акнето е силно
разпространен кожен проблем сред подрастващите.

На база видове продукти, пазарът е разделен
на маски, кремове и лосиони, почистващи
и тониращи продукти и др. Кремовете и
лосионите отговарят за най-голям дял от
пазара – над 40% през 2020 г., което се дължи
на търсене от страна както на мъжете, така и
на жените. Хидратиращите кремове и лосиони
за тяло защитават кожата от бактерии и кожни
проблеми като екзема и псориазис. Другите
сегменти включват продукти за измиване на
лице, гелове, серуми и есенциални масла. Те се
очаква да нараснат с най-голям среден годишен
темп на ръст в прогнозния период благодарение
на това, че са съвместими с различни типове
кожа и се абсорбират добре.
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BEAUTY CARE

Жените доминират пазара
Сегментът на продукти за жените доминираше
пазара през 2020 г. с дял от над 52%. Очаква се
той да нарасне още, при това с най-висок среден
годишен темп на ръст в рамките на прогнозния
период. Този ръст се отдава на преобладаващия
брой жени, които се борят с акне, спрямо мъжете.
Акнето се среща доста по-често при жените,
отколкото при мъжете след юношеската възраст
и се свързва с хормонални промени като при
менструалния цикъл.
Според проучване 62,2 % от жените пред
менопауза са наблюдавали влошаване на акнето
по време на неразположеност.
Мъжкият сегмент е държал немалък дял през
2020 г. Нарастващият брой мъже, които също имат
проблеми с акнеична кожа, повишава търсенето
на такива продукти и сред тях. Близо 42,5% от
мъжете докладват, че имат акне на 20-годишна
възраст, 20,1% през 30-те, 12% през 40-те, а 7,3% на
50-годишна възраст.

MEDSPA
Сегментът на употреба на козметика в
медицинските козметични процедури – Medspa,
представлява най-висок дял от приходите от
над 62,5% през 2020 г. Очаква се той също да
регистрира най-бързия среден годишен темп на
ръст през прогнозния период. Понастоящем се
използват иновативни, авангардни технологии и
продукти, за да предоставят клинични лечения,
които са в съответствие със съвременната
медицина.
В момента поколението на милениалите е найголямата „мишена“ за козметиката, която се
води медицинска. Според американската СПА
16 | брой 1 : 2022

Асоциация приходите на Medspa индустрията
в САЩ са свидетели на двуцифрен ръст от 2010
г. насам, а по-голямата част от пациентите са
на възраст между 35-54 години. През 2018 г.
асоциацията заяви, че появата на медицински
спа вериги, включително Orange Twist, Beverly
Hills Rejuvenation Centre и Kalologie 360, подкрепя
растежа на пазара.
Броят на дерматологичните клиники расте
и в глобален мащаб благодарение и на
нарастващите случаи на рак на кожата и кожни
проблеми, свързани с начина на живот, като
акне, атопичен дерматит и хиперпигментация.
Увеличава се броят на хора в страни като САЩ,
Великобритания, Канада, които търсят кожни
специалисти за козметични процедури, чрез
които да изглеждат по-млади и по-добре. Това
са факторите, допринасящи за увеличаването на
дерматологичните клиники в цял свят.

Регионални пазари
Тихоокенска Азия доминираше пазара през 2020 г.
с дял от приходите от над 39% и се очаква да бъде
свидетел на доходоносен растеж през прогнозния
период. Тя е и най- големият потенциален пазар
за износ за Северноамерикански продукти.
Икономии като Австралия, Япония и Южна
Корея са едни от най-големите потребители на
утвърдени продукти от САЩ. Виетнам, Малайзия
и Индонезия са други региони, където се очаква
да има ръст на тези стоки за прогнозния период.
Китай е един от най-обещаващите пазари на
козметика в региона на Тихоокеанска Азия.
Това може да се отдаде на интереса от страна на
китайското население спрямо луксозните чужди
марки, за което е показателно, че над 80% от
козметичния пазар на страната е доминиран от
чуждестранни марки.
Сливанията и придобиванията са сред ключовите
устойчиви стратегии, предприети от участниците
на пазара. Например, L'Oréal планира да
предприеме сливания и придобивания в Индия,
за да разшири портфолиото си за кожа и грим
поради голямото търсене на козметични продукти
в страната. През декември 2020 г. L’Oréal обяви
подписването на споразумение за придобиване
на японската компания Takami Co. Тази компания
разработва и предлага на пазара продукти,
лицензирани от марката за грижа за кожата
Takami, собственост на доктор Хироши Таками.
Някои от ключовите играчи на световния
пазар на козметика против акне са: PCA, Obaji,
PHYTOMER, Skin Medica, Skin Better Science,
Colorescience, Sente, Jan Marini Skin Research,
Revision Skincare, Тhe BeautyHealth Company,
Glow Biotics, Perricone MD.
Източник: Grand View Research

