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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:
Пламена Младенова: p.mladenova@cmg-bg.com
Любомира Миладинова: l.miladinova@cmg-bg.com
Телефон: +359 2 944 35 63
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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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Пред вас седи първият брой на PROGRESSIVE Pharma –
издание, насочено към фармацевтите и с фокус върху
новите продукти за аптеките. С новото издание имаме за
цел да направим това, в което сме най-добри, а именно, да
представяме данни за развитието на пазара и на различни
продуктови категории в определени търговски канали.
Амбицията ни е да покрием онези продукти, които се
предлагат във фармацевтичния канал без рецепта –
специализирана и масова козметика, бебешки и OTC
продукти. Основно ще работим с данни за развитието на
тези категории, предоставени от специализираната агенция,
която следи продажбите в аптеките в България – IQVIA.
Разбира се, ще покриваме и резултатите от изследвания на
различни агенции за маркетингови проучвания, които ще
ни предоставят данни за потребителските предпочитания,
когато става въпрос за пазаруване от аптеки. Ще
предоставяме материали за тенденциите от западни пазари,
интервюта, новини от локалния пазар и региона, полезни
съвети за развитието и управлението на аптечния бизнес.
Ще се учим с бързи темпове да отговаряме на вашите нужди
от информация.
Приятно четене!
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Новини

Последното отлагане за електронните
рецепти е до 1 юни
Пълното въвеждане на електронните рецепти е от 1 юни. Едно
от поредните отлагания на въвеждането на системата бе заради липсата на готовност от страна на аптеките. В последствие
пък стана ясно, че и болничните заведения не са напълно готови със софтуера по издаване на рецептите. Така вече бившият
заместник-министър на здравеопазването Бойко Пенков беше
принуден да обяви, че електронни и хартиени рецепти ще важат до края на месец май, след което окончателно в сила влизат
само електронните. До редакционното приключване на броя,
поправка в Наредба 4/2009 г. гласеше, че хартиени рецепти ще
могат да се издават до 31 май 2021 г.
„Ще се наложи да отложим до 31 май стартирането само на
електронни рецепти в България, за да можем да дадем възможност на хората в болниците в страната да въведат необходимия
софтуер и да бъдат обучени хората, които ще издават електронните рецепти”, обясни бившият министър.
Електронните рецепти бяха стартирани от началото на 2021 г.
със замисъла да се работи изцяло с тях от началото на месец
май. Само някои по-големи аптеки в страната успяха да настроят работата си с такива рецепти, затова министерството
на здравеопазването взе решение да се удължи срока, в който
може да действат и хартиените рецепти.
Междувременно то Българския лекарски съюз увериха, че личните лекари имат пълна готовност да работят с новата система.

Sanofi съкращава работни места
Ѕаnоfі щe cъĸpaти 1 680 paбoтни мecтa в Eвpoпa, зa дa нaмaли paзxoдитe cи и дa yвeличи пeчaлбитe, зaяви фpeнcĸият пpoизвoдитeл нa лeĸapcтвa, пoтвъpждaвaйĸи тoвa, ĸoeтo пъpвoнaчaлнo изтoчници нa Rеutеrѕ paзĸpи, пише сайтът www.economic.bg.
Гoвopитeл нa Ѕаnоfі, ĸъдeтo paбoтят 100 xил. дyши пo цeлия cвят, е зaявил, чe cъĸpaщeниятa щe бъдaт извъpшeни
в cлeдвaщитe тpи гoдини.
В края на април стана ясно, че компанията напуска и българския пазар, оставяйки близо 100 от своите служители
без работни места.

Конференция по кардиология организира
Български фармацевтичен съюз
Българският фармацевтичен съюз (БФС) и Фондация АкадемияКардиология организират Втора научна конференция „Коморбидности
при сърдечно-съдови заболявания”. Тя ще се състои от 18 до 20 юни
2021 г. в Национален дворец на културата в София и ще бъде в хибриден формат. Научната програма на конференцията предстои да получи акредитация от Комисия по качество на БФС.
Всички редовни членове на БФС, които притежават Европейска професионална карта (ЕПК) за магистър-фармацевт, издадена от БФС, са
освободени от заплащане на регистрационна такса.
Тези, които желаят да придобият съответния брой кредитни точки, заплащат единствено стойността на кредитните точки, с които е акредитирана конференцията.
А второто издание на „Български фармацевтични дни“, ежегодният
форум, организиран от БФС, ще се проведе от 25 до 27 юни в хотел
„Рила“ в к.к. Боровец.
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От страната

„Софарма Трейдинг“ АД с 14%
ръст в печалбата
„Софарма Трейдинг“ АД приключи първото
тримесечие на 2021 г. с ръст в основните финансови параметри. За трите месеца на годината кумулативната печалба преди данъци
възлиза на 7 697 хил. лв., което представлява
14% ръст спрямо реализираните 6 781 хил.
лв. през същия период на 2020 г. Приходите
на компанията за периода януари-март нарастват с 3% до 237 129 хил. лв. сравнено с
230 561 хил. лв. в първите три месеца на предходната година.
Само през март 2021 г. печалбата преди
данъци на „Софарма Трейдинг“ АД бележи
33% ръст до 4 561 хил. лв. в сравнение с
отчетените 3 428 хил. лв. през март 2020 г.
Приходите на компанията за март 2021 г.
достигат 93 837 хил. лв.
А от началото на април 2021 г. аптеките
SOpharmacy, Ceiba и Sanita стартират първите си съвместни активности към клиентите.
Тази стъпка е част от процеса по обединението на аптеките под бранда SOpharmacy, който започна през октомври 2020 г. Поетапно
се ребрандират всички аптеки Ceiba и Sanita
с визия и елементи на SOpharmacy. Процесът
ще продължи няколко месеца.
www.progressive/pharma.bg 1 : 2021
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Мърчандайзинг

Експресен курс:

Мърчандайзинг - всичко
за рафтовете в аптеката
Мърчандайзингът е изключително интересен инструмент,
който съчетава психология, антропология и търговия.
Някога сa го наричали маркетинговата революция на
търговията. От Ивайло Кунев, www.Pharmiq.bg
Доминирането на мърчандайзингa не е толкова
забележимо в аптеките, както в супермаркетите,
но вече има цели категории стоки и отделни производители, които са се вкопчили в борба за вниманието на потребителя чрез мърчандайзинга.
Насърчаването на продажбите се превърна във важно направление за фарма компаниите и рекламните материали (POS) започнаха да се появяват
в аптеките - стелажи, втори точки, щендери и др.
Започна борбата за мястото на рафта. Дейностите,
които по принцип трябва да бъдат насочени към
по-ефективното представяне на продуктите като
употребата на продуктовите категории, често се
превръщат в поле за демонстрация на въображението на продуктовите мениджъри, с цел да се
премахне продуктът на конкурента от рафта.

Нужни ли са всички тези рекламни
обозначения на рафтовете, стелажи,
модели на продукти с мигащи светлини
и облепени с реклама витрини?
На обученията и семинарите по мърчандайзинг ни
учат, че има “студени” и “горещи” зони, “продаващ
рафт”, “касова зона”, “зона на промоционални артикули”. Но вие работите в аптека и имате правила, закони и нормативни документи, които трябва
да спазвате. Затова невинаги можем да поставим
всичко, което производителят иска (например
няма достатъчно място). В търговските обекти има
толкова много мърчнадайзингови материали. Те
не са само реклама на продукти с цел психоло6 | брой 1 : 2021

гическо влияние върху купувача - регалите ви се
превръщат в арена на битка между производителите, а понякога и между марките на един и същ
производител, с цел да се продава повече.

Аптеката не е магазин или супермаркет
Не всички правила за мърчандайзинг ще работят
тук. Повече възможности на мърчандайзинга ще
се разгърнат в аптеката със свободен достъп и
частичен формат на самообслужване.
Важна бележка: Всеки ден отговарям на въпроса
“Дали да отворя достъпа в аптеката и дали това ще
доведе до кражби?”.
Отговор: Да. Струва си да отворите достъпа в аптеката - това ще доведе до нарастване на оборотите,
намаляване на времето на обслужване, нарастване на средната касова бележка, увеличаване на
броя продукти, които закупува всеки клиент,
по-ефективно използване на времето на фармацевтите и много други. Ще покачи нивата на кражби,
но когато от другата страна на везните поставите
ползите изброени по-горе, ще се убедите, че това
е необходимо зло и си струва да предприемете
тази стъпка.

