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

2 | брой 3 : 2021

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

производители, дистрибутори, вносители, услуги и други

13%
Дрогерии и
козметични магазини

29%
Аптеки с 1 обект

29%
Национални вериги аптеки

22%
Регионални вериги аптеки

7%
Аптеки с 2 обекта

ФОРМАТ: А4
ПЕРИОДИЧНОСТ: 4 броя през 2021г – април, май, октомври, ноември
ТИРАЖ: 4 500 получатели
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
• ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ
3500 аптеки и дрогерии
• ЕЛЕКТРОННО / ПО ИМЕЙЛ
4500 топ мениджъри, фармацевти, управители и собственици на аптеки и дрогерии
• УЕБСАЙТ
www.progressive.bg/PHARMA
• NEWSLETTER & DIGITAL БРОЙ
Списанието ще се разпространява:
- чрез електронен бюлетин ( NEWSLETTER ), по имейл, 2 пъти в месеца, след излизането на
всеки брой
- чрез DIGITAL брой – броят, визуализиран на интерактивна платформа, постоянно
достъпна на уебсайт www.progressive.bg, разпространявана и чрез електронния бюлетин
• СОЦИАЛНИ МЕДИИ
броят и публикациите в него, с включени рекламни визии, ще бъдат комуникирани и
в социалните медии
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Ръст в продажбите
на продукти против
кашлица и настинка
Как да увеличите печалбата от аптеката? „Тайната“ на
успеха се крие в концентрацията върху най-важното –
привличането на клиенти и увеличаването на продажбите.
Разположението на вашата аптека също може да бъде
ключов фактор за успеха на вашия бизнес. По-конкретни
съвети и формули за успех четете на стр. 15.
Развитието на всяка от категориите, които се продават в
аптеката е важно да се следи, за да се увеличава печалбата.
Развитието на продажбите в аптечен канал на продукти
против кашлица и настинка например научаваме от
данните на „IQVIA България“. Те показват, че общо броят
продадени опаковки на тези продукти за 12 месеца назад е
26,8 млн. лв., което е ръст с 2,14%, в сравнение с предишния
отчетен период. На годишна база (12 месеца назад) са на
стойност 244 3692 62 млн. лева.
Важно е разбира се да знаете какво най-много харесват
и търсят потребителите. Бебешките мокри кърпи
със смрадлика, лайка и алое вера например са найпредпочитани от клиентите, тъй като екстрактите и от
трите растения са подходящи за нежната бебешка кожа.
Съвременните родители се ориентират към кърпички без
аромати и синтетични консерванти. Потенциал има при
продуктите, които търсят нови технологии в стремежа си за
опазване на околната среда и предоставяйки най-доброто
на нашите деца.
Едни от най-ползваните продукти в грижата за тялото и за
лицето пък са парфюми, течен сапун, душ гел, крем за ръце.
Това показа проучване, проведено от Глобал Метрикс в
края на януари 2021 г. върху категориите, които покриват
грижата за лицето и тялото. Козметиката се използва масово
и от всички и хората все повече се вълнуват от качеството ѝ.
И въпреки че мъжете сякаш се интересуват по-малко
от козметика, има пет продукта за мъже, които почти
всеки представител на силния пол използва. Твърдият
сапун печели челно място по употреба - 78,1%. 73,8 на сто
го използват по 2-3 пъти на ден, а 74,1% пазаруват този
продукт веднъж в месеца. Следващият е пяната за бръснене,
която присъства в козметичния шкаф на 75,2 на сто от
представителите на силния пол, като 49,0% са заявили, че я
използват между 2 и 3 пъти в седмицата, а 46,6 на сто от тях
я пазаруват веднъж на месец. Кои са останалите важни за
мъжете козметични продукти може да прочетете на стр. 24.
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НОВИНИ

Групата ФЬОНИКС придобива част от
McKesson Европа

Нова магистърска програма във
Факултета по фармация в МУ-Варна
Нова магистърска програма „Козметология“ се открива във Факултета по фармация при Медицински
университет – Варна.
Магистърската програма „Козметология", нерегулирани професии от професионално направление
7.3. Фармация, е проектирана да отговори на специфичните потребности на козметичната индустрия в
България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към съвременните тенденции в областта
на разработване, производството, внедряване и
дистрибуция на безопасни козметични продукти с
високо качество.

Групата ФЬОНИКС планира да придобие част от
бизнес дейностите на McKesson Европа. Двете
компании подписаха споразумение за придобиването
на представителствата на McKesson Европа в
Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Португалия и
Словения, както и европейската централа в Щутгарт,
Германия и неговия миноритарен дял в съвместното
предприятие Brocacef Groep в Нидерландия. Сделката
подлежи на одобрение по отношение на правилата за
свободната конкуренция и други обичайни условия на
финализиране.
Придобиването се осъществява на фона на интензивна
конкуренция и нарастващ натиск към маржа в
европейския сектор на здравеопазването. В същото
време, демографските промени и нарастващата
ориентация към грижа за здравето подхранват
търсенето на здравни услуги и продукти, както на място
в аптеките, така и в дигиталните канали. „Разширявайки
европейското си присъствие, ние правим групата
ФЬОНИКС още по-устойчива на бъдещи икономически и
регулаторни промени на пазара. Това ни предлага нови
възможности за активно формиране на дигиталната
промяна в здравния сектор в Европа, което е от полза за
пациентите“, казва Свен Зайдел, изпълнителен директор
на групата ФЬОНИКС.
Съществуващите многоканални услуги на компанията,
които вече свързват онлайн и офлайн аспектите на
здравния сектор, ще бъдат допълнително разширени
чрез финализирането на сделката и дигиталният опит
на двете компании ще работи в полза на пациентите.
Подлежащо на одобрение от законодателството
за правилата за свободната конкуренция, групата
ФЬОНИКС и McKesson Европа ще работят по
интеграцията на съответните бизнес дейности в дух
на партньорство на ниво държава и при това ще дадат
приоритет на нуждите на клиентите.
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Магистърската програма се провежда в задочна
форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Обучението включва
изучаване на 12 задължителни дисциплини, избор
на минимум две от предложените избираеми дисциплини в различни области, три учебни практики
по технология на производството на козметични
продукти, фитокозметика и анализ на козметичните
и парфюмерийни продукти, и др.
За магистърската програма могат да кандидатстват
специалисти: придобили ОКС „Магистър", професионална квалификация „магистър – лекар", професионално направление 7.1. Медицина; Придобили ОКС
„Магистър", професионална квалификация „магистър – лекар по дентална медицина", професионално
направление 7.2. Дентална медицина; придобили
ОКС „Магистър", професионална квалификация „магистър – фармацевт", професионално направление
7.3. Фармация; придобили ОКС „Бакалавър" или ОКС
„Магистър" по биотехнологии, биология, молекулярна биология и други специалисти от професионално
направление 4.3. Биологически науки; придобили
ОКС „Бакалавър" или ОКС „Магистър" по медицинска
химия, фармацевтична химия, аналитична химия и
други специалисти от професионално направление
4.2. Химически науки; придобили ОКС „Бакалавър"
или ОКС „Магистър" от професионални направления
5.10. Химични технологии; 5.11. Биотехнологии; 5.12.
Хранителни технологии (Специалисти по технология
на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и
козметиката).
Завършилите магистри по козметология могат да
се реализират в производствени предприятия на
козметичната индустрия, научно-изследователски
лаборатории за иновации в козметологията, лаборатории за контрол на качеството на козметични
продукти, държавни и фирмени научно-изследователски институти, собствен бизнес за производство
и дистрибуция на суровини и козметични продукти.