ПРОДУКТИ ПРИ ПРОБЛЕМНА КОЖА

Кожата, в която живеем
Пепи Петкова, мениджър козметика Аптеки Запад
Какви са най-често срещаните проблеми
на кожата, за които потребителите търсят
по-специализирана козметика?
Глобалната пандемия COVID-19, която постави
целия свят „на колене“, несъмнено остави своя
отпечатък и върху грижата за кожата. Маскне –
акнето, причинено от носеното на предпазни
маски, както и изсушаването и раздразненията,
причинени от употребата на дезинфектанти, са
едни от най-често срещаните кожни проблеми
през последните 2 години.
Раздразненията и несъвършенствата, причинени
от носенето на маска, могат да се появят дори при
хора, чиято кожа не е склонна към акне. В тази
затворена влажна среда се създават перфектните
условия за появата на нови несъвършенства.
Друг проблем е изсушаването на кожата на
ръцете, вследствие на често миене и употреба
на дезинфектанти, водещи до нарушаване на
бариерната функция на кожата и промени
в хидролипидния слой. В тези условия
внимателната грижа за кожата и нейното
подхранване стават все по-важни.
По-информирани ли са вече българите за
това какви съставки и продукти са наистина
ефективни за конкретните им проблеми?
Много малък процент от хората разчитат на
рекламата на марката, за да се информират
за свойствата или съставките на продуктите.
Повечето откриват сами информация за
конкретни продукти чрез Google, отзиви и
ревюта на инфлуенсъри. Потребителите стават
все по-осъзнати и информирани по отношение
на избора си, като расте потреблението на
натурална и био козметика.
Кой бихте назовали като най-важния продукт,
който трябва да присъства в козметичната
рутина на всеки един потребител?
Тъй като козметичната рутина обикновено се
състои от няколко стъпки, като най-важни бихме
посочили продуктите за хигиена, основна грижа
и защита.
Кои възрастови групи полагат най-сериозна
грижа за кожата си?
Според проучване на Statista, проведено
измежду 15,000 души в САЩ през февруари 2021 г.,

потребителите на възраст от 18 до 24 г. са
посочили, че грижа за кожата е категорията, за
която отделят най-много средства.
Има ли някакви скорошни тенденции, които
бихте могли да посочите, в потребителското
търсене на продукти за проблемна кожа?
Нарастващото търсене на продукти с по-чист
състав, заедно с променящия се стил на живот
на консуматорите, играе ключова роля в
развитието на пазара. Изследвания показват, че
потребителите стават все по-скептични, когато
става въпрос за информацията върху етикета. Две
трети от жените искат по-голяма прозрачност при
етикетирането на продуктите за красота, както и
да не са тествани върху животни.
Вече не е достатъчно продуктите да са без
парабени, феноксиетанол или октокрилен.
Големите козметични компании също осъзнават
важността за производството на продукти с
минерален или растителен състав, вместо такива
с животински суровини. Предвид нарастващото
търсене, в aptekizapad.bg потребителите
вече могат да открият категория Био и веган продукти за здраве и красота с натурален и
растителен произход.
Според вас на какво залагат компаниите
в последно време, за да привлекат
потребителите и да ги информират за
правилните продукти за конкретния
проблем, който имат?
Козметичната индустрия е силно конкурентна
и изисква много добре представящи се
продукти, за да достигат високи нива на
иновация и ефективност. Засилващата се грижа
за околната среда кара редица компании
да избягват или да спрат използването на
суровини от животински произход. Предвид
нарастващото търсене на веган и cruelty-free
козметика, се очаква този сегмент да бъде
един от най-бързо развиващите се.

Аптеки Запад
aptekizapad.bg
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BABY CARE

Козметика за бебета
Бебешката кожа е изключително нежна и
затова изборът на козметика за нея е много
важен. Нещо повече всеки родител иска найдоброто за своето дете, но предвид това, че
поносимостта на всяко дете към различната
козметика е различна и фактът, че на пазара има
доста голямо разнообразие от марки, изборът
не е никак лесен. Затова списание Progressive
заедно с агенция Маркет Линкс решиха да
проверят кои са факторите, оказващи влияние
при избора на марка козметика за бебе. За
целта през месец юни Маркет Линкс проведе
онлайн прочуване сред родители на деца до 3
г. , пазаруващи бебешка козметика, имащо за
задача да отговори на този въпрос, както и на
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други като: колко често се пазарува козметика
за бебе, кои са типовете обекти, от които
обичайно се закупуват тези продукти и разбира
се - кои са марките, заемащи дял в съзнанието
на купувачите?