●● 3/90, или правилото на златния
триъгълник
Трябва да помислите за това на етапа на планиране на подредба на аптеката - опитайте се да
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Мърчандайзинг

разположите каста, изхода и най-посещаваното
място в аптеката така, че да бъдат трите ъгъла на
един триъгълник. Към този момент има следната
грешка - от входа има пряка и често доста кратка
връзка с каста (клиентите влизат, отиват до касата
и излизат по същият път). Така 80-90% от купувачите преминават само през една трета от залата.
Сега си представете как стоките са подредени в
супермаркета - купувачът трябва да премине през
над 90% от стоките в търговската зона преди да
стигне до касите. Ако аптеката е малка и не може
да се създаде подобно разположение и придвижване на клиентите, то, ако клиентът е пред касата,
трябва да може да види най-продаваемите категории стоки в единия ъгъл на зрителното си поле, в
другия сезонните стоки и в третия промоционалните артикули. Друго подходящо място за промоционални артикули е касовата зона или мястото
зад гърба на служителя на аптеката.

●● Движението на погледа
Движението на очите на посетителя през стелажа
прилича на четене на страница от книгата, но с
едно изключение - първият поглед е насочен към
горния десен ъгъл, след това има вълнообразно
движение отляво надясно и отгоре надолу. Това
е важно да се има предвид при поставянето на
стоки. Те трябва да са подредени от скъпите към
евтините, а промоционалният продукт трябва да
започне или да завърши категорията/линията на
погледа, за предпочитане комбиниран с повече
продуктови лица (разполагане на два или повече
еднакви продукта един до друг).

●● Рекламна продуктова област
Идеалното място е касата, в която стоките са обозначени като промоционални с цветови етикети.
Купувачът, при всяка траектория на движение, завършва придвижването си точно в тази зона.

●● Ефектът на часовниковата стрелка
Това е често подценяван ефект. Повечето посетители се движат в посока обратна на часовниковата стрелка в търговската зона, заобикаляйки я по външния периметър. Следователно,
основните продукти трябва да бъдат поставени
в зоната на движение и външните (от дясната
страна на клиента) стелажи трябва да са подредени така, че да имат добра видимост. Този
ефект е от голямо значение за козметиката и
продуктите от категория „майка и бебе“ в аптека със стенно и островно оборудване.
8 | брой 1 : 2021

●● Кръстосани продукти
Продукти, които се купуват заедно, е хубаво да се
позиционират заедно, макар, че не винаги е възможно. Примери за комбинации: презервативи и
лубриканти; бебешка храна, аксесоари, пелени и
кърпички за бебета; лактатни продукти и продукти
за женската хигиена. Една от най-често срещаните
грешки е поставянето в непосредствена близост
на стоки, които не са съвместими с целта и възприятието на потребителя (например, презервативи и
бебешки храни).

●● Зоната на протегнатата ръка
Продуктите за деца трябва да се поставят в зрителното поле на детето.

●● Ефектът на препълнения рафт
Няма нищо хубаво в това всички продукти от една
и съща категория да са на рафта, фокусът трябва
да бъде върху лидерите. Други стоки могат да се
продават "от шкафа". Просто е необходимо да се
коментира с екипа фактът, че са в шкафа, за да не
създадем нежелано презареждане със стока.

●● Осветление
Аптеката трябва да бъде добре осветена, да има
приятна бяла или жълтеникава светлина. Трябва
да се има предвид, че когато се добавя светлина
в търговската зона, се увеличават приходите и
се увеличава скоростта на работа на персонала.
Добре осветеният рафт в категорията "медицинска козметика" може да увеличи продажбите с до
20%.

●● Музика
Основното нещо - не прекалявайте. Лекият и приятен музикален фон ще помогне на пациентите
с „по-специфични“ оплаквания и ще повиши настроението на екипа. Това, което препоръчвам,
е музикалният фон да бъде избран от професионалист, който да съобрази музиката за сутрешните часове, за обедните и за вечерните. Понякога
дребните детайли са от значение.

●● Ароматерапия
Миризмата в търговската зала е много важна!
Често проблеми възникват поради спецификата
на дейностите на аптеката – изберете аромати
които създават усещане за чистота и свежест.

анализ

532 млн. лв. са
продажбите
на хранителни
добавки за 2020 г.
Според IQVIA, една от водещите
компании за анализ на
фармацевтични данни, през първата
половина на 2020 г. в България
има 15% увеличение в стойността
на продажбите от аптеките към
крайните потребители в категорията
хранителни добавки в сравнение с
2019 г. Резултатът от края на годината
показва още по-впечатляващи цифри,
тъй като действителното увеличение в
категорията е почти 20% в стойност на
продажбите в сравнение с 2019 г.
Като цяло растежът в категорията
хранителни добавки е много по-висок
от този на пазара на регистрираните
продукти без рецепта, който е
нараснал само с 3,6% в стойност
спрямо 2019 г.

Н

ай-високите
продажби
на
хранителни добавки са били през
първото и четвъртото тримесечие,
което до голяма степен е обусловено
от 2-те вълни на пандемията на COVID-19 в
България, но е свързано и със сезонността
на някои от категориите. Във водещите групи
в рамките на физическия аптечен канал
няма сериозни промени при сравняване на
двете половини на годината. Наблюдава се
сезонността, която засяга някои от групите
като „Кашлица и настинка“, но крайният
резултат показва, че тази група, например,
заема същото място в най-високо класираните
групи хранителни добавки – 3-то място, както
www.progressive/pharma.bg 1 : 2021
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за 2020 г., така и за 2019 г. Категорията
„Витамини и минерали“ показа наистина
впечатляващ ръст – над 42% в стойността
на продажбите в сравнение с 2019 г.
Друга група с принос в представянето
на хранителните добавки има групата на
тониците, която е нараснала с над 46%.

Ако насочим прожектора към производителите, най-високо по кумулативни стойности
на продажбите се класират (по азбучен ред)
„АбоФарма”, „Валмарк”, „Куайсер Фарма”,
„Неофарм” и „Фортекс”. „Авирон рапид” на
„Неофарм” е най-продаваният продукт за
2020 г. в сектора на хранителните добавки.
В топ 10 се нареждат още „Биозин”, Витамин
C, „ПроКомбо”, „Селеногин”.
На пазар, в който инструментът за растеж
е не само увеличението на обема, но
и ценовото позициониране, въпросът
дали промоциите са стимул за по-високи
продажби винаги е на дневен ред. През
2020 г. наблюдавахме комбинация от двете
- безпрецедентно търсене на продукти,
някои от които се продаваха независимо
от цената и бяха изчерпани за определени
периоди, и понижаване на цените в групи,
които не бяха в центъра на вниманието на
потребителите по време на пиковете на
пандемията.

През първата половина
на 2020 г. в България
има 15% увеличение
в стойността на
продажбите от
аптеките към крайните
потребители в
категорията "Хранителни
добавки"
При по-задълбочен анализ на данните се
открояват някои забележителни резултати
за категориите от ниво OTC3: 227%
увеличение на стойността на продажбите на
витамин А и витамин D спрямо 2019 г., 134%
увеличение на лекарства срещу настинка
или грип и над 60% на имуностимуланти,
обикновен витамин С и мултивитамини
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Дигиталните промоции и възможността
за лесното им преструктуриране в онлайн
канала могат да привлекат повече нови
играчи в областта на електронната
търговия. Интересно е да се отбележи, че
въпреки, че водещата категория в онлайн
продажбите според данните на IQVIA за
хранителни добавки, е същата като във
физическите обекти („Витамини, минерали
и хранителни добавки“), второто място в
онлайн аптечния канал е за „Тоници и други
стимуланти“ – който е на 4-то място във
физическите аптеки. Освен това категория
„Кашлица и настинка“ е на 6-то място по
стойност на продажбите в онлайн канала, а
заема 3-то място във физическите обекти.
От това могат да се направят изводи за
различното поведение на потребителите
в различните канали, както и за ролята на
промоциите и рекламите.
Пандемията оказа своето въздействие
през 2020 г., но не може да се твърди, че
повлия съществено на броя на отворените
аптеки на българския пазар. Затварянето
на
моловете,
по-малкият
брой
чуждестранни туристи по морето през
летните месеци и куп други обстоятелства
доведоха до факта, че някои от обектите
не бяха отворени както обикновено.
Като цяло, сравнявайки януари 2020 г. с
декември 2020 г., IQVIA наблюдава спад в
работещите аптеки, но най-вече в рамките
на естественото развитие на пазара.

