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B2B СПИСАНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ

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

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

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

За реклама в PROGRESSIVE PHARMA , моля свържете се с:
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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Ръст на
промоционалните
активности в аптеките
Пазарът на пробиотиците за 2020 г. е нараснал с близо
10,9%, сравнено с 2019 г., достигайки 42,5 млн. лева продажби,
показват данните от IQVIA. Топ 10 компании отговарят за над
85% от продажбите на пробиотици на аптечния пазар, като
водещите пет можете да видите в статията в броя.
От друга страна продажбите в категорията
„Слънцезащитна грижа” отбелязват спад с 18% в обем
и 15% в стойност в сравнение с 2019 г. Но това е очаквано
предвид слабия летен сезон в условията на пандемия,
показват данните на „NielenIQ България”. Основният
канал за продажба на продукти за слънцезащитна грижа
са на първо място магазините за козметика и дрогериите
с 45,5% за 2020 г., а през аптеките преминават 20,6% от
продажбите в този сегмент.
Като разгледаме подробно броя на промоциите в
аптечния канал по месеци за периода март - декември
2019 г. съпоставен с март - декември 2020 г., забелязваме
ръст на промоционалните активности с 2300 промоции,
според данните на „Focus България”.
А пазарът на детски продукти за баня е в подем през
последните години, споделят представителите на компании,
дистрибутиращи такива продукти на пазара. Родителите
разбират нуждата от качествени продукти за грижа за кожата
за своите деца и се информират предварително какво е найдоброто. Не забравят и грижата за себе си - похарчените
средства за продукти за устна хигиена през МАТ ноември
2020 г. са се увеличили с 6,9% спрямо същия период година
по-рано, показват данните на „ГфК България”.
За това какво е да бъдеш доверен партньор в грижата за
здравето на българските пациенти за цял живот и какво да
очакват клиентите след придобиването на Ceiba, Sanita и
SCS, разговаряме с част от екипа на SOpharmacy.
И накрая - животът е поредица от преговори, но ние не
го осъзнаваме. Самият факт, че не идентифицираме
дадена ситуация като преговори, означава, че може би
не постигаме максимума от нея. Как да сме по-ефективни,
четете в броя.
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НОВИНИ

Amazon планира да отвори физически
аптеки в САЩ
Amazon.com Inc обмисля да стартира бизнес с физически аптеки в САЩ, с което ще се изправи лице в лице
с най-големите аптеки на пазара като CVS Health и
Walgreens. Според източници преговорите в тази посока от страна на интернет гиганта за момента предимно
имат за цел да проучат потенциала на подобно начинание и всяко реално развитие под формата на откриване
на физически обекти най-вероятно ще отнеме повече
от година, посочва новинарският сайт Insider, цитиран
от esmmagazine.com.
Изданието твърди и че се обмисля аптеките да бъдат
създавани в рамките на магазините Whole Foods, които
са собственост на Amazon. Представител на компанията обаче отказва да коментира слуховете и спекулациите относно подобни намерения, но заяви, че Amazon
Pharmacy е фокусирана върху това да прави по-лесна и
удобна доставката на фармацевтични продукти до домовете на потребителите.
Най-големият онлайн търговец в света пусна своя интернет аптека през ноември, през която може да се поръчват предписани лекарства на пазара в САЩ.

Български фармацевтични дни
2021 г.

Български фармацевтичен съюз (БФС) организира
за четиринадесети път Български фармацевтични
дни 2021г. Събитието ще се проведе на 25, 26 и 27
юни в х-л Рила, Боровец, к.к. Боровец.
За втори път форумът ще съчетае в една вечер
церемонията по връчване на годишните награди за продукти на годината на БФС и наградите за РФК и магистър-фармацевти на годината.
Специализирано изложение (закрито за външни
посетители) и научна програма, като елемент
от продължаващото медицинско обучение на
магистър-фармацевтите.
Специализираното изложение ще започне още
на 25 юни 2021 г. (петък). Научната програма ще
включва богата палитра от пленарни лекции,
продуктови презентации, сателитни симпозиуми,
интерактивни уъркшопове, научните пленарни
сесии както и специализираното изложение ще
се проведат на територията на х-л Рила, Боровец,
като с предварителната схема на изложението
може да се запознаете оттук.
Източник: https://bphu.bg/

БАПФ на една година
Българска асоциация на помощник-фармацевтите навърши една година. По този повод пом. фарм. Лиляна
Петрова, председател на БАПФ, поздрави своите колеги и подчерта значимостта на организацията, както и факта,
че благодарение на 10 годишните усилия е постигнат успех с приемането на закона за съсловната организация на
помощник-фармацевтите.
А на 5 и 6 юни 2021 г. в Парк хотел Москва в София се състоя и първата конференция, организирана от асоциацията, на тема „Съсловната организация - гарант за качествена фармацевтична грижа”, на която се събраха помощник-фармацевти, представители на фармацевтични компании, за да обменят идеи и да научат какви са иновациите в индустрията. В края на събитието бяха връчени годишните награди на БАПФ.
Източник: https://baap.bg
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ОТ СТРАНАТА

Положителна перспектива за финансовата 2021/22 г. за
ФЬОНИКС

През предизвикателната финансова 2020-21 (31.01.2021) година, доминирана от пандемията Covid-19, групата ФЬОНИКС затвърди водещата си позиция на европейския пазар във фармацевтичната търговия на едро и дребно.
Компанията увеличи приходите си с 3,2 %, в сравнение с предходната година
до 28,2 млрд. евро. Общите оперативни резултати, които са ключов показател,
от значение за фармацевтичната търговия на едро и дребно и включващ приходите и обема на обработената стока срещу заплащане, са се увеличили с 4,0%
до 35,9 млрд. евро през този период. Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) нарасна от 603,6 млн. до 653,4 млн. евро. Това съответства на увеличение от 8.3%.
Свен Зайдел, Изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, заяви: „Въпреки
силните колебания в търсенето през изминалата финансова година, постигнахме увеличение на приходите и резултатите си. Работейки заедно с аптеките,
успяхме да отговорим надеждно на пиковете в търсенето, дори по време на
пандемията.“ Той добави: „Благодарение на ангажираността и всеотдайността
на нашите служители в търговията на едро и дребно, ние успешно поддържахме доставките към клиентите в силно засегнатите региони, дори по време на най-предизвикателните периоди на пандемията. По този начин групата
ФЬОНИКС подчерта своята роля на гръбнак на здравеопазването в Европа.“
През финансовата 2020/21 година повече от 39 000 служители на ФЬОНИКС в
цяла Европа изиграха своята роля в осигуряването на надеждни доставки на
лекарства и здравни продукти.
Пан-европейският доставчик на здравни услуги ФЬОНИКС Груп отчита ръст в
сравнение с предходната година на около три-четвърти от националните си
пазари през финансовата 2020/21 година. Отчитайки 34.4% дял от общите приходи на групата (предходната година: 33,7%), германският пазар допринесе
значително за това положително развитие на бизнеса. В сравнение със същия
период на предходната година приходите в Германия са се увеличили с 5,3%
или 491,9 млн. евро до 9, 7 млрд. евро общо.
Групата ФЬОНИКС използва нарастващата дигитализация на системите на
здравеопазване, което беше допълнително ускорено от пандемията COVID-19,
за да придвижи напред своите многоканални услуги за крайни потребители
и пациенти в цяла Европа. За тази цел компанията внедри специфични за пазарите цифрови услуги в много страни и разшири активностите си в посока
електронна търговия. В Германия, например, ФЬОНИКС стартира “gesund.de”,
първата централна здравна платформа в страната.
За настоящата финансова 2021/22 година компанията очаква увеличение на
приходите малко над ръста на европейските фармацевтични пазари. Ръст на
приходите се очаква на почти всички пазари, на които присъства ФЬОНИКС.
Печалбата преди данъци се очаква да остане на нивото от предходната година.
Източник: https://www.phoenixpharma.bg/