Колко често се пазарува
козметика за бебе?
Мнозинството от родителите - 42% казват, че
купуват бебешка козметика 2-3 пъти в месеца.
По-често от тях (1-2 пъти седмично) пазаруват
19% от запитаните. Веднъж месечно купуват
26%, а едва 14% твърдят, че го правят по-рядко от

Бебешка козметика
веднъж месечно. Интересно е да се отбележи,
че сред тези, които пазаруват най-често или
1-2 пъти седмично, живеещите в столицата са
най-слабо представени спрямо респондентите
от останалите населени места.

Купувате ли и колко често
бебешка козметика?

%

1-2 пъти седмично

19%

2-3 пъти месечно

42%

Веднъж месечно

26%

По-рядко

14%

Кои са типовете обекти, от
които обичайно се закупува
бебешка козметика?
Най-предпочитаните
търговски
канали
за придобиване на бебешка козметика са
магазините тип DM и Lilly дрогерии, като от
тях казват, че обичайно пазаруват 73% от
анкетираните. На второ място по значение се
нареждат специализирани детски магазини
– от тях пазаруват 56%, а дрогериите идват
веднага след тях с 50% дял. От Хипермаркетите
и онлайн магазините съответно пазаруват 38%
и 36%, а от магазини за здравословни (еко,
био) продукти пазаруват 14%. Каналът, който
е най-малко популярен когато говорим за
бебешки продукти е този на аптеките – от тях
пазаруват едва 10% от запитаните, но пък сред
живеещите в София този тип обект е най-силно
представен, спрямо живеещите в останалите
населени места. Това показва, че родителите от
София на деца до 3 г. в много по-голяма степен
считат аптеката като място за пазаруване на
бебешка козметика. Различни могат да бъдат
причините за това, но много вероятно е една
от тях да е свързана с асортимента и изобщо

Най-предпочитаните
търговски канали
за пазаруване на
бебешка козметика са
дрогериите

по-голямото разнообразие от продукти,
които се предлагат в по-големите аптеки
представени в столицата.

От кои от следните типове
обекти обичайно закупувате
бебешка козметика?

%

Магазини DM, Lilly дрогерии и др
подобни

73%

Специализиран детски магазин

56%

Дрогерия

50%

Хипермаркет

38%

Онлайн магазини

36%

Супермаркет

22%

Магазин за здравословни (еко, био)
продукти

14%

Аптека

10%

Кои са факторите, които
оказват значение за избор на
марка?
При избора на марка бебешка козметика найголямо значение за родителите имат високото
качество на продукта, състава на продукта
и това той да е подходящ за възрастта на
детето. Това са трите топ фактора, посочени
от родители с деца до 3 г., които пазаруват
козметика за бебета. След тях по значение
се нареждат критерии като тези: марката
да е специализирана в опредени продукти,
препоръка от педиатър и предишен личен
опит с нея. По-слабо влияние оказват фактори
като препоръка от друг родител, реномиран
производител и на последно място остава
критерият достъпна цена. Две са нещата,
които е важно да бъдат отбелязани тук. Едното
е това, че цената е поставена на последно
място, показващо колко по-съществени за
родителите са другите критерии, свързани
със самите характеристики на продукта
спрямо неговата стойност. А другото е това,
че в тази категория експертното мнение
има силно влияние и се оказва по-значимо от
препоръката на друг родител.
www.progressive/pharma.bg 1 : 2022
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Доколко всеки от следните
фактори е важен за Вас или
не, когато избирате коя
марка бебешка козметика да
закупите?