интервю

Аптечният бизнес беше поставен
пред голямо предизвикателство
по време на пандемията.
Възникналата ситуация изискваше
бързи действия от страна на
фармацевтите, за да успеят да
осигурят продуктите, които
се търсеха най-много. Поспокойно ли е положението в
момента, как COVID-19 се отрази
на поведението на клиентите,
разговаряме с маг. фарм. Велизар
Руженов, собственик и управител
на верига аптеки „Витания”.

Иновациите в
аптечния бизнес са
изключително важни
Г-н Руженов, разкажете малко повече за
историята на верига аптеки „Витания“. Кога
е открита първата аптека, колко са в момента,
как сте се развивали през годините?

Аптеки „Витания” започват своето развитие в
далечната 2004 година. Тогава отворихме първия
ни обект в кв. „Студентски град” в София. Това
беше една забележителна аптека с площ от 30 кв.
м. Казвам забележителна, защото оборотът, който
се формираше на кв.м. площ беше може би един
от най-добрите в страната, говоря за 2004 г. Този
факт ни обнадежди да развием бизнеса и към
днешна дата аптеки „Витания” наброяват 9 аптеки.
Те се намират основно в София, като имаме и една
аптека, разположена в „Кауфланд” в Димитровград.
Нейната история също е много интересна, защото
когато отворихме тази аптека там през 2009 г.
аптеките в града бяха общо 27, а в момента са на
половина, т.е. поради една или друга причина
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пазарният дял на аптеки „Витания” се е развил в
пъти и това се е отразило на конкуренцията.
През 2009 г. ние бяхме може би най-иновативната
аптека в централна и южна България, защото бяхме
първите с голяма площ и отворен достъп. В началото
за клиентите ни беше много странно, докато
свикнат с новия формат, защото дотогава аптеките
бяха с около 30 кв.м., от затворен тип, с фармацевти
зад витрина. Оттогава датира и съвместния ни
проект с „Кауфланд”, който продължава и до днес.
Имаме също така аптека, която е в „Кауфланд” в кв.
„Люлин” в София, която също е много интересна
като проект. Партньорството ни с ритейл веригата
ни даде много и като ноу-хау, и като възможност да
достигнем до различен, да го наречем „калибър”, от
клиенти.
Разбира се, асортиментът на различните
локации е много различен, защото са различни и
потребителите.

интервю

Какво се промени през годините в аптечния
бизнес?

Много неща се промениха. Въпреки че фармацията
е консервативен бизнес, се наложи да се
промени. Сигурно забелязвате, че всяко ново
правителство първо се занимава с аптеките и
хуманната медицина. Промените са толкова много,
че дори не мога да ги изброя, но една промяна
мога да коментирам, която според мен е много
важна и трябваше да се случи отдавна и това
са електронните рецепти, тъй като те ще дадат
изключително много позитиви, както на пациентите
и потребителите, така и на производителите, и
търговците като нас. Електронните рецепти ще
спестят много време и усилия, контролът ще бъде
много по-надежден. Ползите са неизброими.
Въвеждането им има и социален елемент, защото
досега аптеката трябваше да разполага с отделно
гише за лекарства по здравна каса със столче за
възрастни пациенти, които да седнат и да изчакат.
Фармацевтът, също отделяше много време, защото
рецептите се обработват ръчно, което е огромен
труд. След като заработи системата се надяваме, че
всички ние ще го усетим както позитив.
Също така през времето аптеките въведоха
отворените пространства, където потребителите
да имат достъп до лекарства без рецепти, до
продукти, които са свързани със здравето хранителни добавки, медицински изделия,
козметика, продукти за дерматологична грижа.
В този формат аптеки има възможност за
професионални консултации, които са извън
гишето.
И ние като иновативна компания, която
не се притеснява да включва иновации, се
трансформирахме. Доказателство, че аптеката
с отворено простраство е работещ модел, беше
примерът с аптеката в Димитровград, защото
първоначално за нас беше доста рисково да влезем
в един малък град, в който хората са свикнали и
дори са близки и роднини с местния аптекар. Да
предложим нещо ново, което е много различно
и плашещо дори, беше много провокативно,
но в крайна сметка в дългосрочен план ни даде
изключително конкурентно предимство.

Промениха ли се асортиментът и
предложенията към крайния клиент?

Отварянето на търговското пространство и
предлагането на по-голям асортимент беше и
все още е голямо предизвикателство за един
фармацевт, защото той е учен на всичко друго,
но не и да бъде търговец. Фармацевтичното
образование не те учи на асортиментна и
търговска политика. Това ноу-хау сам трябва да
си го вземеш чрез обучения и чрез желание да
чуеш за иновациите в бизнеса. Представете си
само от едни 3000 лекарства зад гишето, когато

отвориш пространството стават 12 000 SKU-та.
Това включва допълнителни стокови групи и
съответно управление на пространството, т.е.
съвсем различен начин на търговия, сравнен
с от този да стоиш зад гишето и само да
консултираш. Все още голяма част от колегите
имат предишното поведение, с което са
свикнали, но то не е съвместимо с изискванията
за модерна аптека. Всички полагаме усилия
фармацевтът днес да може и да предлага и да
консултира клиента - това е пътят към успешния
бизнес модел.
Все пак трябва да признаем, че елементът на
предлагането на продукти е много труден, защото
фармацевтът е научен да прави лекарства, а не
да ги предлага. И от тази своя позиция той е
човекът, който гарантира сигурност в избора на
лекарство на пациента/клиента, но нищо повече.
Много е сложно да научиш един фармацевт да
може да предложи втори или трети продукт,
който също ще е полезен за самия пациент. Т.е.
на практика фармацевтът има познанията, но ги
е скрил някъде дълбоко в себе си. Това в крайна
сметка не върши работа на никой. Моят призив
към колегите е – използвайте познанията си,
давайки съвети на пациентите, защото тези
усилия ще ви се върнат многократно. При нас
фармацевтите има и друга особеност – ние сме
научени да гледаме на потребителя като на
пациент, т.е. с грижа към него и неговото здраве,
но никога като на клиент.

Днес голяма част от аптеките предлагат
различни продукти без рецепта - козметика,
ОТС и други такива. Какъв процент от
продажбите се формира през тях?

Това са изключително важни продукти и все позначителни ще стават. Защото, от една страна
маржовете в лекарствата са изключително
изпилени, тях почти ги няма и съответно трябва
да се компенсира бизнеса. От друга страна
това може да се случи чрез приличния марж и
големия потенциал за продажби на продуктите
без рецепта. Разбира се, много е различно
според мястото, на което се намира аптеката.
Съвсем естествено, ако тя е в поликлиника,
тежестта на продажбите ще преминава през
рецептите. Когато си обект от отворен тип, там
тежестта на продукти без рецепта е много голям
и формира около 20-30% от общия оборот.

Според Вас трябва ли аптеката да се стреми да
се отличи от другите?

В нашия сектор конкуренцията е убийствена. Още
повече че нямаме потенциала на хранителните
магазини, т.е. в една аптека се влиза два пъти в
месеца, докато в един супермаркет се влиза средно
на всеки четири дни, т.е. ротацията на продуктите
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всички полагаме
усилия фармацевтът
днес да може и
да предлага и да
консултира клиента това е пътят към
успешния бизнес модел
е много различна и от затова нашият бизнес
започна да се окрупнява. Единичните аптеки,
които не са част от някоя верига, са най-много
като брой може би около 1500, но продължават
да падат като обороти. Пазарният им дял се
стопява и се взима от средните и големи вериги
аптеки, които предлагат големи пространства,
богат асортимент, ценова политика маркетингови
активности. Затова консервативният бизнес
постоянно губи пазарен дял.