„Софарма Трейдинг“
АД взе решение за
издаване на емисия
варанти
„Софарма Трейдинг” АД, в съответствие с чл.50 от Устава
на компанията, на заседание
на Съветът на директорите
единодушно взе решение за
издаване при условията на
първично публично предлагане на емисия варанти както
следва: -стойност на упражняване: 6.75 лева; -емисионна цена на един варант: 0.60
лева; -брой варанти: 11 425
350 броя; -минимален праг
на успеваемост на емисията:
5 712 675 броя. Срокът, в който може да бъде упражнено
правото е 3 години.
Останалите параметри на
емисията ще бъдат описани в
Проспект за публично предлагане на емисията варанти
на „Софарма Трейдинг” АД,
който следва да бъде приет
от Съвета на директорите с
последващо решение и да
получи съответното одобрение от Комисията за финансов надзор.
Избраните от Съвета на директорите финансов консултант, който ще консултира
дружеството във връзка с
издаването на емисия варанти, и инвестиционен посредник, който ще обслужи
записването на варантите и
заплащането на тяхната цена,
са съответно: Мейн Кепитъл”
АД, ЕИК 202402882, със седалище град София, и адрес
на управление гр. София
1404, район „Триадица“, бул.
„Гоце Делчев“ 98 вход 2,
офис 11 и „МК Брокерс” АД,
ЕИК 175007052, със седалище град София и адрес на
управление гр. София 1000,
район „Средец“, бул. „Цар
Освободител”, № 8, ет.4.
Източник:
www.sopharmatrading.com
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АНАЛИЗ

Пазарът на пробиотици
през 2020 и Q1 2021
Пазарът на пробиотиците за 2020 година нарасна с близо 10.9%, сравнено с 2019 г., достигайки
42.5 млн. лева продажби според данни от IQVIA,
представляващ продажби от аптеки към крайни
клиенти. Пандемията се отрази и на продажбите на пробиотици. Спрямо данните на IQVIA се
наблюдава сериозен спад на продажбите между март и април 2020 година – от близо 38%,
но и изключително представяне в края на 2020
г. През ноември 2020 година ръстът в стойност
спрямо същия месец предишната година е близо 66%.
Топ 10 корпорации отговарят за над 85% от продажбите на пробиотици на аптечния пазар, като
водещите 5 в азбучен ред са Ведра, Витаслим,
Евофарма, Кенди и Новартис. Пазарът е доста
фрагментиран с над 80 корпорации, присъстващи в този сегмент, при положение, че обхванатите опаковки се не повече от 300. Конкретно в
този сегмент локалните играчи са много добре
представени.
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Топ 10 водещи брандове в сегмента представляват 85% от продажбите в категорията, всеки бранд имащ над 1 млн. лева продажби за
2020 година. Най-големият ръст на продажбите в абсолютна стойност, сравнен с 2019 г., има
„Прокомбо”, който почти удвоява продажбите
си. Можете да видите разпределението по брандове в категорията Пробиотици на Фиг. 1

Топ 10 компании
отговарят за над
85% от продажбите
на пробиотици на
аптечния пазар

АНАЛИЗ

Фиг. 1 IQVIA данни за продажби от аптеки към крайни клиенти: Пазарен дял на брандовете пробиотици, калкулацията на % е на база стойност по ритейл цени

Други 14.52%

Linex 17.37%

Bio-Kult 2.49%
Flora (A03) 4.15%
Biogaia 12.90%

Probien 4.96%
Sinquanon 4.96%

Procombo 12.82%

Bio Balance 7.45%
Lactoflor 7.65%

Omni Biotic 10.73%

От Топ 10 бранда само „Флора” има спад в продажбите
сравнено с 2019 година, докато „Биогайа”, „Пробиен”
и „Био Баланс” имат сходни нива на продажби спрямо
2019 г. Останалите шест бранда растат, като лидерът
„Линекс” има 7% ръст спрямо 2019 г.
Ако погледнем по-отблизо развитието на брандовете през годината, можем ясно да видим пик в продажбите в края на 2020 г. Една от причините може
да бъде сериозният ръст на продажбите на антибиотици, което се наблюдаваше на българския пазар,
където пробиотиците влизат като подкрепящо лечение. Можете да видите тази графика на Фиг. 2.

Категорията на пробиотиците продължава да
расте през Q1 2021 г., имайки 10% ръст в продажбите в стойност спрямо Q1 2020 г. Тъй като
пробиотиците се употребяват за подсилване
на имунната система, стабилният ръст не е изненада. Рекламата през различни канали, както
и ценовото позициониране могат да повлияят
сериозно на продажбите. IQVIA може да мониторира тези ефекти през модула си за седмично
проследяване на продажбите и през онлайн канала и има възможност да анализира резултатите от промяна на стратегията за продажби почти
незабавно.

Фиг. 2 IQVIA данни за продажби от аптеки към крайни клиенти, месечни продажби на пробиотици на
ниво бранд, в стойност, в лева
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900 000
800 000
700 000
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ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

Слабият летен сезон се
отрази на продажбата на
слънцезащитни продукти
Продажбите в категорията „Слънцезащитна грижа” отбелязват спад с 18% в обем и 15% в стойност
в сравнение с 2019 г. (за МАТ 2019 г. – МАТ 2020
г.), но това е очаквано предвид слабия летен сезон в условията на пандемия, показват данните на
NielenIQ България.

Топ 5 марки в стойност, подредени по
азбучен ред, са Ambre Solaire, Bioderma,
Бочко, Carroten и Nivea.

Основният канал за продажба на продукти за
слънцезащитна грижа са на първо място магазините за козметика и дрогериите с 45,5% за 2020 г.,
следват супермаркетите с 26,7%, аптеките с 20,6%,
големите хранителни магазини – 4,7%.
Активни продукти в категорията „Слънцезащитни
продукти” по данни на NielenIQ България през
2020 г. са 898 за слънцезащитна грижа, 128 продукти за грижа за кожата след слънце и 42 ускорителя за тен.
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ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

Активни продукти в категорията
„Слънцезащитни продукти” 2018-2020 г.

Канали за продажба на
слънцезащитни продукти
19.2
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Големи хр. магазини

Аптеки

Слънцезащитна грижа

Малки и средни хр. магазини

Магазини за бебешки стоки

Ускорители за тен

Продуктите за тяло заемат 69,2% от продажбите в
стойност, следват за лице (18,1%), за лице и тяло
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890

128 38

898

128 42

2020

Магазини за козметика, дрогерии

Най-предпочитаният вид опаковка е спрей, въпреки че продажбите на тази разфасовка спадат
в стойност и в обем с 15,6%, тубата е втората по
предпочитане вид опаковка.

120 43

2019 26.7

Супермаркети

Средната цена на артикул за цялата категория е 14
лв. за 2020 г., а 85,8 лв е цената за литър. Не се регистрира особена промяна в цените на отделната
единица продукти, но за литър се отчита повишавани при два от трите основни сегмента от категорията. Ускорителите за тен увеличават цената си с
4%, слънцезащитните с 4,5%, а продуктите за след
слънце падат с 0,9% за цена на литър.
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Продукти за грижа след слънце

(11%) и последни по продажби в стойност са продуктите за коса (1,7%).
Продукти за възрастни реализират 73,3% от продажбите, следвани от продуктите за деца и бебета с 24,7%.
151 до 250 мл остават най-предпочитаното количество с 57,3% от продажбите в обем, а в стойност
46%. Следват от 100 до 150 мл с 24,5% в обем и
23,2% в стойност. 251 до 500 мл с 11,9% в обем и
7,2% в стойност. До 99 мл, които в обем са 6,2%, а в
стойност са 23,6%.
91% от продажбите са на продукти без промоционална активност. 7,9% се падат на тези с намалена
цена, а оставащите 1,1% са в подаръчни комплекти.