Средна

Високо качество на продукта

8,9

Състав на продукта

8,6

Съответствие с възрастта на детето

8,4

Марка, специализирана в
определени продукти

7,6

Препоръка от педиатър

7,4

Предишен личен опит с продукта
при друго дете

7,4

Препоръка на друга майка/ баща

6,9

Реномиран производител на
продукта

6,9

Достъпна цена

6,7

Кои са марките бебешки
продукти, които заемат дял в
съзнанието на купувачите?
Марките бебешка козметика, които заемат дял
в съзнанието на купувачите се оказват много
на брой. Като първа спонтанно спомената
марка (Top-of-mind) родителите са посочили
над 20 различни марки, като те са предимно
на чужди производители. Интересно е обаче
да се отбележи, че в топ 10 има и 2 български
марки - това са Бочко и Teo Bebe. Бочко се оказва
най-популярната марка, като заема лидерска
позиция, посочена е от 29% от родителите.
Следвана е по популярност от Mustela bebe –
enfant - 20%, Hipp - 8%, Uriage и Johnson`s с по
6%, Биодерма – 5%, A-derma и Teo Bebe с по 3%,
Nivea Baby и La Roche с по 2%
22 | брой 1 : 2022

Когато говорим за бебешка
козметика, коя е първата марка,
която Ви идва на ум?

%

Бочко

29%

Mustela bebe - enfant

20%

Hipp

8%

Uriage

6%

Johnson`s

5%

Биодерма

5%

A-derma

3%

Teo Bebe

3%

Nivea Baby

2%

La Roche

2%

Доколко разпознати са
различните марки бебешки
продукти?
И при подпомогнатата познатост, тогава когато
на запитаните им е предоставен списък с
различни марки и е трябвало да посочат коя
от тях познават, Бочко запазва водещата си
позиция. Марката е разпозната от почти всички
родители на деца до 3 г, пазаруващи бебешка
козметика - 98% . Има разместване обаче в
позициите на останалите марки. На второ
място се изкачва Johnson`s, разпознат от 91% от
запитаните, следвана е от Nivea Baby разпозната
от 84%. Тази промяна в позициите на двете марки
вероятно се дължи на факта, че и двете марки
имат много силни позиции и участия в други
козметични категории, заради което спонтанна
им асоциация конкретно с бебешката козметика
не е така силна, колкото е силна подмогнатата
им познатост. На 4-то място се нареждат Mustela
bebe – enfant и Биодерма и двете разпознати от
71% от запитаните. На 5-то място идва отново
марка на български производител, но този път
това е Здраве Бебе/Арома Baby. Тя е разпозната
от 68%. След нея идва Chicco - 66%, Avene - 57%,
A-DERMA - 47% и Baby Crema - 43%.

Бебешка козметика

Кои от следните марки бебешка
козметика познавате, чували
сте, виждали сте, дори и да не
сте купували/ използвали?

%

Бочко

98%

Johnson`s

91%

Nivea Baby

84%

Mustela bebe - enfant

71%

Биодерма

71%

Здраве Бебе/Арома Baby

68%

Chicco

66%

Avene

57%

A-DERMA

47%

Baby Crema

43%

Кои са марките, които
родителите биха препоръчали?
Интересно е да се види и кои са марките,
които родителите биха препоръчали в найголяма степен на други родители чрез индекса
за лоялност на потребители или т.нар. Net
Promoter Score (NPS). Освен това и да се види,
кои марки имат най-много промоутъри, каква е
базата на пасивните и критичните им купувачи.
Промоутърите – това са привържениците на
марката, които я ценят и са склонни активно да
я препоръчват на свои познати. Те обикновено
правят повторни покупки и са от най-голяма
полза като клиенти на компанията. Пасивните
или неутралните са тези респонденти, които
не разпространяват отрицателни отзиви за
марката, а критиците или т.нар. детрактори -

са недоволните от качеството на продуктите
и разпространяват отрицателни отзиви за
марката.
Според индекса за лоялност на потребителите
(NPS) марката A-DERMA се нарежда на първо
място със стойност 25, показващо че това е
марката, която в най-голяма степен би била
препоръчана от родителите на деца до 3 г.
на други родители. Това е и марката, която
има най-голяма база промоутръти 53%. Тя е
следвана от Avene с NPS 20, Биодерма - 19,
Mustela bebe – enfant - 15 и Бочко - също 15. При
Avene и Биодерма се наблюдават най-малко
критични купувачи, съпоставено с останалите
разглеждани марки, но пък при тях базата на
пасивните е значително по-голяма.

53%

19%

43% 43% 46% 43%

33% 33%

24% 30%

28%

24% 24% 30% 27%

A-DERMA

Avene

Биодерма

Muste
la be
beenfant

Бочко

Промоутъри
Пасивни
Критици

25% 20% 19% 15% 15%
NPS

Индекс за лоялност на потребителите
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Пандемичният „бейби бум“
увеличава продажбите на
бебешка козметика
Според Euromonitor International, локдаунът подпомогна
категорията „Бебешки и детски продукти“ в България.
Намаляването на социализацията и увеличаването на
прекараното време у дома, доведе до мини „бейби бум“ през
2020 г., като нивата на раждаемост бяха доста по-високи от
тези през 2018 и 2019 г. Това ще доведе и занапред до
по-висока консумация на стоките от тази категория.