НОВИНИ

Medicines for Europe конференция се проведе в Атина

В началото на октомври в Атина се проведе годишната конференция на
Европейската Генерична Асоциация „Medicines for Europe“ и Международната
Асоциация на Генеричните и Биоподобни Медикаменти, под мотото „Цел 2030:
Достъп за всички чрез нова стратегия за здравословни лекарства за новото
десетилетие“.
Николай Хаджидончев - председател на УС на Българската Генерична
Фармацевтична Асоциация (БГФармА) и изпълнителен директор на „Тева
Фарма“, беше сред панелистите в сесията, посветена на равния достъп, с
фокус върху предизвикателствата, свързани със солидарността и достъпа до
медикаменти за пациенти с хронични заболявания по време на пандемия.
Панелистите споделиха тяхната визия за това как до 2030 г. да се осигури равен
достъп до медикаменти и ролята на индустрията да се постигне тази глобална
цел чрез обмислени политики.
„ Към момента в България и други държави от Източна Европа има недостатъчно
използване на генерични и биоподобни медикаменти. Причината за това
е съществуващата нормативна уредба и регулаторни препятствия като
международно ценово рефериране за генеричните продукти, както и “clawback” – системи за възстановяване на разходи към обществения фонд, които, за
съжаление, водят до изтегляне от пазара на утвърдени генерични продукти“,
сподели Николай Хаджидончев по време на сесията.
Той обърна внимание на още един проблем, който се наблюдава в Източна
Европа - неадекватния начин на влизане на биоподобни медикаменти. За
момента единствената яснота е, че те влизат на пазара на по-ниска цена от
иновативния аналог и от там-нататък, за съжаление, се наблюдава липса
на пациенти на лечение с биоподобни медикаменти. В следствие на това
компаниите се отказват да въвеждат на пазара биоподобни медикаменти поради
нерентабилност и невъзможност на достъп на пациенти до тях. Посланията,
които Николай Хаджидончев отправи са за отпадне регулаторния натиск върху
цените на генерични медикаменти и да бъде стимулирана конкуренцията
между медикаментите в off-patent-сектора, вместо утежнени схеми на claw-back
и международно ценово рефериране. Това ще гарантира наличие на повече
продукти в off-patent-сектора, които свободно ще се конкурират и това ще
доведе до оптимизиране на ценовите равнища. „Нужно е създаване на адекватна
политика и препоръки от Европейската комисия към националните регулаторни
органи за създаване на механизми, които да стимулират конкуренцията между
генеричните медикаменти за сметка на ценовите референции и claw-back
системите. Нужни са препоръки и за създаване на адекватни стимули за пускане
на пазарите в Източна Европа на биоподобни медикаменти“, сподели още той.
Сред останалите темите, представени и дискутирани по време на конференцията
на Medicines for Europe, бяха: COVID-19 осигуряване на устойчиво бъдеще;
съвременната off-patent индустрия през следващото десетилетие; бъдещи
глобални производствени и безопасни системи за доставки; световното
партньорство - основа за осигуряване на достъп до лечение.
Източник: bgpharma.bg

68% скок в продажбите
на лекарства в Walgreens
в САЩ
68% скок на печалбата за четвъртото тримесечие отчита лидерът
във фармацевтичната търговия
Walgreens Boots Alliance Inc. Този
сериозен ръст е следствие от увеличаването на продажбите в аптеките в САЩ и Великобритания,
след намаляването на рестрикциите заради COVID-19.
Walgreens, една от най-големите
аптечни вериги в САЩ, отчитат
по-голям брой продажби и заради администрирането на ваксини
срещу COVID-19 и бустерни дози,
след увеличаването на случаите с
вариант Делта.
През юли Walgreens Boots Alliance
увеличи прогнозните си печалби за 2021, които са се надули от
продажба на лекарства, както и
благодарение на ваксините срещу
COVID-19. Продажбите в аптеките
им в САЩ са се покачили с 6,4%
през третото тримесечие спрямо
същия период от предходната година след изпълнението на 312.1
милиона рецепти.
През четвъртото тримесечие увеличението е 8,8%, което включва 485 дози от ваксина срещу
COVID-19, казват от компанията.
Walgreens са изпълнили 313 милиона рецепти за периода.
Нетният приход на компанията е
бил 627 милиона долара за тримесечието, което приключва на 31
август, сравнено с печалба от 373
година по-рано.
През септември Walgreens Boots
Alliance Inc заявиха, че ще увеличат минималната заплата на всички от персонала си до 15 долара на
час от октомври. Веригата се присъединява към няколко щатски
компании, които искат да върнат и
задържат хората на работа.
Източник: European Supermarket
Magazine
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Американският
президент Джо Байдън
трябва да номинира нов
шеф на FDA
След близо 9 месеца без постоянен
шеф на американската Агенция по
храни и лекарства (FDA) и пороя
от критики, който се изля по адрес
на администрацията, президентът
Байдън най-накрая е почти готов да
обяви номинацията си за ръководния пост. Това стана ясно от коментарите му около оттеглянето на шефа
на Националния институт по здравеопазване на САЩ (NIH) Франсис
Колинс. Според източници около
президента, именно оттеглянето на
Колинс е ускорило процеса по избиране на нов ръководител на FDA.
Откакто Джо Байдън встъпи в служба, Агенцията по храни и лекарства
се ръководеше временно от Джанет
Уудсток, но липсата на постоянен
шеф особено в предизвикателните
времена на пандемия създаде напрежение сред служителите на агенцията. Мандатът на Уудсток по закон
трябва да приключи в средата на ноември, затова и Байдън бе принуден
от сроковете да посочи наследник.
Лори Глимчер, която е изпълнителен
директор на института Dana-Farber
Cancer беше спрягана за наследница
на поста, но тя, която е и член на борда на директорите в GlaxoSmithKline
отрече слуховете. Уудсток остава кандидат въпреки временния си мандат,
изпълнен със скандали и критики от
страна на сенатор Джо Манчин, който
поиска оставката й през юли заради
одобреното лечение за алцхаймер с
препарата на Biogen Aduhelm.
Сред другите обсъждани в общественото пространство имена са това
на Джошуа Шарфстейн, който е заместник декан във факултета по
обществено здравеопазване към
университета Johns Hopkins, Мишел
МакМъри-Хийт, изпълнителен директор на Biotechnology Innovation
Organization и Ерик Топол, който е директор на Scripps Research
Translational Institute.
6 | брой 3 : 2021