Как се отрази кризата с COVID-19 върху
вашия бизнес?

Отрази се както и при всички останали. Имахме
пикове през някои месеци и то само в продажбите
на определени стокови групи. През март и април
миналата година се търсеха много дезинфектанти,
маски, санитарни продукти. Много мащабни бяха
реализираните продажби в групата на лекарствата
за грип и настинка, където ние отбелязахме
ръст от 280%, витамини и минерали, особено
витамин С, с ръст от 300%, антибиотиците с 60%.
След това обаче регистрирахме резки спадове в
продажбите, много нетипични, които на практика
„компенсираха” ръстовете, формирани по време
на пиковете.
В момента много бавно се нормализират нещата,
но средната покупка падна, с тенденция на малки
проценти на увеличение, но се започва първо от
най-необходимото.

По вашите наблюдения как са се променили
потребителите?

Според мен в момента са стагнирани в покупките
си - от една като асортимент се купува по-малко
и от друга като стойност се харчи по-малко. Има
и изключения, разбира се, при някои видове
продукти, които бележат ръст, като например
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козметиката и продуктите от тази категория, които
са от среден към по-висок ценови клас.

Според Вашите наблюдения потребителите,
които извършват своите покупки в аптеката,
интересуват ли се от предлаганите промоции,
следят ли цените и т.н.?

Потребителите не са спрели да следят цените и
промоциите от 2009 година. Те са изключително
важни в маркетинговата политика на аптеката,
особено когато е свързано със сезонността.
В момента интересът към антихестамините,
продуктите против алергии, е голям и когато
има организирана и промоционална кампания,
резултатите в продажбите са много добри.

Предлагате и онлайн доставки. Кога
стартирахте онлайн продажбите?

Ние стартирахме нашите онлайн продажби
през 2012 година. Това е едно страхотно
предизвикателство - да имаш възможност да
стигнеш до потребители от цялата страна. Въпреки
че сме консервативен модел на работа и трудно
възприемаме новостите, се оказа, че онлайн
доставките се отразиха изключително добре на
аптечния бизнес и изстреля продажбите нагоре,
особено по време на пандемията. Възможностите
в този канал са ограничени, защото онлайн не
можем да продаваме лекарства по рецепта, но за
сметка на това можем да предлагаме абсолютно
всичко останало. Понякога при тези продажби ние
стигаме до трицифрени и дори четирицифрени
ръстове, предлагайки определен продукт в
кампания, което изненадва и нас. Убеден съм, че
потенциалът на онлайн продажбите в аптечния
бизнес е огромен.

А какъв процент от оборота преминава през
онлайн продажбите?

Процентът на продажбите онлайн постоянно
расте, така че е трудно да посоча нещо конкретно
като цифра.

Каква е равносметката ви за 2020 г.?
Прогнозите ви съвпаднаха ли с крайния
резултат?

Прогнозите по никакъв начин не съвпаднаха. Не
знам дали има някой, който е могъл да предвиди
тези пикове и спадове, които направиха годината
много динамична и странна. Но балансът в крайна
сметка е положителен.

Какви са прогнозите ви за развитието на
аптечния бизнес?

Прогнозите ми за тези, които следят иновациите
и ги прилагат в своя бизнес, са изцяло позитивни,
включително и по отношение на онлайн
продажбите.
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Предпочитат се бебешки храни
със съдържание на натурални
и органични съставки
Здравословният тренд движи развитието на
категорията „Бебешки храни”, въпреки свиването
на потребителската база, показва проучване на
Euromonitor International.

Р

аждаемостта в България намалява и голяма част от младите двойки емигрират
в Западна Европа в търсене на по-добра
работа и реализация.

В същото време епидемията с COVID-19 постави
здравето на първо място, което се отрази и на
търсенето на качествени и натурални бебешки
храни, съответно предлагани и на по-висока
цена. Това беше и двигателят на развитието на
категорията през 2020 година.
Бебешките храни със съдържание на натурални
и органични съставки са най-предпочитани от
родителите от поколението на милениалите. Те
отделят все по-голямо внимание на здравето и
са по-високо образовани и информирани за неблагоприятното въздействие върху организма
на пестицидите и изкуствените съставки в храните. Ето защо, също както през 2019 г., така и
през 2020 г. се констатират по-бързи темпове на
развитие на ръста на продажбите в стойност на
бебешки храни, отколкото на тези в обем.

Собствените марки увеличаха
популярността си
През 2020 г. „Ганчев”АД и „Слънчо” ООД останаха едни от най-популярните български производители на бебешки храни. Въпреки нарастващата популярност на продуктите на местните
производители, през 2020 г. собствените марки
се оказаха силна конкуренция на пазара на бебешки храни. Притеснени от кризата, свързана
с разпространението на COVID-19, младите ро16 | брой 1 : 2021

дители бяха привлечени от достъпните цени на
продуктите, предлагани под собствена марка на
търговеца.
Основните ритейлъри със силно конкурентни
марки в тази категория са „Лидл” и „дм дрогеримаркт” с продуктите под брандовете Lupilu
и Babylove. През 2020 г. „Лидл” редуцира цените на бебешките храни в своите магазини, като
една от причините беше намаляването на ДДС
ставката на този вид продукти от 20% на 9% за
периода от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
Освен това „Лидл” и „дм дрогеримаркт” изпревариха местните производители, лансирайки
натурални бебешки храни с различни вкусове, а
също така увеличиха и предложенията си в този
сегмент с бебешки бисквити и сокове.

Локдаунът спря развитието на някои
продукти
През 2019 г. и началото на 2020 г. ръстът в продажбите на снакинг продукти допринасяше за развитието
на категорията „Други храни за бебета”. Търсенето
на удобство тласкаше покупките на този вид продукти, заради по-лесната им консумация извън дома,
като например бебешки бисквити и сокове и предпочитането им по време на разходката в парка.
Последвалата изолация и затварянето на хората
по домовете намали търсенето на тези продукти.
Заради притеснението от разпространението на
COVID-19 и по-рядкото излизане навън, прогнозите
са, че продажбите на тези видове продукти няма да
достигнат нивата си от преди пандемията.

БЕБЕШКи ХрАНи

Млеката за деца
над 1 година
увеличават
продажбите си
Млеката за кърмачета и
малки деца преди година
се купуваха предимно
от аптечната мрежа.
Променила ли се е
ситуацията към момента,
разговаряме с Анелия
Луканова, маркетинг
мениджър Nutricia в
„Аксон България”.

Как се развива пазарът на млека – при кои видове се наблюдава динамика в продажбите?
Като цяло пазарът на млека за кърмачета и малки
деца през последните години трайно спада, което се дължи на негативния тренд в раждаемостта.
Всички знаем, че това е тенденция през последните 10 години и пазарът следва тази логика. В
същото време няма определени категории, които
да отбелязват по-голям спад от други. Но се забелязва интересна тенденция, при която млеката
тип Comfort и против повръщане запазват своите продажби. Това разбира се е един естествен
процес, тъй като настоящото поколение родители
преживяват определени трудности в ежедневието си, но желаят децата им да са спокойни и да
избегнат храносмилателни смущения като колики
и запек, а когато говорим за рефлукс стават изклюwww.progressive/pharma.bg 1 : 2021
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чително чувствителни и решават проблема чрез
преминаване на тази специална формула.
Освен това се забелязва и тенденция през последните две-три години млеката за малки деца над 1
година да увеличават продажбите си. Това се дължи на факта, че родителите са все по-информирани, имат разбирането на съвременното хранене.
Те са наясно, че млякото за малки деца е по-добро
за здравето и имунитета на децата им, отколкото
киселото мляко. Българското кисело мляко притежава своите качества, но когато говорим за малки
деца, млеката, разработени специално за тях, са
по-подходящи за техните организми.
Това са сегментите и продуктите, които отбелязват ръст, а пазарът като цяло спада с около 10% в
сравнение с миналата година.
Как производителите отговарят на търсенето – с
промяна на формулите на млеката, с разработки
на специални продукти за определени възрасти
и т.н.?
В България пазарът е много интересен. Има много марки, много разновидности на продукти и
най-различни производители. Предлагат се над 12
марки на пазара, като в същото време четири компании държат около 80% от пазарния дял.
Всички компании влагат много усилия в комуникацията с потребителите и с лекарите, защото
пазарът се движи от препоръките на педиатри и
лекари-специалисти . Водещите производители
залагат на марки и на формули, които са доказани
във времето, но в същото време разработват иновации, които развиват продажбите им.
По отношение на иновациите в последната година
повечето компании направиха промени във формулите си, но това не бих определила като иновации, а промяна, за да отговорят на изискванията
на новият европейски регламент, по отношение
на храните ва кърмачета и малки деца. Истинските
иновации са малко, като те са на големите производители в световен и европейски мащаб.
Иновациите са най-вече добавяне на съставки в
млякото, което го прави по-близко до майчината
кърма. Това е комбинация от олигозахариди, която възможно най-близо наподобява количеството,
разнообразието и функционалността на HMO’s в
майчиното мляко. Това е нещо, който родителите
търсят. Освен това в някои продукти се добавят
различни съставки, които да подпомагат по естествен начин имунната система на малкото дете
и бебето, като постбиотиците, например. Това е
една много нова и съвременна разработка, която
е лансирана от една година. Такива продукти вече
има и на нашия пазар.
18 | брой 1 : 2021