В

ъпреки това цялостния растеж се
забави, особено през първата година от
пандемията. Няколко са причините, става
ясно от данните на Euromonitor. Найсериозната разбира се е свързана с икономическите
последици от вируса – безработицата се увеличи,
доходите на домакинствата намаляха, което доведе
до търсене на по-евтини продукти от страна на
потребителите. В допълнение ограниченията в
достъпа до определени магазини, в резултат от
мерките срещу Ковид, както и нежеланието на
потребителите да рискуват да се заразят като
посещават подобни места често, накара доста
от семействата да прибягнат до купуване на
едро, когато е възможно и да избират по-големи
опаковки на по-ниски средни цени.
Бебешките и детските продукти набират скорост,
въпреки негативните демографски тенденции
в България и ниските нива на раждаемост.
Основният двигател на растежа е повишаващата се
осъзнатост на потребителите на бебешки продукти
за важността на ежедневната лична грижа, както
и нарастващата загриженост за здравето. Био и
органичните продукти например се очаква да
имат все по-солиден ръст при категорията за
бебета и деца. Това е свързано и с увеличаващите
се притеснения относно все по-големия случаи на
алергични реакции и кожни раздразнения. Засилва
се търсенето на „натурални“ продукти от страна
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на потребителите в тази категория продукти,
по същия начин, по който се случва това и при
останалите продукти за красота и за лична грижа.
Родителите в България търсят сертифицирани
продукти и най-вече такива, които са
дерматологично тествани, а също така стават
силно заинтересовани от произхода на съставките.
Веган продуктите стават популярни по същите
причини. Все по-сериозните нива на замърсяване
на въздуха и екологичните проблеми водят
до нарастване на интереса на потребителите
към бебешка и детска грижа за кожата и
специализираните продукти, които успокояват
раздразнена и суха кожа. Те продължават да се
приемат добре от потребителите, а също така
допринасят за по-добрите ценови позиции на
категорията. Въпреки че са добре утвърдени в
масовите канали и при някои собствени марки, те
все пак продължават да предлагат възможности
за продуктово разнообразие. Потребителското
търсене на по-здравословни продукти се е
увеличило в резултат на кризата и ще продължи да
нараства.
По обем на продажби на първо място сред водещите
компании, според данните на Евромонитор, са
Lavena, следвани от Vista AWT AD. На трето място са
Bebelan OOD, а на четвърто Agiva OOD. Петата сред
най-добре представящите се компании е Beiersdorf
Bulgaria EOOD.

PHARMA КОШНИЦА, ЯНУАРИ 2022

ИМЕ НА АПТЕКАТА

БРОЙ ПРОДУКТИ В PROGRESSIVE КОШНИЦА: 24 ПРОДУКТА
Вид Продукт
Пробиотици
Витамини и минерали
Витамини и минерали
Имунитет
Памет и оросяване
Болка
Кашлица
Простуда и грип
Дерматологични
проблеми
Алергии

Име на Продукта
Пробиен форте
Витамини и минерали от A до Z
Walmark Калмацин форте
Defendyl Immunoglucane Accut
Doppelherz aktiv Гинко Билоба + Омега-3
Диклак Макс гел 5%
Флавамед Таблетки против кашлица
Терафлу усилена формула при простуда и грип
Bepanthen Сенсидерм Крем против сърбеж и
зачервяване
Allegra
Eucerin Sun Oil Control Гел-крем за лице за
Слънцезащита
мазна кожа SPF30
A-Derma Protect Kids Слънцезащитно мляко за
Слънцезащита - деца
деца SPF50+
Болка и
Ефералган за деца 3-9 години
температура - деца
Козметика за деца
Bioderma Abc Derm Мек измивен гел за бебета
Козметика за деца
Здраве Бебе Крем при подсичане под пелени
Hipp Organic Combiotic 2 Преходно мляко за
Бебешки храни
кърмачета над 6 месеца
Milupa Млечна каша с плодове за деца след
Бебешки храни
6-ия месец
Орална хигиена
Eludril Classic Вода за уста
Почистване и
Mustela Stelatopia Почистващи мокри
дезинфекция
кърпички
Почистване и
Nuxe Reve de miel Почистващ гел за ръце
дезинфекция
Грижа за мъжа
Lierac Homme Балсам за след бръснене
Грижа за лицето
SVR Sebiaclear Измивна гел-пяна за лице
La Roche-Posay Toleriane Dermallergo Light
Грижа за лицето
серум за лице за алергична кожа
Biotrade Keratolin Body 8 % Urea Хидратиращ
Грижа за тялото
Лосион за Тяло
Платена сума:
Липсващи продукти
Обща средна цена на липсващите продукти:
Приблизителна цена на потребителската кошница:
Час и дата на покупката