Инвеститори в GlaxoSmithKline настояват
за промени в ръководството и продажба на
поделения

Британският лекарствен производител GlaxoSmithKline е поставен под
натиск да продаде потребителското си поделение и да направи смяна в ръководството, съобщава Guardian. Искането идва от хедж фонда Bluebell Capital Partners, притежаващ дял от гиганта. Базираният в
Лондон хедж фонд-активист очаква настоящият председател на компанията сър Джонатан Симондс да бъде сменен.
Наскоро Bluebell се присъедини към настояването на Ню Йорксия
хедж фонд Elliott Management, изпълнителният директор на лекарствената компания Ема Уалмслий да кандидатства отново за позицията, която заема преди планираното разделяне на потребителското
поделение на компанията от бизнеса й с фармацевтични продукти и
ваксини. Отделянето предстои да се случи през следващото лято. Хедж
фондът от Ню Йорк е инвеститор активист и придоби значителен дял в
GSK през месец май. От GSK за момента продължават да настояват, че
Уалмслий ще продължи да ръководи бизнеса с ваксини и лекарства и
след разделянето на компанията.
По време на виртуална среща между Симондс и топ 50 инвеститори в
GSK, управляващият партньор в Elliott Гордън Сингър е поставил под
съмнение управлението на Уалмслий и е поставил въпроса защо цената
на акциите на компанията е паднала под нивата от преди пандемията.
Bluebell започна да задава същите въпроси през миналия месец. Те
притежават 0,01% дял от фармацевтичния гигант, което се равнява на
10 млн. евро.
Цената на акциите на GSK се увеличи с 4,8% в средата на октомври след
новината, че фондове за частен капитал обмислят да купят потребителското й крило, но в последствие акциите паднаха до 1,2%.
В последните години дяловете на фармацевтичния гигант паднаха
след като той изостана от конкурентите си и в частност от AstraZeneca,
в процеса по пренареждане на лекарственото си портфолио след изтичане на патентите. Пазарният дял на AstraZeneca се увеличи почти
двойно от този на GSK, достигайки 70 млрд. паунда.
GlaxoSmithKline бе подложена на натиск от страна на двата хедж фонда да проучи възможности за продажба на потребителския си бизнес,
като според изчисления на анализатори, неговата стойност е около 45
млрд. паунда. Въпреки това обаче, от GSK настояват, че разделяне на
бизнесите, а не продажба е това, което повечето инвеститори в компанията искат.

АНАЛИЗ

Развитие на
продажбите в
аптечен канал
на продукти
против кашлица
и настинка

П

родажбите за първите седем месеца на 2021 година (до месец
юли, включително) на продукти
за кашлица и настинка в аптеките
към крайни клиенти се равняват на 132 428
073 млн. лева, показват данните на „IQVIA
България“. Това е увеличение от 5,50%
сравнено със същия период на предишната
година.
Общо броят продадени опаковки на тези
продукти за 12 месеца назад е 26,8 млн., което е ръст с 2,14%, в сравнение с предишния
отчетен период. На годишна база (12 месеца
назад) са на стойност 244 3692 62 млн. лева.
За 12 месечен период ръстът в стойност е
близо 9,26% спрямо предишните 12 месеца.
По подкатегории водещи са продуктите
против настинка и грип с продадени бройки
от началото на годината до юли месец 2021
г., от около 3,020 млн. единици, със стойност
на продажбите за периода от 33,736 млн.
лева. Това е спад от -7,66%, сравнено със
продажбите в стойност от началото на годината до същия месец за предишната година.
Продукти за отпушване на нос под формата, както на спрейове така и на капки регистрират най-голям ръст на продажбите в
стойност от 23,5% или около 21,6 млн. лв. от
началото на годината до месец юли 2021 г.,
сравнено с продажбите в стойност от началото на годината до текущия месец година
по-рано.
Най-голям ръст има за категорията
„Продукти за други респираторни състояния“ с 23.4% в продажбите в стойност за
www.progressive/pharma.bg 3 : 2021
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дванадесет месечен период, сравнено с дванадесет месечен период за предишната година.

JOHNSON & JOHNSON, KLOSTERFRAU, NEOPHARM,
NOVARTIS, RECKITT BENCKISER, SANOFI-AVENTIS,
VEDRA BG, подредени по азбучен ред. Най-голям
ръст в стойност на годишна база (дванадесет
месеца) отбелязва NEOPHARM с ръст от 56,53%,
следвана от KLOSTERFRAU с ръст от 30,49% на
продажбите в стойност и JOHNSON & JOHNSON
с ръст от 4,96%.

Топ 10 корпорации в категорията „Кашлица,
настинка & други респираторни продукти“ по
продажби в стойност от началото на годината
до текущия месец спрямо предишната година са
ALPEN PHARMA BG, BOIRON, GLAXOSMITHKLINE,

Топ 10 продукти в тази категория по продажби в стойност от началото на годината до текущия месец спрямо предишната година за същия период, подредени по азбучен ред са AVIRON RAPID, GELOMYRTOL FORTE, MUCONASAL PLUS,
NUROFEN STOPCOLD, OSCILLOCOCCINUM, STREPSILS, TANTUM VERDE, TRACHISAN, TYLOL HOT, XYZAL.
Най-голям ръст в стойност на годишна база дванадесет месеца назад на топ 10 продукти в тази категория по продажби в стойност отбелязва AVIRON RAPID с ръст от 166,88%, следвана от GELOMYRTOL FORTE с ръст от 26,57% на
продажбите в стойност и MUCONASAL PLUS с ръст от 18,76%.

Ръст в стойност %

Ръст в стойност на продажбите MAT 2020-2021
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Най-голям ръст на броя продадени опаковки от началото на годината до текущ месец спрямо същия период в предишната година във физическите търговски обекти – аптеките, отбелязват продуктите, свързани с други респираторни
заболявания с ръст от 16,77%, следвани от продуктите за отпушване на нос (спрейове и капки) с ръст от 14,07% и от
назалните разтвори с ръст от 13,54%.