ИНТЕРВЮ

Аптеки Ceiba и Sanita
стават SOpharmacy
През 2015 г. на българския пазар беше представена изцяло нова концепция аптеки
SOpharmacy. Началото поставиха два пилотни обекта в София и Пловдив, а днес, само
6 години по-късно, SOpharmacy вече има национално покритие с над 200 аптеки в 46
града в страната. През 2020 г. към семейството на бранда се присъединиха и аптеките
Ceiba, Sanita, SCS, които поетапно ще преминат изцяло под марката SOpharmacy.
За това какво е да бъдеш доверен партньор в грижата за здравето на българските
пациенти за цял живот и какво да очакват клиентите след придобиването на Ceiba,
Sanita и SCS, разговаряме с част от екипа на SOpharmacy.

Обединението не означава само
смяна на визия, а и функциониране
като един пълнокръвен организъм”
Валерия Видулова,

Изпълнителен директор SOpharmacy

М

исията на SOpharmacy е да бъде довереният партньор в грижата за здравето на българските пациенти. Затова и всичко, което
правим, е свързано с нашата мисия. Стартирахме
точно преди 6 години с два пилотни обекта, защото
искахме да валидираме с клиентите ни концепцията
SOpharmacy. Тяхната обратна връзка беше впечатляваща и това ни даде увереността да продължим
напред, в посоката, която сме избрали да следваме и
да мечтаем за повече. А това означава да бъдем още
по-близо до пациентите така, че да им предложим
достъп до най-добрите практики на световно ниво.
Затова и да постигнем покритие в национален
мащаб, беше най-логичната стъпка в развитието
на SOpharmacy. През 2017 г. направихме първото
си обединение с 19 аптеки, а в началото на
октомври 2020 г. към нас се присъединиха още над
140 аптеки под марките Ceiba, Sanita и SCS, които
изцяло ще преминат под бранда SOpharmacy.
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Към
настоящия
момент
обединихме
активностите към нашите клиенти, както и
онлайн аптеките ни в www.sopharmacy.bg. За
нас обединение не означава само смяна на
визия, а напротив – да функционираме като
един пълнокръвен организъм, такъв, какъвто
е концепцията SOpharmacy. Всички елементи
от нея са едно цяло и заедно създават усещане
за грижа – от пространството, през широкото
продуктово портфолио, иновативните услуги
и промоции, до срещата с фармацевта, който
ще предостави индивидуален здравен съвет и
консултация.
Ние не правим компромис с нито един от тези
елементи и затова от ден първи се фокусирахме
върху изграждането на синергиите, които да ни
позволят да имаме силен екип. А физическото
ребрандиране на обектите ще бъде частта, която
ще затвори процеса.

ИНТЕРВЮ

„Вярваме, че фармацевтът има
ключова роля в грижата за здравето”
Виолета Баракова,

Национален мениджър Продажби и оперативни
процеси SOpharmacy

Т

ова, което отличава SOpharmacy от преди 6
години и SOpharmacy днес, определено е мащабът. През 2017 г. придобихме 19 аптеки, а
днес към семейството ни се присъединяват още 140.
Това увеличение е близо 7 пъти, а с него нарастват и
предизвикателствата. Но това не ни плаши, защото
всяко предизвикателство е възможност да надграждаме постигнатото.
Концепцията SOpharmacy се развива всеки ден
така, че да отговори на променящите се нужди на
пациентите. По отношение на грижата за здравето,
нашите клиенти не правят компромис, затова
работим активно както в посока разширяване на
портфолиото от продукти, така и на иновативни
здравни услуги, които предлагаме само в

SOpharmacy и са насочени към превенция на
здравето. Не на последно място, ще посоча нашите
фармацевти и тяхната роля на доверен здравен
консултант и съветник. В SOpharmacy устойчиво
инвестираме в надграждането на професионалната
експертиза на фармацевта и умението му да
предоставя здравен съвет и консултация. Така, за
да предложим достъп до различни професионални
обучения, създадохме и нашата академия
SOAcademy. Ние вярваме, че фармацевтът има
ключова роля в грижата за здравето. Затова в
SOpharmacy избираме хора, които имат амбицията
да се развиват непрекъснато, да учат и споделят
своите знания, да са мотивирани и вдъхновени да
предоставят цялостна качествена здравна услуга
на пациентите

„Предлагаме над 70 продукта наша
собствена марка”
Георги Младенов,

Търговски мениджър SOpharmacy

У

твърждаването
на
аптеката
като
най-близкия и достъпен здравен център е устойчива тенденция, която наблюдаваме от няколко години. Дори много повече, в редица държави аптеката е входът към
здравната система. Това е и нашето виждане за
SOpharmacy. Затова и ние развиваме не само
портфолио от продукти, но сериозен фокус по-

ставяме върху ролята на фармацевта и предоставяните от него здравни услуги.
За 6 години се утвърдихме и спечелихме доверието
както на клиентите ни, така и на партньорите, с
които работим. Това ни позволява непрекъснато да
развиваме продуктовото си разнообразие, което
включва както продукти на световно известни
www.progressive/pharma.bg 2 : 2021
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ИНТЕРВЮ

марки, така и нишови такива, които може да бъдат
открити само в SOpharmacy, Sanita и Ceiba, както и
онлайн на www.sopharmacy.bg.

в който да не представим продукт, а последният
сред тях дори е с иновативна формула – пробиотик
за деца без съдържание на захар.

Паралелно, с голяма любов, енергия и отдаденост,
развиваме продуктите под собствения ни бранд,
в които влагаме нашето разбиране за емоция
и грижа за здравето. Развитието на собствения
ни бранд беше логична стъпка и през 2017
г. представихме първата ни линия продукти
Essentials, насочена към ежедневната грижа. Днес
вече имаме над 70 продукта с марка SOpharmacy
като в това число влизат витамини и минерали,
пробиотици за цялото семейство, сиропи за
имунната система, билкови тинктури и бонбони,
лечебни кремове, продукти за ежедневна грижа
и хигиена, четки за зъби, продукти за кърмачки и
други. От началото на 2021 г. не е минал и месец,

Всеки наш продукт е създаден, за да отговори на
конкретна потребителска нужда. Ние следим какво
търсят нашите клиенти и каква обратна връзка за
своите нужди дават през колегите в аптеките ни.
Определено собственият бранд е голямата ни
страст и затова се отнасяме безкомпромисно към
качеството. Работим само със сертифицирани
български и международни партньори, като
следим стриктно за спазването на стандартите
за Добра производствена практика. Ние търсим
баланса между високо качество и достъпна цена,
защото знаем, че нашите клиенти са чувствителни
както по отношение на качеството, така и на
цената.

„Въведохме услугата „Кликни и
Вземи“ - клиентът пазарува онлайн и
взима поръчката си от най-близката
наша аптека”
Методий Пейчев,

Маркетинг мениджър SOpharmacy

Е

дно от ключовите предимства на обединението на SOpharmacy със Ceiba и Sanita е постигането на по-голям обхват по отношение услугите към краен клиент. За по-малко от 5 месеца успяхме
да се подготвим и през април 2021 г. да излезем заедно със съвместни активности към клиентите.
На първо място, по отношение на промоционалните
предложения, нашите потребителите вече имат
достъп до над 1000 такива всеки месец, достъпни
както в обектите на SOpharmacy, Ceiba и Sanita, така
и онлайн на www.sopharmacy.bg. Когато говорим
за дигиталните ни канали, през март www.sanita.
bg се сля със www.sopharmacy.bg, което за клиента
означава по-широк онлайн достъп до портфолио от
над 11 000 продукта. По отношение дигиталните ни
услуги, през 2020 г. интегрирахме нова платформа,
която ни позволи да бъдем много по-адаптивни
спрямо онлайн поведението на потребителите, като
в същото време предложим допълнителни услуги, за
да го улесним. Такава, например, е услугата „Кликни
и Вземи“, която дава възможност на клиента да
пазарува онлайн през удобно за него устройство и
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време и да вземе поръчката си от най-близката аптека
SOpharmacy без това да води до допълнителни
разходи. С обединението разширихме обхвата на
услугата и клиентите ни вече могат да вземат своите
поръчки във всяка една от нашите над 200 аптеки.
Като още едно предимство ще посоча и
програмата за лоялност SOphаrmacy Клуб, чийто
обхват разширихме и към Ceiba и Sanita, така че
клиентите да имат достъп до специални клубни
предложения и допълнителни отстъпки. Лоялната
програма е активна и в онлайн аптеката ни.
В действителност изграждането на многоканален
ритейл, който съчетава онлайн предимствата на
физическите ни обекти, е нещо, върху което ще
работим активно и занапред. Нашата амбиция
е да разгърнем пълния потенциал на www.
sopharmacy.bg, но регулаторните ограничения
не ни позволяват към момента да предлагаме
онлайн и продукти по лекарско предписание –
нещо, което клиентите ни очакват и искат като
улеснение.