Марка & Компания
Количество
Fortex
10 капсули
Abopharma
60 таблетки
Stada
100 таблетки
Medis
5 капсули х 300 мг
Queisser Pharma
60 капсули
Sandoz
100 гр
Berlin-Chemie
20 таблетки х 30 мг
GlaxoSmithKline
Сашетa х 14
Bayer

20 гр

Sanofi

10 таблетки х 120 мг

Beiersdorf

50 мл

A-Derma

250 мл

UPSA
Bioderma
Арома Козметикс

10 супозитории х
300 мг
1000 мл
40 гр

Hipp

800 гр

Axxon

250 гр

Pierre Fabre

200 мл

Ей Енд Ди Фарма

50 бр

Dermicos

30 мл

Селекта Интернационал
Софарма Трейдинг

75 мл
200 мл

L'Oréal

20 мл

Biotrade

400 мл

sopharmacy.bg

subra.bg

aptekamedea.bg

remedium.bg

vitania.bg

galen.bg

366.bg

aptekizapad.bg

ОНЛАЙН АПТЕКА

23
продукта

21
продукта

22
продукта

23
продукта

16
продукта

22
продукта

23
продукта

20
продукта

13.09 лв.
20.59 лв.
22.09 лв.
15.79 лв.
12.19 лв.
12.19 лв.
6.09 лв.
10.79 лв.

11.87 лв.
19.29 лв.
21.79 лв.
16.80 лв.
11.99 лв.
13.39 лв.
5.37 лв.
12.99 лв.

13.19 лв.
20.19 лв.
22.39 лв.
16.29 лв.
11.99 лв.
12.50 лв.
5.99 лв.
12.69 лв.

11.18 лв.
18.53 лв.
20.70 лв.
14.18 лв.
11.99 лв.
11.81 лв.
5.39 лв.
12.38 лв.

10.10 лв.

14.90 лв.
21.90 лв.
27.60 лв.
18.90 лв.
14.80 лв.
15.70 лв.
6.25 лв.
12.90 лв.

12.70 лв.

24.90 лв.
16.40 лв.
13.60 лв.
13.90 лв.
6.00 лв.
12.60 лв.

10.44 лв.
18.41 лв.
21.74 лв.
11.51 лв.
11.99 лв.
11.03 лв.
5.39 лв.
9.89 лв.

22.59 лв.
15.60 лв.
11.90 лв.
12.70 лв.
5.30 лв.
13.17 лв.

12.18 лв.
19.82 лв.
22.98 лв.
15.68 лв.
12.56 лв.
12.90 лв.
5.72 лв.
12.18 лв.

10.39 лв.

10.09 лв.

9.44 лв.

11.05 лв.

10.60 лв.

10.39 лв.

11.50 лв.

10.70 лв.

10.52 лв.

10.19 лв.

9.48 лв.

10.19 лв.

7.69 лв.

10.30 лв.

10.70 лв.

9.05 лв.

9.66 лв.

24.07 лв.

23.51 лв.

26.90 лв.

23.08 лв.

24.38 лв.

24.90 лв.

24.46 лв.

35.89 лв.

44.69 лв.

34.79 лв.

39.90 лв.

39.20 лв.

39.95 лв.

24.39 лв.
45.99 лв.

39.20 лв.

5.59 лв.

5.59 лв.

37.99 лв.
2.89 лв.

37.89 лв.
3.06 лв.

36.79 лв.

36.42 лв.

37.59 лв.
3.09 лв.

СРЕДНА
ЦЕНА НА
ПРОДУКТ

5.65 лв.

5.20 лв.

5.37 лв.

5.20 лв.

4.95 лв.

5.36 лв.

36.25 лв.
3.19 лв.

38.90 лв.
3.40 лв.

36.09 лв.
2.66 лв.

35.50 лв.
2.85 лв.

37.49 лв.
3.10 лв.

37.21 лв.
3.03 лв.

39.45 лв.

36.81 лв.

38.49 лв.

32.89 лв.

7.99 лв.

7.29 лв.