Продажби в бройки YTD 072021 PYG%
Ръст в %

30.00%
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-10.00%
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По отношение на продажбите онлайн в категорията „Продукти против кашлица и настинка“
най-продавани за същия период са продуктите,
облекчаващи респираторните заболявания и
8 | брой 3 : 2021

-32.37%

против алергии с ръст на продадени опаковки
от 107,38%. При онлайн продажбите капките и
спрейовете за нос с ръст от 15,82% в продадените бройки.
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Развитие и тенденции
на пазара на бебешките
мокри кърпички

Б

ебешките мокри кърпички са универсалното оръжие на всяка майка. Ползват се във
всяка ситуация, която въображението на
човек може да обрисува, а понякога приложението им може да премине и отвъд рационалните
за съзнанието предели. Пръв приятел при хигиенизирането на бебето, тези кърпички остават неразделен спътник във всекидневието на майките, дори
когато децата им пораснат. С тях се почистват ръце,
лице, петна по дрехите, играчки, забърсват се прибори, когато предстои хранене навън. Понякога мократа бебешка кърпичка е най-удобна за почистване на

таблото или волана на автомобила, друг път е идеална да се забърсване на някоя мебел у дома...
Каква обаче е гледната точка на производителите и
вносителите на този тип продукти? PROGRESSIVE се
допита до водещите играчи на българския пазар, за
да разбере как се развива категорията, има ли потенциал за още брандове и играчи, в каква посока се
движат иновациите, както и доста важният въпрос,
свързан с опазването на околната среда, а именно –
има ли биоразградими предложения за по-еко ориентираните майки. Ето какво споделиха компаниите

Тенденцията е да се търсят мокри кърпи с 99% вода
Гергана Христова Харалампиева,

Асортиментен Мениджър, „дм България“ ЕООД
Как определяте българския пазар на бебешки
мокри кърпи – наситен откъм брандове или все
още недостатъчно добре развит, но предлагащ
потенциал?
В асортимента на „дм България“ има голямо разнообразие от мокри кърпи, които се различават по
марка, брой кърпички в пакет, аромати, състав и др.
От какво смятате, че се води българската майка
при избора на бебешки мокри кърпи?
Мокрите кърпи са често използван консуматив и в
тази категория забелязваме, че водещо при покупката е доброто съотношение между цена и качество.
Кои са по-предпочитаните разфасовки бебешки
мокри кърпи според вашите наблюдения?
Най- купуваните разфасовки мокри бебешки кърпи
в нашата верига са 72,80 и 90 бр.
Има ли фаворит по отношение на аромата/съставките на тези продукти?
Най-предпочитани от потребителите ни са кърпите,
които имат в състава си смрадлика, лайка и алое вера.
Това е съвсем логично, тъй като екстрактите и от трите растения са подходящи за нежната бебешка кожа:
смрадликата и лайката със своя антисептичен ефект,
а алое вера с успокояващия ефект върху кожата.
10 | брой 3 : 2021

Има ли иновации в тази категория и в каква посока са те?
Една от тенденциите в сектора е увеличеното предлагане и потребление на мокрите кърпи с 99% вода.
От собствения ни бранд предлагаме две такива разфасовки - мокрите кърпи с 99% вода, 80 бр. и 20 бр.
Рецептурата на тези кърпички е с редуциран състав,
подходяща още от раждането за чувствителна бебешка кожа, склонна към алергии. Съставът им е без
съдържание на парфюми и алкохол (без етанол), не
съдържат микропластмаса и са от биологично разградим материал.
Има ли предложения в тази категория, които
привличат майките, стремящи се да ползват биоразградими продукти, за да замърсяват колкото
се може по-малко околната среда?
Темата за биоразградимите продукти е все по-актуална и от значение за “dm България“. Ние, като отговорна компания и водеща дрогерийна верига в страната,
се стараем да предлагаме на нашите клиенти богат
избор от подобни продукти, да акцентираме на тях.
Точно поради тази причина мокрите кърпи с 99%
вода, 80 бр. и 20 бр. са от биологично разградим материал. Радва ни факта, че те са едни от най-предпочитаните бебешки мокри кърпи в нашите магазини.

БЕБЕШКИ МОКРИ КЪРПИ

Търсят се продукти с успокояващо и
противовъзпалително действие
Вела Иванова,

Бранд мениджър, „Авенди”
Как определяте българския пазар на бебешки
мокри кърпи – наситен откъм брандове или все
още недостатъчно добре развит, но предлагащ
потенциал?
Пазарът определено е пренаситен от към брандове и продължава да се разширява всекидневно.
От какво смятате, че се води българската майка
при избора на бебешки мокри кърпи?
До голяма степен цената е водеща при избора
на мокри кърпички, по-малка част от потребителите се интересуват от състава и качеството на
продуктите.
Кои са по-предпочитаните разфасовки бебешки мокри кърпи според вашите наблюдения?
Предпочитаните разфасовки са среден размер или
64 броя или 72 броя в опаковка.

Има ли фаворит по отношение на аромата/съставките на тези продукти?
Търсят се продукти с успокояващо и противовъзпалително действие като лайка. Тенденциите показват, че все
по-често се търсят мокри кърпички със 99% воден състав.
Има ли иновации в тази категория и в каква посока
са те?
Има и през последните години се наблюдават
максимално изчистени формули, без допълнителни
съставки, на основата на вода.
Има ли предложения в тази категория, които привличат майките, стремящи се да ползват биоразградими продукти, за да замърсяват колкото се
може по-малко околната среда?
Тенденциите са в тази посока, но на този етап % от
майки, които се интересуват от това не е голям.
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Майките търсят все повече мокри кърпички с
99% органичен памук и чиста вода
Георги Камбуров,

управител, „ВЕГА 96” ЕООД

ването им сериозно вреди на околната среда. За
да се предпази околната среда се вземат спешни
мерки за създаване на екологични кърпички, въпреки че те са малко по-скъпи.
Пазарът е наситен с брандове и все пак предлага потенциал за развитие на мокри кърпички съобразно
новите изисквания на ЕС за опазване на околната
среда и на здравето. Тенденциите са към биоразградими мокри кърпички, които не задръстват тоалетната и с по-малко съдържание на пластмаса.
Всичко това създава предпоставки на пазара да се
появят нови марки и нови видове мокри кърпички.

Как определяте българския пазар на бебешки
мокри кърпи – наситен откъм брандове или
все още недостатъчно добре развит, но предлагащ потенциал?
Мокрите кърпички за бебета са предназначени за
почистване на нежната кожа на мъничетата в екстремни условия, когато майките нямат достъп до
вода, сапун или дезинфектант. Те са грижовни към
бебешката кожа, не предизвикват дразнения и са
първа помощ в много ситуации. Бебешките мокри
кърпички се използват и за много други неща в
ежедневието: за премахване на грим, за освежаване на шкафове, за почистване на обувки, за забърсване на прах, за премахване на петна от килима
и настилката, за почистване на клавиатурата, за
почистване в колата и други.
Мокрите кърпички станаха все по-търсен и използван козметичен продукт, след като COVID
пандемията засили призивите за поддържане на
лична хигиена.
На българския пазар има над 20 марки мокри кърпички в изключително богато разнообразие - с
различна цена и качество, в различни опаковки, с
различни аромати. Има кърпички с голямо съдържание на вода, със сребърна вода, с олио, антибактериални, със специално предназначение (интимни, за грим, за мебели, за баня) и други. Употребата
им все повече се разширява.
Въпреки че еднократните мокри кърпички осигуряват удобство във всеки един момент, то използ12 | брой 3 : 2021