ПРОДУКТИ ЗА БЕБЕТО

Натуралните и органични формули
са все по-важен фактор при избора
на продукти за баня за бебета
Какви съставки се търсят в продуктите за баня за бебета,
какви са навиците на потребление на майките и от какво се
водят най-вече при избора си на продукти? PROGRESSIVE
направи опит да очертае тенденциите в този сегмент, като
се допита до водещите компании на пазара, които предлагат
специализирани продукти за баня за бебета и деца.
Течните гелове доминират
„Пазарът на бебешка козметика е изключително фрагментиран по отношение на брандове и
производители“, споделя регионалният търговски и маркетинг мениджър на HiPP България Яна
Савова. Според нея категорията на продуктите
за баня за бебета има най-голям дял и в обем и
в стойност и се доминира от течните измивни
гелове. Най-големи обеми се реализират през
супер- и хипермаркетите и дрогериите, следвани от аптеките и специализираните магазини за
бебешки стоки.
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Най-търсени – козметика с липиди и
флакони с помпа
По отношение на това, което най-много се търси от
майките, Савова посочва козметиката, която може
да овлажни и задържи влагата в кожата. „Бебетата
се раждат с незряла кожа, която има нарушен
хидро-липиден слой, което води до лесна загуба на
влага, сухота и различни видове раздразнения. По
тази причина майките се насочват към козметика
богата на липиди, които да възстановяват тази
киселинна мантия, която се отмива при къпане“,
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казва Яна Савова. Затова за измиване се ползват
предимно комбинирани продукти за глава и тяло
с меки, течни измивни субстанции (гелове и пяна),
не съдържат сапун и за предпочитане съдържат
ценни растителни масла, които са богати на
полиненаситени мастни киселини, подобни на
тези в кожата и затова незабавно се абсорбират и
доставят необходимите липиди. Това е и причината
козметиката на компанията, която Савова
представлява, да е създадена изцяло на базата
на БИО бадемово олио, което има изключително
добра поносимост при чувствителна и суха кожа.
„При продуктите за измиване от съществено
значение е и опаковката“, посочва тя и уточнява,
че майките се насочват към големи опаковки на
продукти, които се предлагат във флакони с помпа
за максимално лесна и удобна употреба.

С нарастването на възрастта се променят
видовете продукти
Търсенето на определени продукти и честотата на
покупките до голяма степен зависи от възрастта
на детето, размерът на потребяваните опаковки
и видовете продукти, които са необходими, смята
регионалният директор търговия и маркетинг
в HiPP България. Възрастта се отразява пряко
на количеството използвани продукти, което до
голяма степен определя честотата на покупка в
този сегмент – тя се увеличава сред потребители
с по-големи деца. Яна Савова уточнява, че при
измивните продукти с нарастване на възрастта
се променят и видовете продукти, които се
ползват – от комбинирани в бебешката възраст
към специализирани за коса или тяло в детската
възраст. Докато в бебешката възраст решението
за покупка се взима изцяло от майката и се влияе
от препоръка от медицински специалисти и опит
на други майки, то с нарастване на възрастта
детето също започва да влияе върху избора на
продукти. Това е и причината производителите да
залагат на атрактивни опаковки при продуктите
за по-големи деца.

Иновации – натурални, безвредни
съставки
Иновациите в продуктите за баня са свързани
най-вече със състава – производителите във
високия клас се стремят да влагат в продуктите
си минимални на брой и максимално натурални,
безвредни съставки, които не предизвикват
алергии и които в същото време добавят стойност и
обслужват основната цел на бебешката козметика –
да съхранява и подхранва незрялата кожа.
„Качествената козметика не съдържа сапуни, не
съдържа аромати, които носят потенциален риск

да причинят алергия, етерични или силиконови
масла, добавени оцветители, PEG емулгатори и
парабени“, казва Яна Савова от HiPP България.

Категорията расте
„През последните години категорията на
бебешките продукти за баня нараства значително
като този ръст се дължи основно на лансирането
на нови продукти и разновидности, както
и разнообразието от различни опаковки и
разфасовки“, казва младши бранд мениджърът в
„Арома Козметикс“ Анжела Йосифова. Тя уточнява,
че някои от търговските вериги са лансирали
свои собствени марки бебешка козметика, с което
са разширили портфолиото си от предлагани
продукти за бебета и малки деца. Това превръща
пазара в изключително наситен и избора за това
какъв продукт да бъде избран става все по-труден.

Натурални, органични, хипоалергенни
Йосифова споделя, че производителите влагат все
по-натурални, органични и иновативни съставки и
предлагат максимално изчистени и хипоалергенни
формули, които минимизират риска от нежелани
реакции като кожни раздразнения, алергии и
зачервявания. По думите й интересът към био
продуктите нараства и все повече майки се
ориентират към покупката им. В отговор на тази
тенденция през 2019 г. компанията лансира серия
био продукти за бебе, която е първата българска
органично сертифицирана бебешка козметика
от Еcocert Greenlife по стандарта Cosmos Organic
в масовия сегмент. Серията предлага гама от
продукти, която включва всичко необходимо
за ежедневната грижа на бебето. Формулите са
разработени без парабени, силикони, SLS, SLES,
феноксиетанол, изкуствени оцветители и не са
тествани върху животни.

Какво най-често се търси
Качествени продукти за баня, специално
подбрани за нуждите на бебешката кожа, с
натурални или органични съставки и аромати,
с хидратиращи и подхранващи свойства, които
поддържат отлично баланса на ph в кожата.
Формули, които не дразнят очите, посочва
Анжела Йосифова. Тя допълва, че майките са
все по-информирани, търсещи и внимателно
четящи етикетите и съдържанието на продуктите
и обикновено избягват такива, които съдържат
вредни съставки като изкуствени оцветители,
парабени, фталати, силикони, парфюми и силни
аромати. Те знаят, че съставки от този вид нямат
никакво полезно въздействие върху кожата на
бебето, а дори напротив - могат да предизвикат
www.progressive/pharma.bg 2 : 2021
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раздразнения, обриви или алергични реакции.
По думите на младши бранд мениджъра в „Арома
Козметикс“ при избора на бебешка козметика се
ръководят основно на база препоръка „от уста на
уста“ от други майки, съвети от лекари и педиатри,
интернет форуми, facebook страници. Водеща
остава, разбира се, индивидуалната реакция на
бебето към определен продукт и марка.

Големите разфасовки добиват
популярност
Най-популярните и предпочитани сред майките
са твърдите сапуни и комбинираните продукти за
измиване на коса, лице и тяло, които спестяват време
и средства и същевременно заместват успешно
грижата на отделните продукти като шампоан и душ
гел, смята Йосифова. Все по-търсени са големите
разфасовки, които се предлагат и на по-изгодна
цена. Важни също са удобството на опаковката
и лесната употреба на продукта. „По този начин
се създава увереност и сигурност у майката, че
производителите разбират ролята й на родител и се
стремят да улеснят максимално ежедневието й като
й обърнат внимание на малките детайли – колко
гъст или течен да бъде продуктът, как да се дозира
от капачка или помпа, каква защита е поставена
преди първото отваряне – фолио или щифт, какъв
е вида на опаковката - туба или флакон“, коментира
Анжела Йосифова. Тя посочи, че в масовия сегмент
цената играе изключително важна роля при
решението за покупка. По отношение на страната
на произход, предпочитано е качественото местно
производство пред вносните продукти, като на
пазара се отличават няколко водещи български
производителя.