7.39 лв.

8.50 лв.

13.05 лв.

13.50 лв.

14.35 лв.

13.51 лв.

12.90 лв.

10.70 лв.

10.64 лв.

13.59 лв.

13.59 лв.

13.39 лв.

13.09 лв.

10.89 лв.

10.39 лв.

10.69 лв.

9.99 лв.

5.59 лв.

5.39 лв.

5.29 лв.

41.59 лв.
23.39 лв.

40.79 лв.

39.79 лв.
22.79 лв.

39.09 лв.
22.59 лв.

46.29 лв.

47.49 лв.

47.39 лв.

46.29 лв.

15.59 лв.

15.39 лв.

14.29 лв.

13.64 лв.

8.93 лв.

34.99 лв.

15.50 лв.

7.79 лв.

5.39 лв.

5.90 лв.

5.51 лв.

38.15 лв.
22.09 лв.

43.00 лв.
23.90 лв.

37.65 лв.

40.01 лв.
24.96 лв.

44.19 лв.

48.60 лв.

46.62 лв.

46.70 лв.

14.75 лв.

17.70 лв.

15.60 лв.

15.31 лв.

443.97 лв.
388.26 лв.
397.12 лв.
428.66 лв.
252.22 лв.
390.68 лв.
436.98 лв.
387.72 лв.
1 продукт 3 продукта 2 продуктa 1 продукт 8 продукта 2 продукта 1 продукт 4 продуктa
7.79 лв.
57.21 лв.
42.17 лв.
5.51 лв.
210.10 лв.
20.30 лв.
36.81 лв.
58.08 лв.
451.76 лв. 445.47 лв. 439.29 лв. 434.17 лв. 462.32 лв. 410.98 лв. 473.79 лв. 445.80 лв.
11.1.2022 /14:30/

11.1.2022 /15:00/

ЛЕГЕНДА:

11.1.2022 /15:30/

11.1.2022 /16:00/

11.1.2022 /16:30/

0.00 лв. - Ценова промоция

11.1.2022 /17:00/

Няма такъв артикул

11.1.2022 /17:30/

4.2.2022 /13:30/

Артикулът не е в наличност в момента

БИЗНЕС

На какво трябва да обърнете
внимание при търсенето и
избора на фармацевт
Какво трябва да търся, когато подбирам сътрудник за моята аптека?
Какви ключови умения трябва да има фармацевтът в аптеката?
От Ивайло Кунев, www.Pharmiq.bg

Р

азбира се, за да успеем да отговорим на
тези въпроси, трябва да започнем с найочевидното - изискванията на длъжностната
характеристика, включително необходимото
образование, познаването на регулаторните рамки,
законите и така нататък.
Но това ли е най-важното при избора на този
служител и, ако не, какво тогава?
Нека се обърнем към професионалната оценка
на персонала и определим два основни типа
умения. Меките умения (soft skills) не са зависими
от специфичния характер на професията, в която
човек работи. Тoва са умения като способността
на даден служител да убеждава, активно да слуша
събеседника, съпричастността, способността
да работи в екип, креативността и т.н. Според
експерти, тези умения определят успеха на човек
в която и да е професия.
Трудните умения (hard skills) са придобити технически
умения, свързани с извършваните дейности. Те
много често са включени в списъка на изискванията,
съдържащи се в длъжностните характеристики на
фармацевта. Те са по-лесни за оценяване.
Тъй като трудните умения на един служител могат
по-лесно да бъдат проверени, важно е при избора
да се обърне внимание на първата група от умения
и системата от личностни и човешките ценности
които кандидата притежава - честност, почтеност,
и така нататък.