От какво смятате, че се води българската майка при избора на бебешки мокри кърпи?
Мокрите кърпички са огромно улеснение за тоалета
на бебето. Те се използват по няколко пъти на ден и
докосват най-деликатните зони на бебето. Затова
когато купува мокри кърпички, българската майка
избира за своето бебе най-доброто и решаващо за
нейния избор е качеството на продукта. Тя се интересува дали съставките и ароматът са естествени. За нея
е важно да не дразнят чувствителната бебешка кожа.
След това обръща внимание на марката, цената и не
на последно място взема предвид мнението на приятели или информацията от специализирани издания.
В крайна сметка решението за покупката на този
често използван консуматив се взема на база
най-доброто съотношение цена-качество.
Кои са по-предпочитаните разфасовки бебешки мокри кърпи според вашите наблюдения?
Предпочитат се разфасовки на бебешки мокри
кърпи от 72 броя в пакет. В тези пакети мокрите
кърпички са плътни и са удобни за носене в чанта.
За домашна употреба се купуват и по 120 броя в
пакет, които са по-икономични.
Има ли фаворит по отношение на аромата/съставките на тези продукти?
Фаворити сред ароматите са лайката и алоето,
които са нежни, хидратират и успокояват кожата,
притежават антибактериално и противовъзпалително действие.
Майките търсят все повече мокри кърпички с 99%
органичен памук и чиста вода, защото тези кърпички ефективно почистват замърсяванията по
кожата, като същевременно с това я успокояват,
омекотяват и освежават.

БЕБЕШКИ МОКРИ КЪРПИ

Има ли иновации в тази категория и в каква посока са те?
В средата на 50-те години все повече хора пътуват
и се нуждаят от начин за почистване в движение.
И тогава американецът Артър Юлий изобретява
мокрите кърпички. Той разкрива своето изобретение на Националното изложение за ресторанти през 1960 г. в Чикаго и през 1963 г. започва да
продава продуктите Wet-Nap на Кентъки Фрайд
Чикън.
Днес мокрите кърпички освен удобство са и проблем. ВиК дружествата призовават гражданите:
„Помогнете да спрем задръстванията в канализацията! Не изхвърляйте МОКРИ КЪРПИЧКИ в
тоалетната!“.
Иновациите са в посока да се премахне количеството пластмасови кърпички, причиняващи щети
на околната среда в световен мащаб - ДИРЕКТИВА
(ЕС) 2019/904 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 5 юни 2019 г. относно намаляването на
въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Това насърчава производството на мокри кърпички от естествени материали и използването на рециклирани опаковки,
което ще се отрази и на цената на продукта.
Съвременните родители на малки деца са инфор-

мирани на тема органични, устойчиви и естествени кърпички. Те искат не само да се грижат за своето бебе, но и да са уверени, че използват продукт,
който е разработен с мисъл за околната среда.
Има ли предложения в тази категория, които
привличат майките, стремящи се да ползват
биоразградими продукти, за да замърсяват
колкото се може по-малко околната среда?
От март 2018 г. предлагаме на българския пазар
мокра тоалетна хартия. Естественият състав и аромата на лайка я правят подходяща за чувствителна
кожа. Мократа тоалетна хартия е биоразградима и
щадяща природата. Може да се изхвърля в тоалетната чиния. По 60 броя в пакетче, кърпичките са
големи и плътни. С безупречен контрол, те правят
денят на всеки спокоен.
Стремим се да отговорим на нуждите на нашите
клиенти и вече разработваме иновативен биоразградим, екологичен и устойчив продукт, съобразен
с Европейските изисквания. Бебешките ни мокри
кърпички ще бъдат меки и плътни, хипоалергенни,
пребиотични, с 99% вода, биоразградими, изцяло
от целулоза и на достъпна цена. Не съдържат алкохол, оцветители, силикони, парабени и парфюм. За
удобство ще се предлагат в пакет по 60 броя.
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Статията е публикувана със съкращения.
Цялата може да прочетете на www.progressive.bg/pharma/

Съвременните родители се ориентират към
кърпички без аромати и химични консерванти
Рилка Петкова,

Управител, „Аванс Трейд” ООД

Как определяте българския пазар на бебешки
мокри кърпи – наситен откъм брандове или все
още недостатъчно добре развит, но предлагащ
потенциал?
Пазарът на бебешки мокри кърпички е динамичен
и стабилен. Наличието на голяма конкуренция налага предлаганите продукти да бъдат уникални,
качествени, максимално изчистени от консерванти и компоненти. Категорията предлага поле за
развитие както в дълбочина, така и в широчина.
Потенциал има при продуктите, които търсят нови
технологии в стремежа си за опазване на околната среда и предоставяйки най-доброто на нашите
деца. Според нас пазарът се дели на две основни
групи - традиционна и модерна търговия.

Традиционната търговия е трудна за анализ, тъй
като механизмите на обследване на модерната
търговия не работят в него. Характерни при нея
са липсата на лоялност към марка, ниско качество,
ниска цена, използване не по предназначение, нерегламентирани производство или внос.
В канала на традиционната търговия, наличността
на „маркови“ продукти е по-голяма от предлаганите „no name” продукти в модерната. Модерният
пазар, от своя страна, е регламентиран, иновативен, развиващ се и лесен за обследване.
Антибактериалните кърпи заемаха малка част от
общия пазарен дял, но пандемията наложи повишено търсене в категорията и ще е интересно развитието в тази посока.
От какво смятате, че се води българската майка
при избора на бебешки мокри кърпи?
Родителите са особено внимателни при избора на
продукти за грижа за децата си в днешно време.
Според нашите наблюдения, водещите фактори
при избора на бебешки мокри кърпи са външни14 | брой 3 : 2021

ят вид на продукта, описанието на опаковката,
наличието на капаче за по-добро съхранение на
кърпичките, умерена степен на импрегниране на
влажността без лепкавост, плътна неразтеглива
текстура с достатъчен размер за икономично потребление, какви са вложените екстракти, максимално изчистен състав, съотношение цена/качество и промоционална цена.
Кои са по-предпочитаните разфасовки
бебешки мокри кърпи според вашите
наблюдения?
Компанията ни е повече от 20 години на пазара и
нашите наблюдения показват, че най-предпочитаната разфасовка е 72 бр. В премиум сегмента варират между 40 – 56 бр., като тази категория не
се радва на особена популярност. Икономичните
предложения в диапазона 80-90-120 бр. набират
инерция в продажбите, като 120 бр. в традиционната търговия държат не малък дял. По-малките
разфасовки между 15 и 30 бр. са една добра добавена стойност на съществуващ продукт/линия.
Има ли фаворит по отношение на аромата/
съставките на тези продукти?
Според нашите наблюдения смятаме, че алое вера
е лидер на ароматите/съставките. Наблюдаваме и
тенденцията, че съвременните родители се ориентират към кърпички без аромати и химични
консерванти.
Най-голяма популярност и търсене на пазара отбелязват кърпичките, импрегнирани с 99% йонизирана вода. Предимството им е липса на аромат,
което прави използването им възможно при наличие на висок праг на чувствителност и проява на
алергични реакции.
Има ли иновации в тази категория и в каква посока са те?
Иновациите вървят в посока биоразградими опаковки и изцяло биоразградими кърпички на водна
основа.
Има ли предложения в тази категория, които
привличат майките, стремящи се да ползват
биоразградими продукти, за да замърсяват
колкото се може по-малко околната среда?
Тази категория е все още недостатъчно развита,
но крие възможности за развитие.