След 4 годишна възраст, детето започва
да участва в избора
С нарастване на възрастта на децата се променят
и измивните продукти, които се използват –
ако в бебешка възраст са потребяват основно
комбинирани продукти като шампоан/измивен
гел за коса и тяло 2в1, то с напредване на възрастта
тези продукти се употребяват вече поотделно и са
по-специализирани – например шампоан и балсам
за по-лесно разресване, против заплетени краища,
за гладкост, мекота и блясък и т.н., с различни
аромати, атрактивни опаковки и дизайн. Все почеста е и употребата на течните и твърдите сапуни
за измиване на детските ръце. Ако в бебешка
и детска възраст до 2-3 години решението за
избор на конкретен измивен продукт е водено
от майката, то след 4 години детето започва да се
включва активно в избора му, казва младши бранд
мениджърът в „Арома Козметикс“.
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Пазар в подем
В последните години пазарът на детски
продукти за баня е в подем, споделя бранд
мениджърът в Selecta International (продукти
Weleda) Йоана Иванова. Родителите разбират
нуждата от качествени продукти за грижа за
кожата за своите деца. Тя забелязва голям ръст
при душ гел и шампоан с органичен невен на
бранда, който представлява и вярва, че това се
дължи основно на натуралната био формула,
която гарантира нежно почистване и за найчувствителната и деликатна кожа, без да дразни
очите.

Информиран избор
„Последните проучвания показват, че българката
е четяща и информирана жена, която се грижи
изключително много за здравето на своите
деца“, казва Иванова. Поради тази причина се
забелязва тенденция в използването на все
повече натурални продукти, без изкуствени
консерванти, оцветители и утежнени формули.

Видовете продукти
Всеки от продуктите има своето предимство и
в зависимост от метода, който предпочитат да
използват родителите, избират подходящия за
тях продукт. „Душ гел и шампоан се използва от
родителите, които предпочитат лесно и бързо
да изкъпят бебето, сапуна с органичен невен е
за традиционалистите, а почистващото мляко с
органичен невен се използва за къпане във вана.
Това е продукт, който няма нужда от отмиване,
тъй като образува защитен филм върху нежната
кожа“, посочва Йоана Иванова.
По думите й продуктите за баня са едни от найизползваните, поради факта, че употребата им е
най-честа и обикновено измивните продукти се
купуват всеки месец.

Водещите иновации
И бранд мениджърът в Selecta International
смята, че основната тенденция на пазара е да
се търсят максимално изчистени формули и
натурални органични съставки. По думите й
усъвършенстването на продуктите е неспирен
процес, а желанието на родителите да използват
нежна грижа, която не дразни кожата, а да я
защитава е удовлетворена.
Иванова казва, че колкото по-голямо става
детето, толкова повече се променят и нуждите
на кожата. Според нея на всеки етап от живота
си, потребителите залагат на различни продукти,
които благоприятстват естествените процеси на
кожата.
Материалът е публикуван със съкращения.
Целия четете на: progressive.bg/bg/pharma

PHARMA КОШНИЦА, ЮНИ 2021

PHARMA Кошница е мястото, на което следим цените на продукти от различни продукто
то купуваните от потребителите продукти в рамките на един календарен месец. Анали
PHARMA Кошница има 2 основни цели:
• да проследи развитието на разглежданите продукти, за да анализира и обясни настъп
• да отрази ценовата политика на отделните вериги аптеки за периода на проведеното

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
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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

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

ови категории, предлагани в онлайн магазините на определени аптечни вериги. Марките са подбрани така, че да представят кошницата на едни от най-чесизът 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 наличност.

пилите промени в тях, за периода на проведеното изследване.
о изследване.

24 продукта

18 продукта 22 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 22 продукта 20 продукта

14.99 лв.

15.89 лв.

13.49 лв.

16.49 лв.

16.90 лв.

15.60 лв.

16.50 лв.

15.69 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.

7.81 лв.

8.27 лв.

9.19 лв.

7.32 лв.

9.30 лв.

8.15 лв.

18.29 лв.

16.29 лв.

16.28 лв.

20.50 лв.

16.55 лв.

19.50 лв.

17.90 лв.

26.99 лв.
15.99 лв.

26.98 лв.
15.09 лв.

24.99 лв.
15.79 лв.

27.59 лв.
13.39 лв.

27.90 лв.
15.90 лв.

26.99 лв.
12.39 лв.

24.00 лв.
17.17 лв.

26.49 лв.
15.10 лв.

13.09 лв.

12.89 лв.

12.69 лв.

11.75 лв.

11.57 лв.

13.90 лв.

12.65 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.
7.49 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.

11.00 лв.
8.30 лв.
6.47 лв.
15.86 лв.
24.90 лв.

8.79 лв.
5.90 лв.
6.89 лв.
14.75 лв.
17.54 лв.

9.90 лв.
6.90 лв.
7.11 лв.
26.80 лв.

9.87 лв.
7.43 лв.
6.66 лв.
15.10 лв.
24.03 лв.

39.09 лв.

29.45 лв.

36.60 лв.

37.53 лв.

34.26 лв.

7.09 лв.
28.99 лв.

6.80 лв.
27.35 лв.
4.04 лв.

7.07 лв.
24.49 лв.
4.50 лв.

6.04 лв.
21.43 лв.
4.01 лв.

6.60 лв.

6.69 лв.
26.19 лв.
4.18 лв.

17.29 лв.

17.29 лв.

17.79 лв.

16.89 лв.

18.50 лв.

17.55 лв.

2.79 лв.

2.59 лв.

2.39 лв.

2.20 лв.

2.35 лв.

7.30 лв.

8.89 лв.

7.29 лв.

7.93 лв.

3.59 лв.

4.10 лв.
1.85 лв.
11.18 лв.

3.81 лв.
1.89 лв.
14.12 лв.

51.45 лв.

58.00 лв.

54.89 лв.

26.80 лв.

28.64 лв.
6.79 лв.
28.69 лв.

6.41 лв.

8.34 лв.

2.46 лв.

7.43 лв.

6.50 лв.

9.19 лв.

8.89 лв.

4.19 лв.
1.99 лв.
14.49 лв.

3.72 лв.
1.89 лв.

3.89 лв.
1.89 лв.

3.39 лв.
1.85 лв.

57.09 лв.

55.09 лв.

54.99 лв.

52.69 лв.

63.19 лв.

76.79 лв.

77.39 лв.

76.15 лв.

59.93 лв.

73.99 лв.

81.57 лв.

72.72 лв.

24.69 лв.

24.59 лв.

24.49 лв.

23.55 лв.

26.50 лв.

23.45 лв.

24.90 лв.

24.60 лв.

429.37 лв.
1 продукт
4.18 лв.
433.55 лв.
7.6.2021
/11:30/

330.72 лв.
7 продукта
113.87 лв.
444.59 лв.
7.6.2021
/13:30/

416.58 лв.
3 продуктa
36.21 лв.
452.79 лв.
7.6.2021
/14:30/

417.85 лв.
1 продукт
14.12 лв.
431.97 лв.
7.6.2021
/15:00/

353.22 лв.
5 продукта
90.79 лв.
444.01 лв.
7.6.2021
/15:30/

366.50 лв.
3 продукта
50.28 лв.
416.78 лв.
7.6.2021
/18:30/

405.20 лв.
5 продукта
56.27 лв.
461.47 лв.
7.6.2021
/19:00/

16.70 лв.

ЛЕГЕНДА:

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв артикул

Артикулът не е в наличност в момента
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Промоци
и по време на Covid
FOCUS, една от водещите агенции за проучаване на пазара в Европа, осигурява
актуална информация за промоции, онлайн цени за бързооборотни стоки и
изследва комуникацията и ефективността на промоциите. За повече от 20 години
и в 31 европейски страни FOCUS акцентира върху търговията, ценообразуването,
комуникацията и рекламния ефект.