И така, какво искаме да видим
у служителя на нашата аптека?
Тук е необходимо да се обърне внимание на
основната му задача - обслужване на посетителите
и свързаният с това успех на продажбите в аптеката.
Изхождайки от тази задача, вече не е трудно да се
състави списък от изисквания за компетентност
на служителя на гише. Дългосрочните проучвания
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твърдят, че успехът в продажбите зависи малко
от твърдите умения и много повече от меките
умения.
Можем да ви предложим следния списък от
компетенции за служителя работещ с клиенти в
аптеката:
● Фокус върху клиента.
Желание да слуша проблемите на клиента, емпатия
(ние не трябва да забравяме, че служителят
комуникира често с болни хора, които изискват
специално внимание), волята и способността да
предложи решение. Възможност да се постави
в „обувките на клиента“. Способността за работа
в екип - да мисли в интерес на екипа, на общите
цели. Желание да споделя своя опит.
● Честност.
Отпускане, съхранение на лекарства, на
скъпоструващи и специфични медикаменти,
колективна отговорност в аптеката - всичко
това изисква служителят да бъде честен и
благонадежден.
● Гъвкавост, адаптивност.
Желание да спазва правилата и процедурите на
компанията, които са много в аптечната дейност.
Способност да се адаптира към нови ситуации.
● Самокритика и рефлективност.
В аптеката се носи голяма отговорност, тук
грешките са неприемливи. Те могат да бъдат
струват скъпо.
● Отвореност
към
новото,
желание
за
самоусъвършенстване.
Мотивацията
редовно
да
подобрява
професионалното си ниво. Интерес към
професионални списания, новини.
Разбира се, такава оценка на персонала изисква
опит в оценяването и участието на експерта по
набиране на персонал. В същото време, като
обръщате внимание на тези качества, ще откриете
надежден служител, на когото можете спокойно
да разчитате.

НОВИ ПРОДУКТИ

Псорилис / Psorilys серия продукти при псориазис
Серията Псорилис е в помощ при цялостната грижа за кожа с псориазис. Продуктите включват патентована съставка URODIUM.
● Комплексът URODIUM съдържа урея и натриев хлорид в уникална комбинация и дозировка, която връща комфорта на
кожата с псориазис. Овлажнява, предотвратява сърбежа и ограничава появата на сквами (люспи).
● Уреята подпомага задържането на вода в клетките, като стимулира тяхното делене и възстановяване. Отговорна е за тяхната хидратация и правилно функциониране.
● Натриевият хлорид има антисептично действие и регулира водния обмен в
клетките.
Серията Псорилис включва следните продукти:
- Псорилис емулсия
- Псорилис измивен и релипидиращ гел
- Псорилис лосион за скалп ( без отмиване )
Маркетингова подкрепа: Интернет реклама
Логистична информация: Псорилис емулсия се предлага се в опаковки от 200 мл
и 500 мл; Псорилис измивен гел е в опаковка от 200 мл, Псорилис лосион за скалп е
в опаковка от 150 мл
Производител: Lysaskin Laboratoires, Франция
Вносител и/или дистрибутор: Виена Медтех ЕООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: 1408 София, ул. “Орехова гора“ 14
Телефон: 0886442511
Уебсайт: www.lysaskin.bg; www.viennamedtech.com
E-mail: sales@lysaskin.bg; viennamedtech@viennamedtech.com

Oi Hair Butter
Подхранващо масло за всеки тип коса с незабавен ефект. Придава блясък и мекота на косата. Намалява клетъчното увреждане,
причинено от ултравиолетовите лъчи, има превантивно действие срещу процесите на стареене, богато е на микроелементи
и елагова киселина, която неутрализира свободните радикали, защитава от агресорите на околната среда и дисциплинира с
анти-фриз ефект. Основна активна съставка е маслото от Анато, изключително богато на бета-каротин и антиоксиданти, възстановява косата и стимулира растежа. Чиста формула, без сулфати и парабени. Подходящо за жени и мъже.
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/или дистрибутор: "Профиасист" ЕООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: гр.Бургас, ул."Антим Първи" 18
Телефон и факс: 0882 116 990
Уебсайт: www.davines.bg; e-mail: office@ten-bg.com

Ксилодекс 0.05% и Ксилодекс 0.1%
Ксилодекс е спрей за нос, който облекчава хремата (ксилометазолин) и възстановява лигавицата на носа (декспантенол).
• Декспантенолът хидратира носната лигавица и подпомага заздравяването ѝ.
• Подходящ е за често боледуващи пациенти, в удобна форма за употреба.
• Подходящ при вазомоторна хрема и риносинузити, за заздравяване на рани на лигавицата и след операция на носа.
Предлага се в две концентрации:
• Ксилодекс 0.05% – за деца от 2 до 6 години.
• Ксилодекс 0.1% – за деца над 6 години и възрастни.
Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Маркетингова подкрепа: Активна работа с лекари. Печатна и интернет реклама.
Търговски активности към аптеките.
Логистична информация: Опаковка от 10 мл разтвор.
Производител: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Poland
Вносител: З.Ф. Полфарма – клон България
Адрес на вносителя: София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 85“З“, ет. 3, офис 3.
Дистрибутори: Фьоникс, Стинг, Софарма Трейдинг, Фармнет
Телефон и факс: 02/ 440 08 43
Уебсайт: www.polpharma.bg; e-mail: office.bg@polpharma.com
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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
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