БИЗНЕС

Как да увеличите двойно
печалбата от вашата
аптека

Щом четете тази статия, най-вероятно темата за
увеличаване на продажбите е актуална за вас. Отдавна
са минали онези времена, когато отварянето на аптека е
било достатъчно за успешен бизнес. Едно време е било
достатъчно да заредиш аптека с лекарства и продукти, да
сложиш табела и да се радваш на растящи продажби.
От Ивайло Кунев, www.Pharmiq.bg

З

а съжаление, времената вече са други.
Клиентите / пациентите са станали повзискателни, по-чувствителни към цените,
очакват повече промоции и са по-малко
склонни да останат лоялни на конкретна аптека.
Конкуренцията е направо бясна – в очите на много
собственици и управители, не само големите
аптечни вериги, но и куп малки единични
конкуренти все по-често печелят битки, които
преди са изглеждали спечелени.
Служителите / фармацевтите също са повзискателни към паричното си възнаграждение и
по-малко склонни да влагат допълнителен труд и
ентусиазъм в името на успеха на предприятието.

Рекламата хем излиза много скъпо, хем няма желания
ефект заради данъци, осигуровки, ДДС.
Поради тези причини стандартният собственик
на малък или среден фарма бизнес е затънал
до шия в ежедневните задачи – той и приема
стоки, и продава, и подрежда, и чисти, и тоалетни
ремонтира и климатици инсталира. Цялото му
време отива за това.
Той вижда, че нещата не вървят както трябва и
дори се опитва от време на време да направи
някакви промени, но бива погълнат от същите
ежедневни задачи и промените се губят във
времето.
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Имайки предвид тези изисквания, искам да ви
запозная с една интересна формула, която може да
бъде основа за вашият аптечен бизнес. Предлагам
ви да разгледаме вашия бизнес от гледната точка
на продажбите.
Всеки месец вашата аптека има определен оборот.
Най-лесният и очевидният начин да го разложим
на съставни части е следният:
Оборот = Брой клиенти * Средна касова бележка

В същото време, има фарма бизнеси в България,
където нещата не стоят така. Собственикът е успял
да разбере, че нещата не могат да продължават
така, и че ако той иска успешен бизнес – трябва да
го изгради. Това започва с излизане от рутината
на ежедневните пожари, за да може да обхване
бизнеса като цяло и да погледне напред.
„Тайната“ на успеха не тези собственици се
крие в концентрацията върху най-важното –
привличането на клиенти и увеличаването на
продажбите. Всички други дейности и задачи
спокойно могат да бъдат делегирани на други
служители.
Другият важен момент е избягване на хаотични
действия. Всеки бизнес може и трябва да се
разглежда като система, която може да бъде
настроена за максимален резултат. И точно това е
една от основните роли на всеки собственик – да
създаде такава система за своя бизнес. Точно за
това ще ви разкажа в тази статия.

Формулата за удвояване на печалбата
като основа за създаване на ефективна
система
Щом говорим за системи, трябва да спомена
за основните изисквания към всяка стабилна
система:

Сега да разгледаме подробно и двата коефициента.
Брой клиенти е онази част от посетителите, които
все пак са решили да направят покупка във вашата
аптека. За съжаление, не всички посетители
купуват (а би било страхотно, нали?).
Съответно, ако задълбаем съвсем още малко
навътре, то ще имаме следното:
Брой клиенти = Брой посетители х %
Коефициент на превръщане
Сега да продължим със средната касова бележка –
това е средна сума, платена от един клиент. Но
както вие сами се сещате – един клиент може да
купи повече от веднъж. Затова имаме следното:
Средна касова бележка = Брой продукти на
покупка х Средна сума на 1 продукт
Ако обединим всичко заедно, ще получим
следното:
Обем продажби = Брой посетители х %
Коефициент на превръщане Х Брой продукти
на покупка х Средна сума на 1 продукт
Ако добавим още един коефициент – маржът, то
ще получим формулата на печалбата:
Обем продажби = Брой посетители х %
Коефициент на превръщане х Брой продукти
на покупка х Средна сума на 1 продукт х Марж

2. Простота и разбираемост. Колкото по-сложна
е една система, толкова по-трудно се управлява.

Както виждате, освен забавните сметки, тази
формула ни дава и пет основни насоки за работа:
• Привличане на входящ поток посетители;
• Превръщане на посетителите в клиенти – първа
продажба;
• Увеличаване на средната сума за една покупка;
• Увеличаване на броя покупки от един клиент;
• Ефективно ценообразуване

3. Настройка. Възможност за промяна на
параметрите на системата в резултат на
отклонения на събраната информация от
определени стойности.

Всяко едно от тези направления има огромно
количество инструменти, с чиято помощ
вашите показатели могат съществено да бъдат
подобрени.

1. Контрол. Щом не контролираме нещо, значи не
го управляваме.
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Аптеката като система – основни
компоненти
А сега да се върнем от света на забавната математика
към света на забавния фарма ритейл. Както сами
сте видели, тази формула ни дава основните насоки
за работа. Но все пак не трябва да забравяме и за
спецификата на аптечния бизнес.
Преди всичко като говорим за ритейл – ние говорим
за реални аптеки. Което значи, че има някакво
помещение (обикновено наето, по-рядко свое),
където се помещава търговският обект.
А щом имаме помещение, имаме и конкретна локация.
А както вие много добре знаете – основното правило
в ритейла е „Локация, локация, локация”.
Разположението на вашата аптека може да бъде
ключов фактор за успеха на вашия бизнес. Знам
за случаи, когато буквално няколко метра встрани
от основните пътникопотоци коренно променят
буквално всичко.
Следващият важен компонент на ритейла е ролята
на фармацевтичния / търговския персонал. Това
едновременно е и силната, и слабата страна на
аптеката.
• Силната – защото по своята ефективност личните
продажби нямат равни (продажбите по телефона
и по интернет остават далеч назад).
• Слаба – защото в повечето аптеки в България
персоналът въобще не е подготвен, обучаван и
съответно той повече плаши клиентите, отколкото
ги мотивират да купят.

И да подредим стоката правилно
Следващият важен компонент на аптеката е
мърчъндайзинга. Или казано по друг начин – колко
добре продава вашата аптека без търговския персонал.
Мърчъндайзингът има изключително важна роля
във всеки ритейл бизнес – той влияе върху това
колко минувачи ще влязат в магазина, колко от тях
ще направят покупка, колко много пари ще оставят
в аптеката и т.н.