К

акви са тенденциите в развитието на
българския промоционален пазар за периода март 2019 - декември 2019 в сравнение с месец март 2020 - декември 2020
година? Отрази ли се новосъздалата се ситуация на
броя на промоционалните активности в брошурите
на българския пазар сравнено с предходната година? На тези и на много други въпроси дават отговор
годишните анализи на пазара, които FOCUS подготвя на база участията в брошурите.
Изминалата година беше доста интензивна и в „ритейл“ сектора. Въпреки че ситуацията създаде предпоставка за промяна на покупателните навици (отваряне на онлайн магазини, по- интензивно поръчване
на хранителни, стоки за бита и на готова храна през
онлайн платформи) интересен остава фактът, че
броят на промоционалните активности в брошурите
на целия пазар през десетте месеца март - декември
2019 спрямо 2020 е нараснал с 8,6%, докато брутната
рекламна стойност отбелязва спад с 0,8% (Фиг.1)
Ако задълбочим анализа на промоционалните брошури на ниво аптечен канал за същия период, виждаме, че броят на промоционалните активности е нараснал с цели 14,2%, а стойността на GAV* е спаднала
с 5,1%. (Фиг. 2)
Като разгледаме подробно броя на промоциите в
аптечния канал по месеци, отново за същия период
март - декември 2019 съпоставен с март - декември
2020 година, забелязваме ръст на промоционалните
активности с 2300 промоции. (Фиг. 3)
Ако обобщим активностите по категории в брошурите на аптечния канал за същия период, видимо е, че
делът на „аптечните“ промоционални продукти през
2020 година е половината от активностите в брошурите или 51,5% (с ръст от 2,2% спрямо същия период
за предходната година), а „козметичните“ промоции
заемат повече от 1/3 от всички промоционални активности или 37,3% (сравнение с 2019 виждаме спад
от 0,8%). Трета категория, която заема 3,8% от всички
активности и през двете години е „Бебешка нехрана“, в която се включва „Грижа за бебето“, „Пелени“ и
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„Други аксесоари“. На четвърто място са „Хартиени
продукти“, в които също се включат и „Дамски санитарни продукти“, при които се забелязва спад с 0,8%
спрямо предходната година или от 2,3% на 1,5 на сто.
(Фиг. 4)
При козметиката, чийто дял е повече от 1/3 от общия
брой на всички промоции, на първо място с 19% е
„Устна хигиена“ като се забелязва ръст с 0,8% спрямо
предходната година. При „Грижа за кожата“ обратно
на „Устна хигиена“ имаме спад през 2020 г. на 18%,
докато през 2019 г. делът й е бил 19%. Следващите
две категории, които имат дял от общия брой промоции в „Козметика“ от около ¼, са „Козметика друга“
(тук са имидж каретата и подаръчните комплекти) и
„Козметика за косата“. Като първата категория отбелязва ръст от почти 3% спрямо предходната година.
„Козметика за косата“ от своя страна има спад с 0,8%
спрямо 2019 година. При „Грижа за тялото“ се отчита ръст с 1,2%, а при „Лична хигиена“, която включва
„Дезинфектанти“, „Душ гел“, „Сапуни“ отново имаме
ръст с 0,8%. „Грижа за краката“ и „Дезодоранти“ са
следващите категории с дял около 5% съответно
5,5% и 5,4% през 2019 година като и двете отбелязват спад с около 1,5% през 2020 година. „Интимна хигиена“ и „Декоративна козметика“ са с дялове около
2,5% и за двете години.
Ако разгледаме „Козметика“ по акаунти се вижда,
че най- голям е делът на „Козметичните продукти“
следвани от категорията „Бебешка нехрана и грижа“. В аптека Запад делът на „Козметични продукти“
е нараснал с почти 20% спрямо предходната 2019
година от 76,3% на 95,8%. В Ремдиум е най-ниският
дял на „Козметични продукти“ 83,2% през 2019 г. и
81,5% през 2020 г. В брошурите на Ремедиум присъстват промоционални активности на „Перилни
препарати и домашни грижи“, които през месеците
март - декември 2019 година са били 3,4% от общия
брой промоции в „Козметика“, а през същия период на 2020 година са нараснали с 0,9% на 4,3%.
Промоционални активности на „Препарати“ има
и в брошурата на Гален, но тук се забелязва спад

АНАЛИЗ

*GAV (GrossAdvertisingValue - Брутна рекламна стойност) е с основни параметри: Размер в cm2, Позиция в
брошурата, Формат, GrossReach (oбхват).
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от 0,9% спрямо 2019 година. Артикули от
„Пране/Домашни грижи“ са промотирани
и в Медея като техният дял и през двете
години е 0,9%.
При категория „Бебешка нехрана и грижа“ в
брошурата на Гален се забелязва най- висок
дял на промоционалната активност 13,9%
през 2019 година и 15,1% през 2020 г.. Ръст
на промоциите на бебешки продукти има
и в SoPharmacy от 8% през 2019 г. на 9,4%
през 2020 година. Докато в брошурата на
аптека Запад, в която се отчита 19,5% ръст
на активностите на „Козметични продукти“
спрямо предходната 2020 година се забелязва спад с 9% на промоциите на „Бебешка
нехрана и грижа“ от 13,2% през 2019 г. на
4.2% през 2020 година. В брошурите на аптека Запад „Хартиени артикули“, които са
били 10,5% през 2019 година изцяло липсват през 2020 година. В аптека Subra промоциите на бебешките продукти имат ръст с
5,6% спрямо предходната 2019 година, докато в аптеки Медея, Ремедиум и 36.6. броят
им остава същия през двете години.
Като се разгледат подробно промоционалните активности в брошурите на аптечния канал на топ 10 производители
при „Козметични продукти“, най- висок е
делът на промоционалните активности на
Байерсдорф през месеците март - декември 2020 : 11,2%, като е отбелязан ръст с
0,5% спрямо същия период на предходната 2019 година. Следва Пиер Фабре с
9,7% промоционални участия през 2019
г. и 9% през 2020 година. Трети по промоционални активности в категория
„Козметични продукти“ е производителят
ГлаксоСмитКлейн с ръст на промоционалните карета от 1,3% или 7,6% през 2019 г.
и 8,9% през 2020 година. При Лореал броят на промоциите е останал същият 8,5%.
Активностите на д-р Тайс имат ръст с 0,5%
от 2,1% на 2,6%.
По топ 10 марки спрямо промоционалното участие в брошурите на аптечния канал най- висок е броят на активностите на
Нивеа: 7,7% през месеците март - декември
2019 г. и 7,2% за същия период през 2020
година. Eucerin бележи ръст на промоции
в брошурите с 1,2% или 2,6% през 2019 г.
и 3,8% през 2020 година. Трети по брой активности са пастите за зъби Sensodyne като
при тях ръстът е с 0,8% или 2,2% през 2019 г.
и 3% през 2020 година. Марката Avene бележи спад с 0,2%, а Vichy ръст с 0,6 на сто.
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„Кой, какво, къде, кога, колко и на каква цена пазарува?” - GfK Потребителски Панел изследва
социодемографски характеристики. По този начин панелът наподобява структурата на цялото н
в България. www.gfk.com/bg/

BEAUTY CARE

Ръст на похарчените средства за
продукти за устна хигиена
Похарчените средства за устна хигиена през МАТ ноември 2020 са се увеличили с 6,9% спрямо същия период година по-рано. Това показаха данните на ГфК
България за продуктите от категорията „Устна хигиена“, представени по време на Category Retail Forum в
началото на годината.
Агенцията за проучване на пазара установява, че
категорията губи купувачи, но продава продуктите
си на по-висока средна цена. Двете продуктови групи – вода за уста и паста за зъби, следват развитието
на категорията с ръст в стойност. При водата за уста
увеличението е 24,5% спрямо МАТ ноември 2019, а
при пастите за зъби – 5,1 на сто.
MAT Ноем 2020 vs. MAT Ноем 2019

Ръст в
стойност %

6.9%

24.5%

Устна
хигиена

Вода за уста
уста

Средна цена кг

Честота покупка

Обем на покупка кг

Купувачи

5.1%

Паста за
зъби

Общо 80,3% от българските домакинства пазарува
продукти от категорията „Устна хигиена“. Техният
дял спада спрямо МАТ ноември 2019. Честотата на
покупка обаче запазва същите нива както и през
същия период година по-рано – средно 5,4 покупки.
Количеството на единична покупка също се запазва,
показват данните на „ГфК България“. През МАТ ноември 2020 домакинствата са взимали по 0,2 кг на единично пазаруване.
Пенетрация

80.3%

Честота на
покупка

5.4

покупки за периода

Спад спрямо
МАТ Ноември 2019
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Количество на
покупка

0.2 кг

на единично
пазаруване

спрямо
Стабилна спрямо
= Стабилна
МАТ Ноември 2019 = МАТ Ноември 2019

Делът на промоционалните покупки намалява с
0,1-процентни пункта в стойност за цялата категория „Устна хигиена“ (до 36,8 на сто през МАТ ноември 2020), показват проучването на агенцията. През
последната година промоциите са паднали съответно и в двата основни сегмента на категорията - вода
за уста (-0,2 п.п. до 42,5%) и паста за зъби (-0,2 п.п. до
36,1 на сто).