Аптеките ли са най-популярния канал за пазаруване на млека за кърмачета и малки деца?
Според данните от пазара аптеките не са най-големият канал за продажба на продукти от тази категория. Особено през последната година се отбелязва
лек отлив на клиенти, но това има своето обяснение
– в година на пандемия родителите предпочитат да
купят от друго място млякото за децата, за да са сигурни, че няма да се сблъскат с болни хора в аптеката
и по този начин да пренесат зараза у дома.
Според мен това е временна тенденция.
Потребителите ще се върнат съвсем скоро в аптечния канал, защото там могат да получат компетентно
мнение и съвет от фармацевт за млеката, които купуват. Това липсва в другите канали за дистрибуция.
Какви са наблюденията ви за онлайн пазаруването на тези продукти?
Може да прозвучи странно, но млеката за кърмачета и малки деца не бележат някакъв бум в онлайн
продажбите. И в това има логика. Първо онлайн поръчката има допълнителна цена за доставка, второ
майките не са сигурни кога точно ще им доставят
млякото и дали ще е коректният, поръчан от тях продукт. Не малко от тях се страхуват за срока на годност,
на продукта, които ще им бъде доставен. Това, което
споделям, са резултати от наше проучване проведено в последната година. Разбира се има някакво раздвижване, но не е същото, което отбелязват другите
продуктови категории по отношение на онлайн продажбите. В същото време, възможността да отидат
да купят мляко за децата си, беше повод майките да
излязат от вкъщи по време на локдауна.
Епидемията отрази ли се на тази категория и по
какъв начин?
Не бих казала. Няма спад в потреблението на млека
за кърмачета и малки деца, което има своето обяснение, а именно, че можем да спрем да купуваме други
продукти, но не можем да оставим децата си гладни.
Потреблението не се и увеличи, просто в началото на епидемията имаше презапасяване по-скоро
от страна на магазините, отколкото на родителите.
Това са нашите наблюдения за пазара по отношение на млеката за кърмачета и малки деца което ние
забелязахме.
Какви са прогнозите ви за развитието на пазара?
Надяваме се пазарът да се стабилизира, българските семейства да се увеличават да започнат да
се раждат повече бебета и да сме стигнали дъното на спада на раждаемостта . Големите марки ще
продължат да предлагат и налагат иновации в продуктите и опаковките си. А като говорим за големи
марки, в топ пет според пазарните данни и подредени по азбучен ред, влизат брандовете Aptamil,
Friso, Hipp, Lactana, NAN.

Регулации

Влиза в сила нов регламент
за медицинските изделия

От

26 май 2021 г. влизат в сила изискванията по Регламент MDR
(Medical Device Regulation)
2017/745 на Европейския съюз.
Регламентът цели да гарантира безпрепятственото предлагане на пазара на медицинските
изделия на базата на високо ниво на закрила на
здравето на пациентите и потребителите, като
се вземат предвид малките и средните предприятия, развиващи дейност в този сектор. С него се
установяват и високи стандарти за гарантиране
качеството и безопасността на медицинските
изделия, за да се отговори на общите опасения
във връзка с безопасността на тези продукти.
Европейският пазар на медицински изделия е
един от най-големите пазари в света с население от над 500 млн. души, който годишно се оценява на около 100 млрд. евро. Средногодишно
този пазар расте с +4,7% и предлага повече от
500 000 вида медицински изделия.
Основни елементи на действащия нормативен
подход, като надзорът, процедурите за оценяване на съответствието, клиничните изпитвания
и клиничните оценки, проследяването на безопасността и контрола на пазара, се предполага,
че значително ще се укрепят, като едновременно с това се включат и разпоредби за гарантиране на прозрачността и проследимостта на медицинските изделия, за да се постигне по-високо
ниво на закрила на здравето и безопасността на
потребителите.
Някои групи продукти, които според съответния
производител имат само естетическо или друго немедицинско предназначение, но които са
сходни с медицинските изделия от гледна точка
на функционирането и профила на риска, също
попадат в обхвата на регламента.
Прилагането на регламента се осъществява от
висок към нисък клас медицински изделия, които са разделени на три класа – клас I с най-нисък риск за здравето - в него влизат медицински продукти като памперси, продукти против
инконтиненция, термометри, медицински ръкавици, предпазни очила и др.; продукти от клас
II – медицински инструменти и апаратура, зъбни
импланти, спринцовки и др.; клас III – определени с най-висок риск за здравето – импланти.
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Източник: https://support.ce-check.eu/

За да се гарантира, че серийно произвежданите
изделия имат проследимост и продължават да
отговарят на изискванията по регламента, всички производители трябва да разполагат със система за управление на качеството и система за
надзор след пускане на пазара, които да са съобразени с класа на продукта, в зависимост от риска, които той би могъл да причини на здравето
и с типа на въпросното изделие. Също така с цел
свеждане до минимум на рисковете или предотвратяване на инциденти, свързани с изделията,
производителите следва да създадат система за
управление на риска и система за докладване за
инциденти и коригиращи действия във връзка с
безопасността.
За първи път и дистрибуторите на медицински
изделия са сред обектите, попадащи в обхваната на регламента наравно с производителите и
вносителите на медицински изделия.
Ключов момент за постигането на целите на настоящия регламент е създаването на Европейска
база данни за медицинските изделия, наречена
Eudamed, която следва да включва различни
електронни системи за събиране и обработка на
информация за изделията на пазара и съответните производители, вносители, дистрибутори
(икономически оператори), както и определени

MDR СТАНДАрТи

Ключов момент
за постигането на
целите на настоящия
регламент е
създаването
на Европейска
база данни за
проследимост на
медицинските
изделия, наречена
Eudamed

аспекти на оценяването на съответствието, нотифицираните органи, сертификатите на продукта, клиничните изпитвания, проследяването на
безопасността и надзора на пазара. Целите на
базата данни са повишаване на прозрачността
като цяло, включително посредством по-добър
достъп до информация за обществеността и медицинските специалисти, избягване на многобройните изисквания за докладване, подобряване на координацията между държавите членки
и съгласуване и улесняване на информацията
между икономическите оператори и други.
В тази връзка всяко медицинско изделие трябва да притежава така нар. UDI (Unique Device
Identifier) номер - поредица от цифрови или буквено цифрови знаци, която се създава по глобално приет стандарт за идентификация и кодиране на изделия. Целта е да се създаде глобална
хармонизирана рамка за идентификация на медицинските изделия, чрез което да се повиши
качеството на здравните грижи, безопасността
на пациентите и ефикасността на бизнес процесите. GS1 е определена да бъде издаваща агенция на UDI номера у нас.
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Предпочитат се все повече
продукти с естествени
екстракти и ниско съдържание
на химически съставки
Търсенето и предлагането на антицелулитни и
отслабващи козметични продукти е стимулирано от нарастващото в световен мащаб желание
за все по-добър външен вид, удължаване на
младостта и по-стегнато и тонизирано тяло, споделя маркетинг директорът в „Билка Лайфстайл“
Антонина Симеонова. По думите й този тип продукти са част от комплексната терапия, свързана с отслабването и изглаждането на кожата.
Според Антонина на този пазар се забелязват
няколко основни тенденции. Първата е свързана с повишаване на интереса към продуктите,
поддържащи естествената красота, което води
до нарастването на пазарния дял в тази категория на специфични грижи за тялото. Втората
22 | брой 1 : 2021