Аптеката сама по себе не е просто някаква площ
с продукти. Това е сложна система, състоящата
се от много компоненти – ефективно зониране,
правилно разполагане на продуктите според
цените, според асортиментните задачи, цените,
осветление и т.н.
Следващият важен компонент е асортиментът.
Голямата грешка на повечето аптечни бизнеси е
да подхождат еднакво към всички продукти.
Предполагам, че вече се досещате от формулата
на продажби, че за увеличаването на продажбите
имаме различни направления – и за всяко от тях
трябва подходящ асортимент.
Това предполага, че ще имаме асортимент
за привличане на клиенти, асортимент за
превръщането на посетителите в клиенти,
асортимент за увеличаването на средния чек,
асортимент за продажби, асортимент за касовата
зона и т.н.

Процесите
Последният по ред, но не и по важност (всички те
са еднакво важни) е наличието на процеси. Под
процеси преди всичко имам предвид наличието
на регламенти, касаещи основните процеси в
аптечният бизнес – привличането на клиент и
увеличаването на продажбите. Най-важните
от тези документи са модели за препоръки за
продажби.
Моделите за препоръка за продажби са по своята
същност сценарии за поведение на търговския
персонал. Те включват както поведението,
фразите, така и други действия. Основната цел е
да гарантираме минималното ниво на работа на
целия търговски персонал да бъде на достатъчно
високо ниво.
И сега, ако съберем на едно място формулата
за продажби и основните компоненти на
спецификата на аптечният ритейл, то ще получим
таблица 1.

Привличане на
посетители

Превръщане на
посетителите в
клиенти

Среден сума на
покупка

Брой продукти
на покупка

Марж

Персонал

√

√

√

√

√

Асортимент

√

√

√

√

√

Мърчъндайзинг

√

√

√

Процеси

√

√

√

Таблица 1

√
√

√
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И сега, след като сте се запознали с основната
формула на продажби и специфичните
компоненти на ритейл бизнеса, имам за вас един
въпрос – „От къде да започнем работата?”

Всеки бизнес
може и трябва да
се разглежда като
система, която може
да бъде настроена
за максимален
резултат
В този въпрос има една хитринка. Преди да
започнете каквото и да е, вие първо трябва да
знаете данните за всеки един от тези коефициенти
за вашия бизнес. Ако не знаете къде се намирате
сега, няма как да стигнете до вашата цел.
Стъпка № 0 е замерване на съществуващите
коефициенти. Преди да променяме каквото и да
е – ние трябва да знаем какво имаме сега. За мое
огромно учудване повечето аптеки в България
освен оборота друго не следят.
Помнете какво говорихме за основните
изисквания за стабилни системи – системата
трябва да може да бъде контролирана. А
това предполага събиране на информация за
системата.

Въпросът е – каква точно информация
да събираме?
Формулата на продажби ни дава един добър
отговор. Да я погледнем още веднъж:
Обем продажби = Брой посетители х %
Коефициент на превръщане х Брой продукти
на покупка х Средна сума на 1 продукт х Марж
За да можем да контролираме системата – ние
трябва да контролираме всяка една подсистема.
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Да ги прегледаме една по една.
• Брой посетители
Основният коефициент тук е броят посетители
на аптеката. Често това означава да приемем,
че броят клиенти за деня е равен и на броя
посетители. Тук има едно важно изключение,
когато аптеката ви е с добре разработена и
продаваща „дрогерийна част“ (дермо/аптечна
козметика и масов пазар на козметични и други
продукти) тогава трябва да имате инструмент за
броене на клиентите.
Може да се брои „на око“ (не се препоръчва) и
с помощта на броячи (горещо препоръчвам).
Броячите освен бройката могат да ви покажат
и разпределението на посещенията по часове –
което ви помага да планирате работните смени.
Основната цел на този показател е цифрова
стойност на нашите усилия за привличане на
нови и съществуващи клиенти в аптеката.
• % Коефициент на превръщане
Тук говорим за съотношение между брой
посетители и брой продажби. Например, ако
имаме 200 посетители и 40 продажби на ден –
говорим за 20% преминаване (40 продажби / 200
посетители).
Този коефициент трябва да се изчислява за
всеки ден.
Основната цел на този показател е цифровата
стойност на ефективността на работа на
вашия персонал заедно с ефективността на
мърчъндайзинга.
• Среден чек
Среден чек е средната стойност на една покупка.
Изчислява се, като се вземе оборота за деня и се
раздели върху броя продажби.
Основната цел на този показател е да ни покаже
доколко персоналът се стреми да продава повече
на всеки клиент.
• Брой покупки
Брой покупки е броят пъти, в които един клиент
пазарува от вас за определен период. Ако вие
нямате система за лоялност, то най-вероятно за вас
всеки клиент е еднократен и не знаете кой клиент
колко пъти и дали въобще е пазарувал от вас
преди (да, някои клиенти ги познавате, но това не
е достатъчно).
Основната цел на този показател е цифровата
стойност на ефективността на системата за лоялност.
• Маржът
В повечето ритейл бизнеси има 2-3 маржа, като 8090% от продуктите имат един и същ марж, и само
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10-20% имат друг (често зависи от доставчици/
производители).
Както вече може би разбрахте – както имаме
различен асортимент за различни бизнес задачи,
така имаме и различен марж за различните бизнес
задачи.
Тук често се стига до концепция „печалба от
продажба”, вместо „печалба от продукт”. Тъй като
в една продажба може да имаме както продукти с
нулев марж, така и продукти с марж 300-500%.

От къде всъщност да започнем
Сега, след като вече събирате (или поне сте го
планирали) статистика, време е да се върнем към
въпроса – „От къде да започнем?”
Да разгледаме тези коефициенти от гледна точка
на тяхната цена. Кой коефициент според вас е найскъпият? Естествено, че това е привличането на
потенциални клиенти. Дали ще пускате платена
реклама и ще използвате похвати на партизански
маркетинг - трябва да знаете, че безплатно
привличане на клиенти няма. Винаги плащате или
с пари, или с вашето време.

Сега, ако говорим за съществуваща аптека, то
препоръчителната последователност е следната:
1. Марж
2. Средна сума на продажба
3. Коефициент на превръщане
4. Брой продукти на покупка
5. Нови клиенти
Ако говорим за нова аптека, то там най-важното
е да намерим поток клиенти, затова схемата е
следната:
1. Намиране на потенциални клиенти
2. Коефициент на превръщане
3. Брой продукти на покупка
4. Средна сума на продажба
5. Марж
Но на практика има още по ефективен подход и
той е „започване от най-слабото място”.
Анализираме нашите коефициенти и гледаме къде
ефективността е най-слаба. Започваме да работим
с този коефициент и после пак замерваме и
гледаме следващото най-слабо място. Този подход
е най-ефективен, защото има вероятност с малки
усилия да се постигнат големи резултати.
Да вземем един пример. Да приемем, че имате
аптека в квартал на голям български град. Всеки ден
вашата аптека средно се посещава от 200 човека
(да кажем, че имате добре развита козметична част)
имате 60% Коефициент на превръщане; средната
сума на продукт е 5 лв.; Средно всеки клиент купува
по 2 продукта, с марж 8%.
И така, оборотът продажби за един ден е:
Оборот = 200 х 60% х 5 лв. х 2 покупка = 1200 лв.
х 30 дни= 36 000 лв.
Печалба= 1200 х 0,06 = 72 лв. х 30 дни = 2160 лв.
Нека да подходим по процеса, който ви представих.
Действаме по броя на посетителите и след доста
усилия успяваме да ги направим от 200 на 220
(10% увеличение), след това върху Коефициента
на превръщане и успяваме с много малко от 60%
на 64%, след това върху средната сума на продукт
от 5 лв. на 5,60 лв. и върху средният брой продукти
на покупка от 2 на 2,6 броя на покупка и след доста
усилия увеличаваме маржа на 8%.