Спад на собствените марки
Продажбите на собствени марки при продуктите за
устна хигиена също спадат спрямо ноември
Beauty
2019Care
г.
След понижение от 0,3-процентни пункта, делът на
собствените марки в тази категория достига 2,5%
през МАТ ноември 2020. При водата за уста понижението в дела на частните етикети е по-осезаемо – с
2,1-процентни пункта до 9,3%, докато при пастите за
зъби спадът е с 0,2 п.п. до 1,7 на сто.
Най-голям ръст на продажбите на продукти от категорията има в специализираните хранителни магазини, показва анализът на „ГфК България“. При
дрогериите, дискаунтърите, кеш & кери магазините
и минимаркетите увеличението е над средното за
цялата категория „Устна хигиена“. Паста за зъби или
вода за уста се купуват основно в хипермаркетите,
дрогериите и супермаркетите, като от трите основни
търговски канала дрогериите са с най-голям ръст в
стойност.Спрямо МАТ ноември 2019 дрогериите отчитат повишение в стойност на продажбите от 20,1%.
При дискаунтърите увеличението е с 16,9%, следват
кеш & кери (+15,5%), минимаркети (12,5%), супермаркети (+7,6%), хипермаркети (+3,5%). Откритите
пазари, онлайн търговията и малките хранителни
магазини със спад в привлечените средства. При
малките хранителни магазини понижението е със 7,3
на сто спрямо МАТ ноември 2019

Вода за уста
Сегментът на водата за уста е с изключително висок ръст в стойност от 24,5% през последната година, приключила през ноември 2020, който се
дължи най-вече на повечето привлечени купувачи.
Средната цена на тези продукти също се увеличава
и влияе положително върху развитието на пазара
на тези продукти. Агенцията за пазарни проучвания наблюдава спад в честотата на покупка, като
през последната година тя е 2,1. Потребителите па-

а 2500 домакинства, избрани в съответствие с географски и
население и е представителен за всички 3.0 млн. домакинства

заруват средно по 0,5 л/кг на единично пазаруване.
Промоциите на вода за уста са паднали с 0,2-процентни пункта през последната година, достигайки
дял от 42,5%. Делът на собствените марки е с намаляваща важност към моември 2020 г. като те губят
2,1-процентни пункта през анализирания период,
достигайки 9,3 на сто.
Минимаркетите (+70,3%) и други търговски канали
(+78,9%) успяват да привлекат повече домакинства,
които да закупят вода за уста от тях. Дискаунтърите
са единстеният търговски канал с отлив на похарчени средства за категорията (-26,5%). Дрогериите са
основният канал, от който домакинствата купуват
вода за уста, показва анализът на агенцията, като
през МАТ ноември 2020 добавят още 30,1% към
своята стойност. Следващите по предпочитание търговски канали са хипермаркети (+33,3%), супермаркети (+5,4%), малки хранителни магазини (+14,3%),
кеш & кери (+34,2%).

Паста за зъби
Ръстът (+5,1%) в сегмента на пастите за зъби се дължи само на по-високата средна цена на продуктите,
посочва „ГфК България“. Категорията губи част от
купувачите си през МАТ ноември 2020. Техният дял

УСТНА ХИГИЕНА

през последната година е 79,6%. Честотата на покупка и закупените количества обаче, остават същите
като година по-рано. Потребителите са направили
средно по 5 покупки през последния наблюдаван
период, а на единична покупка в кошницата са поставени средно 0,1 л.
Делът на промоционалните покупки поддържа стабилни нива, макар да е с лек спад спрямо ноември
2019 и дял близък до този на цялата категория „Устна
хигиена“. Промоциите в сегмента падат с 0,2-процентни пункта до 36,1 на сто. Следвайки развитието
на цялата категория, продажбите на собствени марки при пасти за зъби също се понижават (-0,2 п.п.)
спрямо МАТ ноември 2019, достигайки 1,7%.
Специализираните магазини бележат изключително
висок ръст в стойност за период от една година, следван от дискаунтърите. Дрогериите, кеш & кери магазините, минимаркети и супермаркети са с ръст над
средния за категорията. Откритите пазари и онлайн
канала губят в стойност. Хипермаркетите и супермаркетите са търговските канали, от които домакинствата
купуват основно паста за зъби. Дрогериите и малките
хранителни магазини са следващите по предпочитане търговски канали, като съответно дрогериите регистрират ръст в стойност (17,6%), а малките хранителени магазини губят (-8%).
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БИЗНЕС

Няколко съвета за успешни
търговски преговори за фармацевти
Животът е поредица от преговори, но ние не го осъзнаваме - от
„Тази вечер бих искал да отидем…”, през „Моля те, събери си
играчките и си лягай…”, и „Колко струва ремонтът на климатика?”,
до годишните ви преговори с основния ви доставчик.
От Ивайло Кунев, www.Pharmiq.bg

Всичко това са преговори. Самият факт, че не
идентифицираме дадена ситуация като преговори, означава, че може би не постигаме максимума в много от тези ситуации. В тази статия искам
да обърна внимание на няколко точки, които са
специфични за преговорните умения по нашите
географски ширини.
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ПЪРВО, нас са ни възпитавали да не бъдем добри преговарящи! Ако сте като мен, то доста
вероятно е да сте израснали в любящо и задружно семейство, което усърдно се е трудило върху доброто ви възпитание. За мен това
често означаваше следното: да се съобразявам
с всички в семейството си и да съм склонен да

ПРЕГОВОРИ

споделям всичко; да не безпокоя с поведението си и с нуждите си другите хора (не трябваше
да шумим, когато сме в ресторанта, не трябваше да тропаме на съседите, когато си играем и
много други подобни ограничения). Трябваше
когато другите деца (и особено по-малкият ми
брат) ни поискат нещо наше (любимата наша играчка, „Балканчето“ и т.н.), да им го дадем, без
значение, че не искаме („Трябва да се научиш да
споделяш!”).

СЪВЕТ 1
Заради това ваше възпитание е доста вероятно да сте с високи нива на емпатия, склонни
да се съобразявате много с другите, прекалено отстъпчиви… Което никак, ама никак не
ви помага в преговорите, в мениджмънта на
аптека и в работата ви. Това означава - да ме
прощават прекрасните ни родители - че ние
ежедневно и с променлив успех трябва да се
борим със себе си и да се опитваме да се научим да се съревноваваме, да защитаваме позиции, да преговаряме и да постигаме цели.
ВТОРО, никъде в нашите образователни институции не се преподават риторика, комуникации, преговаряне. На мен поне не ми е известно
такова учебно заведение, нито такъв курс. Ето
защо, делото по спасяване на давещите се, както винаги в България, е в ръцете на самите тях.

СЪВЕТ 2
Трябва да повишите нивото си на компетентност в тези науки, които са част от развитието на
човечеството от толкова много време.
ТРЕТО, съществуват два основни вида преговори – дистрибутивни и интегративни. При дистрибутивните, двете страни се борят за една определена сума и в крайна сметка едната печели
много повече за сметка на другата. Ако използваме една популярна метафора, при дистрибутивните преговори обсъждаме как ще разделим
баницата. При интегративните, преговарящите
страни си сътрудничат, за да постигнат максимални взаимни ползи. При тези преговори обсъждаме не как ще делим баницата, а как да направим баницата по-голяма.