тенденция се задава от потребителите, които
все повече предпочитат продукти с вложени
естествени екстракти и с ниско съдържание
на химически съставки. Не на последно място, потреблението на продукти в категорията
„Специализирана грижа за тялото“ в домашни
условия бележи ръст през последната година,
също и поради редуцираните посещения на козметични салони, казва директорът „Маркетинг“
в „Билка Лайфстайл“.
А дали антицелулитен и отслабващ продукт
са едно и също?
Според Антонина Симеонова целта и на двата продукта е да улесняват разграждането на

антицелулитни продукти

мазнините и изхвърлянето им от мастните клетки, отстраняване и стимулиране на отделянето на токсините.
Стимулирайки
микроциркулацията
се постига дрениращо действие, което освен антицелулитен ефект има и
отслабващо действие. В този смисъл,
антицелулитните продукти имат и отслабващо действие. Разликата идва от
факта, че антицелулитните продукти
са предназначени за третиране на зоните с портокалова кожа, които обичайно са обособени в определена част
на тялото, докато продуктите с отслабващо и стягащо действие могат да се
прилагат в по-широки зони на тялото.
„Формулите се преценяват, в зависимост от местата на третиране“, сподели
пред PROGRESSIVE Симеонова.
По нейни наблюдения българската
жена е изключително информирана и е
наясно, че формулата на успеха за стегнато и здраво тяло изисква комплексни усилия, като нито едно от тях не е
за подценяване - балансирано хранене, подходящо движение, качествен
сън, добра хидратация и поддържащи
грижи – третиране и масажи с антицелулитни и отслабващи козметични
продукти.
Кой вид продукти се предпочита
най-много – гел, крем, олио?
Наблюденията на маркетинг директора на „Билка Лайфстайл“ показват, че
според продажбите и спрямо навиците на потребителя, българката поставя
на първо място гела, следван от крем и
олио. Гелът е лесен за употреба и има
приятна на усещане по-лека текстура,
която бързо прониква и оставя усещане за „незабавно действие“. Кремовете
за тяло се предпочитат повече при
продуктите за грижа за цялото тяло,
както и при моделиращите, при които освен стягане, се цели изглаждане
и подхранване на кожата. Олиото за
тяло най-често се използва при летните продукти, с него се постига визуално
много добър изглаждащ ефект.
„По отношение на сезонността се очертава рязко повишаване на продажбите
през пролетните и летните месеци, до
септември включително, тъй като масово
се разчита на бърз ефект, а не на постоянна грижа и усилия“, казва Антонина.

Иновации в категорията
Адекватни на тенденцията за ръст в
търсенето на продукти с натурални екстракти, производителите правят иновации като включват основно растителни
екстракти като кофеин, зелен чай, водорасли, жожоба, алое вера, масло от ший,
кокосово масло, маслини, макадамия и
гуарана. Усещането за термо и охлаждащо действие е тенденция и търсен
ефект при различните формули, смятат
от „Билка Лайфстайл“.

Забелязва се
тенденция на
повишаване на
интереса към
продуктите,
поддържащи
естествената
красота,
което води до
нарастването
на пазарния дял
на продуктите
за специфични
грижи за тялото

В унисон с хранителните режими и
тренировките
През последните години пазарът на
антицелулитни и отслабващи продукти
се развива пропорционално с интереса към хранителните режими и тренировъчните програми, казва Симона
Колева, която е маркетинг мениджър в
„Оренда груп“ (Wooden Spoon). „Хората
търсят антицелулитни продукти, които
допълват ежедневна тренировка, хранителен режим или масаж. Тези продукти се възприемат като част от стремежа и усилията ни да бъдем във форма и
да изглеждаме добре“, споделя Симона.
На въпроса дали антицелулитен означава задължително и отслабващ продукт,
Колева коментира, че антицелулитен в
някои случаи означава отслабващ продукт, тъй като в комбинация с тренировъчен и хранителен режим задейства
подкожния метаболизъм. Повечето
антицелулитни продукти стимулират
микроциркулацията като по този начин
мастните клетки започват да изгарят
мазнини. „Начинът, по който продуктът
действа следва да бъде описан на етикета“, категорична е тя.
Според маркетинг мениджърът в
„Оренда груп“, дамите у нас търсят предимно продукти, които да могат да се
комбинират с дълбокотъканни масажи
с вендузи, продукти, които проникват
надълбоко в епидермиса и действат
по-ефективно. „Преди години, антицелулитните продукти се асоциираха с това,
че причиняват гъделичкане, парене и
щипане. Хората търсеха продукти, които създават този ефект и мислеха, че по
този начин те действат и топят целулита.
Днес, обаче, потребителското мислене
е съвсем различно. Българката търси
антицелулитен продукт, който допълва нейния хранителен и тренировъчен
www.progressive/pharma.bg 1 : 2021

| 23

Грижа за тялото

режим. Продуктите не се избират спрямо това
както усещане създават, а спрямо активните
съставки вътре и тяхното действие“, категорична е Колева. По думите й хората четат етикети и
разбират какво е написано там. Те търсят чисти
формули, които са щадящи към кожата и природния свят, формули без изкуствени аромати,
силикони и петролни деривати. Освен това се
търсят антицелулитни мултифункционални продукти, които освен борбата с целулита, подпомагат подхранването и омекотяването на кожата.

Олиата през последните
години набират все
повече популярност
и приложение, като
техните свойства са
преоткрити и високо
оценени днес
Гел, крем, или олио?
Потребителите избират вида на продукта
спрямо това как и кога ще го използват, смята
Симона Колева. При масажи с вендузи се търсят
олиа, които попиват по-бавно, имат релаксиращ
и успокояващ ефект. Според нея олиата са били
забравени и неглижирани доскоро в козметични свят, но през последните години набират все
повече приложение и популярност, като техните
свойства са преоткрити и високо оценени днес.
Първите продажби за годината стартират
през пролетта, с нови тренировъчни
програми
Наблюденията на „Оренда груп“ са, че интересът
към антицелулитните продукти е целогодишен.
С настъпването на пролетта, мотивацията за
физическа активност се увеличава. Природата
се събужда за нов живот, както и желанието на
хората да бъдат навън, да се движат, да бъдат
във форма, да изглеждат добре. През март и април стартират нови тренировъчни програми, а
с тях започват и първите продажби за годината
на антицелулитни и отслабващи продукти. През
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лятото и есента, антицелулитната козметика се
използва с цел поддържане на кожата гладка.
Иновациите са насочени към активни
съставки от растителен произход
Симона Колева споделя, че иновациите вървят
в посока търсене на активни съставки, които се
изследват в контролирана среда, за да се докаже посоченото действие. Обикновено се правят
клинични проучвани с доброволци. Тенденцията
при активните съставки е извличането на такива
от растителен произход, които са деликатни към
кожата и щадящи към околната среда. Има засилен интерес към лютите екстракти като черен
и розов пипер, извлеци от люти чушки, които
подпомагат микроциркулацията в кожата. Друга
интересна суровина, която намира приложение
в антицелулитните продукти, е маслото от изпечено кафе, което има опияняваш аромат.
Грижа за красиво тяло дори по време на
пандемия
Запазващ се тренд, дори лек ръст се вижда при
отслабващите продукти през 2020 година сравнена с 2019 според продажбите на „Рубелла
Бюти“, казва маркетинг директорът на компанията Мая Герасимова. Според нея това означава,
че през лятото грижата на красиво тяло е продължила въпреки пандемията.
Отслабващ=антицелулитен?
Целулитът и наднорменото тегло са две коренно различни неща. Наднорменото тегло не
води до появата на целулит, но чисто визуално
прави наличния такъв да изглежда по-лошо.
„Отслабването“ има два аспекта – намаляване
на теглото и по-слаба и стегната визия. „Съвсем
логично „SLIM” продуктите няма как да водят до
загуба на килограми, но помагат за по-добра и
стегната визия и това ясно е комуникирано на
нашите опаковки“, казва Герасимова. По думите
й потребителките търсят най-често ефективно
действие на приемлива цена.
Според наблюденията на „Рубелла Бюти“ от антицелулитните продукти най-предпочитан е
гел-крема, докато олиото е предпочитан продукт за превантивната грижа срещу стрии.
Сезонност и иновации
Според Герасимова съвсем логично пик в закупуването и използването на антицелулитни
продукти има през пролетно-летния сезон, а
обичайното потребление е една опаковка на
година. По отношение на иновациите, тя смята,
че на дневен ред са продуктите с интензивно
действие и като цяло в козметиката има тренд
към продукти с висок процент натуралност.

иНФогрАФиКА - ДЕзиНФЕКТАНТи

Потребителски предпочитания
към дезинфектантите за ръце
Преобладаваща част от потребителите пазаруват дезинфектанти за ръце от хипермаркетите (52%). Това
показват данните на JTN от проучване, проведено през февруари 2021 г. сред мъже и жени между 18 и
74 години. Вторият по популярност канал за закупуването на дезинфектанти са супермаркетите и чак на
трето място се нареждат аптеките с 27 на сто. Най-предпочитани са опаковки от 100 до 199 мл, следвани
от по-малките разфасовки до 99 мл.
Маркетинговата агенция прави сравнение между познаване и декларирано потребление на топ 10 от
най-продаваните марки дезинфектанти за ръце.

Откъде предимно пазарувате дезинфектанти за ръце?
52%

От голяма верига магазини (хипермаркети)
40%

От супермаркет
27%

От аптека
От дрогерия

20%

От малък, квартален магазин

20%

От интернет магазин

3%

От пазар/борса

2%

Друго място

1%

491 интервюта –потребители, купуващи дезинфектант за ръце поне веднъж на два месеца

Сравнение между ПОЗНАВАНЕ и ДЕКЛАРИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Топ 10 Марки
Medix

69%

Derma intensive +

44%

ZF
a1

essentica
Хювесепт
Тео
Agiva Hygiene+

30%

39%
29%

18%
21%

39%

Чисто
Dettol

62%

15%

36%

16%

18% 8% 3%
17%
24%
18%

6% 3%
7% 2%

40%

14%
10%

8%
6%
4%
Познати
Закупих последните 2 месеца
Най-често

6% 2%

491 интервюта –потребители, купуващи дезинфектант за ръце поне веднъж на два месеца
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PHARMA Кошница, април 2021

PHARMA Кошница е мястото, на което следим цените на продукти от различни пр
най-често купуваните от потребителите продукти в рамките на един календарен
наличност. PHARMA Кошница има 2 основни цели:
• да проследи развитието на разглежданите продукти, за да анализира и обясни н
• да отрази ценовата политика на отделните вериги аптеки за периода на провед

иМе на аптеката

БрОй прОдукти в PROGRESSIVE кОшница : 25 прОдукта
вид продукт

име на продукта

Марка & компания

пробиотици

ProCombo Пробиотик + Пребиотик

Витаслим

витамини и минерали

Doppelherz aktiv Витамини А-Я с лутеин

Куайсер Фарма

витамини и минерали

Магне Доро Директ магнезий

Фортекс

имунитет

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
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 и тяло за деца SPF50
Нурофен за деца, с вкус на ягода 100 мг/5 мл
Mustela Нежен измиващ гел за коса и тяло
Здраве Бебе Био Крем против подсичане
Aptamil 1 Pronutra - Advance Адаптирано
мляко
ХИП ПЮРЕ Сливи
Elgydium Anti-plaque Антиплакова паста за
зъби
Pampers Pure Aqua Мокри кърпи
Essentica Pure Дезинфектант за ръце
Eucerin Men Micro Silver Пяна за бръснене

Ревита

120 мл

Юникомс
ГлаксоСмитКлайн

60 бр
75 гр

Абофарма

150 мл

памет и оросяване
Болка
кашлица
простуда и грип
дерматологични проблеми
дерматологични проблеми
алергии
Слънцезащита
Слънцезащита - деца
Болка и температура - деца
козметика за деца
козметика за деца
Бебешки храни
Бебешки храни
Орална хигиена
почистване и дезинфекция
почистване и дезинфекция
грижа за мъжа
грижа за лицето
грижа за лицето
грижа за тялото

Сашета х 10
20 гр
40 гр
30 таблетки
200 мл

Л'Ореал

300 мл

РЕКИТ БЕНКИЗЕР
Ей Енд Ди Фарма
Арома

100 мл
750 мл
50 мл

Аксон България

400 гр

Хип България

125 гр

Пиер Фабр

75 мл

Проктър Енд Гембъл
Есентика Пюър
Байерсдорф
Lierac Hydragenist Хидратиращ околоочен гел Селекта
Интернационал
Nuxe Nuxuriance Ultra Регенериращ нощен
Дермикос
крем за всеки тип кожа
Bioderma Atoderm Крем за нормална до суха Биодерма
и атопична кожа

платена сума:
липсващи продукти
Обща средна цена на липсващите продукти:
приблизителна цена на потребителската кошница:
Час и дата на покупката
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UPS
Стада
Боарон Лаборатория
BIOshield
Пиер Фабр

количество
10 капсули х
554 мг
30 таблетки
20 сашета х
250 мг

48 бр
100 мл
150 лв
15 мл
50 мл
200 мл

родуктови категории, предлагани в онлайн магазините на определени аптечни вериги. Марките са подбрани така, че да представят кошницата на едни от
н месец. Анализът ни позволява да покажем в коя верига даден продукт на каква цена е, къде в съответния месец е бил на промоция или къде е бил извън

настъпилите промени в тях, за периода на проведеното изследване.
деното изследване.

23 продукта

20 продукта 23 продукта

366.bg

galen.bg

vitania.bg

remedium.bg

aptekamedea.bg

subra.bg

sopharmacy.bg

Онлайн аптека

Средна
цена на
прОдукт

24 продукта 20 продукта 20 продукта 19 продукта

14.99 лв.

15.89 лв.

16.49 лв.

14.02 лв.

16.90 лв.

15.60 лв.

13.90 лв.

15.40 лв.

10.19 лв.

9.46 лв.

10.19 лв.

9.29 лв.

10.90 лв.

9.29 лв.

11.90 лв.

10.17 лв.

9.19 лв.

8.27 лв.

9.19 лв.

7.32 лв.

9.30 лв.

7.69 лв.

16.28 лв.

20.50 лв.

14.07 лв.

19.50 лв.

17.33 лв.

25.99 лв.
15.90 лв.

24.99 лв.
11.62 лв.

24.00 лв.
14.90 лв.

24.72 лв.
14.67 лв.

11.57 лв.

13.90 лв.

12.65 лв.

9.12 лв.
6.39 лв.
6.89 лв.
14.75 лв.

9.90 лв.
9.17 лв.
7.11 лв.
26.80 лв.

9.62 лв.
7.96 лв.
6.66 лв.
15.10 лв.
24.70 лв.

37.53 лв.

36.48 лв.

6.60 лв.

6.69 лв.
26.36 лв.
4.18 лв.

16.29 лв.
24.99 лв.
15.99 лв.

22.48 лв.
15.09 лв.

24.99 лв.
15.79 лв.

25.59 лв.
13.39 лв.

13.09 лв.

12.89 лв.

12.69 лв.

11.75 лв.

9.99 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.

9.39 лв.
7.43 лв.
6.20 лв.
14.79 лв.
23.59 лв.

8.90 лв.
8.40 лв.
6.47 лв.
15.86 лв.
24.90 лв.

39.09 лв.

30.98 лв.

36.60 лв.

7.09 лв.
28.99 лв.