СЪВЕТ 3
Тъй като обикновено преговорите, които водите в аптеката с доставчици, с персонала и мно-

го други, са насочени към постигане на печеля-печелиш ситуации, вие трябва да се стремите
колкото може по-често да играете интегративна
преговорна игра. Трябва да се отбележи, че докато в миналото повече от търговските преговори в аптечният бизнес са били дистрибутивни,
все повече се забелязва тенденцията търговията да не е опит за прецакване на едната страна за
сметка на другата.

Съществуват два основни
вида преговори –
дистрибутивни и
интегративни.
При дистрибутивните
двете страни се борят за
една определена сума и
накрая едната печели
повече за сметка на другата.
При интегративните
преговарящите страни си
сътрудничат, за да постигнат
максимални взаимни ползи.
ЧЕТВЪРТО, за да бъде още по-сложно и трудно, преговорите обикновено са многостранни
и многоетапни. Също както и в живота, често
в бизнеса се случват трудни и продължителни преговори, в които участват не само две, а
много заинтересовани страни, и които могат да
продължат понякога седмици, че дори и повече.
Тук, нека да ви припомня една много поучителна
история - тази за изнервения Хенри Кисинджър,
който е главен преговарящ при затоплянето на
отношенията между САЩ и Китай. Той поставил
условия, които според него китайците трябвало
да приемат, за да се продължи напред и недоумявал защо се говори в продължение на много
срещи и се губи време още повече, че условията били очевидно изгодни за китайската страна.
Един възрастен китаец го потупал по рамото и
го успокоил с думите „За къде толкова бързаме?
Китай има 5000 години зад гърба си и може би
още толкова пред себе си!“.
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СЪВЕТ 4
Понякога е изгодно да разделяте преговорите в няколко дни или в няколко срещи. Това ви
дава възможност да се прегрупирате, да подготвите нова тактика. Преговорите не са спринт, а са
по-скоро маратон – в тях не печели този, който
бърза, а този, който правилно разпределя силите
си и планира добре етапите.
ПЕТО, ако следвате определени ключови концепции в процеса на преговори, вие имате много
голям шанс да преговаряте успешно. Две концепции са много важни – най-добрата алтернатива за
постигане на съгласие (BATNA – best alternative to
negotiate agreement) и резервационната точка.
Едното е добре формулираната и записана най-висока цел, която искате да постигнете в преговорите, а второто е най-лошото, което бихте приели.

СЪВЕТ 5
На всеки един етап от преговорите, е хубаво да
имате един предпочитан вариант, който е оптимално изгоден за вас и точка, под която да сте в
позиция да кажете „Няма сделка“. Така няма да се
изгубите, докато преговаряте.
ШЕСТО, търговските и партньорските преговори
могат да се разделят на осем основни стъпки, на
всяка една от които можем да прилагаме определени тактики, за да напреднем. Не прескачайте
етапи, не подценявайте етапи, на всеки един от
тях се постарайте да сте подготвени и да постигнете максималното възможно.

СЪВЕТ 6
Бъдете подготвени за всеки от следните етапи
на преговорите:
Етап 1: Предварителна подготовка
Етап 2: Начало и стопяване на ледовете
Етап 3: Събиране на информация и потвърждаване на хипотезите
Етап 4: Разкриване на позициите
Етап 5: Преговори/ танго
Етап 6: Изглаждане на противоречията
Етап 7: Постигане на споразумение
Етап 8: Изпълнение
СЕДМО, не е лесно да постигнем съгласие в
преговорите. Не сте ли се замисляли колко
много затруднява преговорите наличието
на един непоклатим преговарящ, който има
само един вариант за изход пред себе си и
не е склонен на компромиси? А за това, че
страни, които нямат доверие една на друга,
не могат да преговарят и понякога отиват
години, преди да започнат дори да общуват
без затруднение, да не говорим за постигане
на съгласие?

СЪВЕТ 7
Разделяйте хората от проблемите в преговорите, не бъдете излишно емоционални. Много
често гневът ни заслепява и повишава нивата
на адреналин и кортизол в кръвта ни, което ни
подтиква да се конкурираме, а не да постигаме
споразумения.

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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Интензивен шампоан Здраве Форте при косопад 130ml
Шампоанът действа директно върху космения фоликул като стимулира растежа на косъма. Почиства и освежава
кожата на главата в дълбочина, без да я изсушава. Съдържа активни съставки и витамини, които овлажняват,
успокояват и заздравяват косата и кожата на главата. Екстрактът от Tropaeolum Majus (латинка) стимулира
жизнеността на космената луковица и има био-енергизиращо действие.
Кофеинът подпомага проникването и действието на останалите активни
съставки и допринася за намалянето на загубата на коса, подобрявайки
кръвообращението.
Маркетингова подкрепа: Промоции в търговската мрежа и точките на продажба.
Логистична информация: опаковка 130 ml / 12 бр. в кашон;
Производител: „Арома“ АД
Дистрибутор: „Арома Козметикс“ АД
Адрес на дистрибутора: гр. София, ул. „Кирил Благоев“ № 12
Телефон: +359 2 9350207
Уебсайт: www.aroma.bg
E-mail: administration@aroma.bg

Органично масло за слънчев загар
90% органичен бленд от какао и Монои Таити за придобиване на дълготраен шоколадов тен.
• подхранва, подобрява еластичността и придава нежен блясък на кожата,
• помага за постигане на равномерен и наситен тен,
• подсилва защита на кожата към водата и слънцето,
• подходящо за всеки тип кожа и всяка възраст,
• 100% натурален; без вода, консерванти, сгъстители и изкуствени аромати.
Маркетингова подкрепа: Реклама в социалните мрежи,
промоции в търговските обекти, тестване от блогъри и влогъри.
Логистична информация: 60 мл, 4 бр. в дисплей опаковка, 16 бр. в кашон
Производител: ИКАРОВ ЕООД
Адрес: гр. Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 147
Телефон: +359 32 968601
Уебсайт: www.ikarov.eu
E-mail: office@ikarov.eu

Chicco Слънцезащитен спрей SPF 50+
Слънцезащитният спрей с фактор 50 на Chicco е с мнoгo виcoĸa зaщитa oт cлънцeтo, създаден
cпeциaлнo зa нeжнaтa бeбeшĸa и дeтcĸa ĸoжa. Подобрена комплексна фотозащита 3P Complex,
предлагаща защита в дълбочина и от влиянието на инфрачервените лъчи, благодарение
на съдържанието на екстракт от физалис и витамин Е. С UVA/ UVB/ IR филтърна система;
Без парфюм и алкохол; Водоустойчив.
Производител: Chicco, Italy
Вносител и дистрибутор: Авенди ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София, бул. „Искърско шосе“ 7
Телефон и факс: 02 973 1181
Уебсайт: www.chicco.bg
www.progressive/pharma.bg 2 : 2021

| 29

Международна издателска група за В2В издания
„Си Ем Джи България” ЕООД
ул. „Фредерик Жолио-Кюри”, 2 А, ет. 4, ап. 7
1113 София, България
тел. 02/944 35 63
PROGRESSIVE БЪЛГАРИЯ
Списание www.progressive.bg
Конференция www.conference.progressive.bg
AWARDS www.conference.progressive.bg/AWARDS
Форум www.forum.progressive.bg
Национална Класация: ТОП 300 FMCG Компании www.progressive.bg/FMCG КЛАСАЦИИ
FMCG Ритейл Годишни Доклади www.progressive.bg/FMCG ДОКЛАДИ
Progressive Magazine Bulgaria
Progressive Magazine Bulgaria
PROGRESSIVE GROUP
www.progressive.bg
www.revistaprogresiv.ro
www.progressive.com.hr
www.progressivemagazin.rs
www.trendshrb.ro
www.frozenfoodeurope.com
www.potatobusiness.com
www.worldbakers.com