6.80 лв.
25.99 лв.
4.04 лв.

7.07 лв.
24.49 лв.
4.50 лв.

17.29 лв.

17.29 лв.

17.79 лв.

2.79 лв.

2.20 лв.

2.65 лв.

2.20 лв.
7.30 лв.

24.30 лв.

38.19 лв.
6.79 лв.
28.69 лв.

6.41 лв.
28.59 лв.

9.29 лв.

7.49 лв.

9.19 лв.

6.49 лв.

4.19 лв.
1.99 лв.
14.49 лв.

3.72 лв.
1.89 лв.
11.75 лв.

3.89 лв.
1.89 лв.
14.49 лв.

3.85 лв.
1.85 лв.

57.09 лв.

55.09 лв.

54.99 лв.

52.69 лв.

78.99 лв.

76.79 лв.

77.39 лв.

76.15 лв.

24.69 лв.

24.59 лв.

24.49 лв.

437.67 лв.
2 продукта
21.51 лв.
459.18 лв.

365.05 лв.
5 продукта
75.53 лв.
440.58 лв.

28.4.2021 /10:00/

28.4,2021 /10:30/

6.04 лв.
21.43 лв.
4.01 лв.

8.49 лв.

16.95 лв.

17.33 лв.

2.35 лв.

2.44 лв.
7.29 лв.

7.84 лв.

3.51 лв.

3.90 лв.
1.85 лв.
14.90 лв.

3.84 лв.
1.89 лв.
14.47 лв.

51.45 лв.

58.00 лв.

54.89 лв.

74.90 лв.

73.99 лв.

81.57 лв.

77.11 лв.

23.55 лв.

26.50 лв.

23.45 лв.

24.90 лв.

24.60 лв.

434.48 лв.
2 продуктa
21.51 лв.
455.99 лв.

411.87 лв.
1 продукт
14.47 лв.
426.34 лв.

364.28 лв.
5 продукта
90.60 лв.
454.88 лв.

335.16 лв.
5 продукта
85.37 лв.
420.53 лв.

387.62 лв.
6 продукта
73.90 лв.
461.52 лв.

28.4,2021 /11:00/

28.4.2021 /11:30/

28.4.2021 /12:00/

28.4.2021 /12:30/

28.4.2021 /13:00/

16.70 лв.

легенда:
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0.00 лв. - Ценова промоция
Няма такъв артикул

Нови ПроДуКТи

Aptamil AR 1&2
Aptamil AR за диетотерапия на регургитации и лек рефлукс с клей от рожкови, клинично доказано е ефективен за
намаляване епизодите на кърмачески регургитации. Сега с патентована комбинация от Пребиотици, Постбиотици
и HMO 3’-GL . В състава на новата формула се съчетава нашата доказана
пребиотична смес от scGOS/lcFOC, с уникалния ни процес, чрез който въвеждаме
постбиотиците и HMO 3’- GL
Производител: NUTRICIA, Нидерландия
Вносител и дистрибутор: Аксон България АД
Адрес на вносителя и дистрибутора: София, ул. Георги Караславов 14А
Телефон: 02/819 1000
Уебсайт: www.axxon.bg

Измивен гел за коса и тяло Здраве Бебе
Нежно почиства косата и тялото на бебето със специална формула без сапун. Предпазва кожата от изсушаване.
Не дразни очите. Образува кремообразна пяна с лек и деликатен аромат на МОМИНА СЪЛЗА, която
осигурява копринено меко усещане. Прави косата мека и лесна за разресване, а кожата чиста
и хидратирана. Вложеният Д-пантенол хидратира и успокоява кожата. Подходящ за употреба
от новородени, бебета и деца.
Маркетингова подкрепа: Промоции в търговската мрежа и точките на продажба,
принт реклама
Логистична информация: 250 ml и 400 ml, 12 бр./дисплей кашон
Производител: Арома АД
Дистрибутор: Арома Козметикс АД
Адрес на производителя и дистрибутора: гр. София, ул. „Кирил Благоев“ № 12
Телефон: +359 9350207
Уебсайт: www.aroma.bg
E-mail: administration@aroma.bg

Бишкоти -30% ЗАХАР, 6М+, 240ГР
Същият приятен вкус, но още по-здравословни! Новите хрупкавите бишкоти на Plasmon – сега с 30% по-малко
захар*, подходящи за цялото семейство.
Без ПАЛМОВА мазнина!
Произведени в Италия!
*в сравнение с класически бишкоти Plasmon
Маркетингова подкрепа: FB
Логистична информация: EAN :8001040200940; Нето тегло: 240g; бр./кашон: 16
Производител: Plasmon, Италия
Вносител и дистрибутор: Авенди ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София 1528, бул. Искърско шосе 7
Телефон и факс: 02/9731181
Уебсайт: www.plasmon.bg

Урологични подложки Seni Lady Slim
Урологични подложки за лека инконтиненция при жени.100% дишащи. EDS система за екстра сухота. Сега потънки и дискретни. 5 размера Slim и 3 Regular
Маркетингова подкрепа: FB, Медицински маркетинг
Логистична информация: Баркод на различните размери различен;
Нето тегло: 62-258g; бр./кашон: 15-30
Производител: TZMO, Полша
Вносител и дистрибутор: Авенди ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София 1528, бул. Искърско шосе 7
Телефон и факс: 02/9731181
Уебсайт: www.seni.bg
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Маг Ликуид 20 течни сашета
Хранителна добавка с вкус на манго и портокал.
МагЛикуид доставя магнезий под формата на лесно усвояемата органична сол магнезиев цитрат. Препоръчителната
дневна доза Магнезий 250mg (еквивалентно на 1630mg магнезиев цитрат) се съдържат в 2 сашета МагЛикуид.
МагЛикуид спомага за намаляване на стреса, умората и чувството на неразположение, влияе положително върху
качеството на съня и допринася за добрия сън.
Допринася за нормално функциониране на сърдечно-съдовата и нервната системи и
съдейства за поддържането на добър мускулен тонус.
МагЛикуид може да бъде приеман по време на бременност и при кърмене.
МагЛикуид е подходящ за хора с диабет.
Препоръчителна дневна доза: Деца над 6-годишна възраст: 1 (едно) саше дневно.
Възрастни и деца над 11-годишна възраст: 1 (едно) до 2 (две) сашета дневно.
Маркетингова подкрепа: Дигитални и търговски активности
Логистична информация: 12 броя в кашон
Производител: AGETIS Supplements Ltd., партньор на Мedochemie Ltd, Limassol, Кипър (EU)
Вносител и дистрибутор: „Медофарма“ ЕООД, гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 38Б,
Телефон: +359 2 974 37 0

Диас Колаген Ликуид 20 сашета
ДИАС КОЛАГЕН ЛИКУИД е хранителна добавка с вкус на нар е иновативен продукт за поддържане на здрави кости,
мускули, съединителна тъкан и имунна система.
• Колаген тип I е основен компонент на костите, кожата, сухожилията и ставните връзки. Колаген тип II е основен
компонент в състава на хрущяла.
• Витамин C допринася за образуването на колагена и за нормалната функция на хрущяла и костите.
• Хилауроновата киселина е важна част от съединителната тъкан и синовиалната течност,
намираща се в ставите, която поддържа костите добре смазани.
• Комбинацията от магнезий, цинка, манган и витамина D3 допринася за нормалната функция
на мускулите, костите и имунната система.
• Мед и манган допринасят за нормалното образуване и поддържане на съединителната тъкан.
Препоръчителна дневна доза 1 саше на ден
Маркетингова подкрепа: Дигитални и търговски активности
Логистична информация: 12 броя в кашон
Производител: AGETIS Supplements Ltd., партньор на Мedochemie Ltd, Limassol, Кипър (EU)
Вносител и дистрибутор: „Медофарма“ ЕООД, гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 38Б,
Телефон: +359 2 974 37 09

АБОНАМЕНТ:
Можете да се абонирате за изданието, като ни изпратите имейл на
office@cmg-bg.com, със следната информация:
Компания / Аптека:
Име на служител:
Длъжност:
телефон:
имейл адрес:
Изданието е безплатно за всички, които попадат в таргет групата от получатели.
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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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