Добре, а кой коефициент е евтиният
според Вас?
Най-лесно е просто да увеличите вашите цени! Да,
говоря за марж. Просто ги вдигате и това е.
Е, не е толкова лесно от психологическа гледна
точка - всички много се страхуват да вдигат
цените – „Как? Ще загубя всичките си клиенти!".
Това далеч не е така.
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Какво имаме сега?
Оборот = 220 х 64% х 5,60 лв. х 2,6 покупка =
2050 лв. х 30 дни = 61 501 лв.
Печалба= 2050 х 0,08 = 1164 лв. х 30 дни = 4 920 лв.
Удвоихме печалбата! Нашият съвет е заложете
на множество малки победи, но не се отказвайте.
Успех!

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

Запознайте се с топ 5
козметика за лице и тяло
за жените
Едни от най-ползваните продукти за лице и тяло
са парфюми, течен сапун, душ гел, крем за ръце.
Това показа проучване, проведено от Глобал
Метрикс в края на януари 2021 г. върху категориите, които покриват грижата за лицето и тялото. В
допитването, чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице” са взели участие 740 души над
18-годишна възраст, съответно разделени на 280
мъже и 460 жени.

лице (25,8%), маска за лице (24,7%), пилинг/ексфолиант за лице (19,1%). При продукти за тялото влизат най-вече мляко/крем за тяло (36%) и пилинг/
ексфолиант за тяло (11,8%). При кремовете, води
кремът за ръце (66,4%), следван от дневен крем за
лице (53,8%), нощен крем за лице (25,5%) и крем за
околоочния контур (16,1%).

Класация по сегменти

Топ 5 на козметиката в дамското
ежедневие

На въпрос кои от следните продукти ползват,
най-голям дял от потребителите – 76,3 на сто са заявили „парфюм”. В сегмента на ароматизиращите
продукти влизат още „дезодорант” (64,8%), рол-он
(54,3%), тоалетна вода (34,9%). В измиващите продукти за тяло влизат освен сапуна (74,7%), душ гел
(73,1%) и твърд сапун (69,4 на сто). При продуктите за лице, най-често посочените продукти са мицеларна вода (38,2%), гел/тоник за почистване на

Без кои козметични продукти не може една
дама? Проучването на Глобал Метрикс прави
опит да установи кои са най-предпочитаните от
жените продукти за грижа за тялото. Така резултатите показват, че в топ 5 на продуктите, посочени от дамската част от респондентите влизат
парфюм (84,8%), крем за ръце (83%), душ гел
(78,3%), течен сапун (76,1%) и дневен крем за
лице (73,5%).
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Кои от следните продукти вие лично ползвате ?
Крем за ръце
Дневен крем за лице
Нощен крем за лице
Крем за околоочен контур
Мицеларна вода
Гел/тоник за почистване на лице
Маска за лице
Пилинг/ексфолиант за лице

53,8%

25,5%
16,1%
25,8%
24,7%
19,1%

66,4%

Парфюм
Дезодорант
Рол-он
Тоалетна вода

38,2%

Течен сапун
Душ гел
Твърд сапун

74,7%
73,1%
69,4%

Модел на потребление при жените
Агенцията за маркетингови проучвания прави
опит да установи по какъв модел потребяват продукти за лице и тяло жените. Това става чрез анализ на връзката между това каква козметика са заявили, че имат в момента, колко често я използват
и през какъв период я закупуват.

Кремът за околоочен
контур е най-търсен при
жените между 31 и 40
години (30%), а мицеларната
вода е най-разпространена
сред представителките на
най-младото поколение –
от 18 до 30 години (75,5%)

С парфюм в момента на провеждане на проучването са разполагали 84,8% от дамите. Веднъж на
ден са посочили, че го ползват 65,6 на сто от жените. Пазаруването на този продукт се осъществява веднъж на 6 месеца от 34,4% от жените. Крем
за ръце се притежава от 83%, като той се ползва
по 2-3 пъти на ден от 62,3%, а се купува веднъж
в месеца от 43,5 на сто. Душ гел към момента на
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Мляко за тяло/крем за тяло
Пилинг/ексфолиант за тяло

11,8%

34,9%

Пяна за бръснене
(за жени/за мъже)
Лосион за след бръснене

36,0%

76,3%
64,8%
54,3%

34,4%
28,2%

провеждане на проучването са имали 78,3%. Той
се ползва веднъж на ден от 58,3 на сто от жените и
се купува веднъж в месеца от 56,7 на сто от потребителките. Течен сапун – с него разполагат 76,1%,
90,9 на сто го ползват по 2-3 пъти на ден, а го пазаруват веднъж в месеца 70.7%. Дневният крем
за лице се притежава от 73,5% от дамите, слага се
веднъж на ден от 81,7 на сто и се пазарува веднъж
на 3 месеца от 46,4%.
Сред останалите заключения на Глобал Метрикс
е и това, че тоалетната вода и ексфолиант за тяло
са продуктите, които се купуват средно веднъж в
годината, но се употребяват съответно всеки ден
или 1-2 пъти в месеца.

Козметика за лице и тяло в различните
възрасти
Не е изненадващо, че представителите на различните поколения предпочитат в по-голяма степен
определени продукти. Резултатите от проучването на маркетинговата агенция показват кои продукти се използват от дамите в различни възрастови
групи. Така например, дневният крем за лице е
най-употребяван от жените между 41 и 50 години (81,8%), следват дамите между 31 и 40 години
(74%), 51-64 години (72,3%) и 18-30 години (70,4%).
При крема за ръце има доста по-малка разлика
между отделните поколения, като дамите в различните групи от 18-годишна възраст до 50 са
приблизително 82 на сто и само представителните на най-голямата възрастова група – от 51 до 64
години употребяват този продукт по-интензивно
(87,2%). Кремът за околоочен контур е най-търсен
при жените между 31 и 40 години (30%), а мицеларната вода е най-разпространена сред представителките на най-младото поколение – от 18 до 30
години (75,5%). С увеличаване на възрастта, ми-
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Поколенчески продукти ЖЕНИ
Стойности в %

18-30
74,0
70,4

81,8
72,3

81,8 87,2
81,6 82,0

31-40

41-50

44,9
34,033,3

40,8

51-64

75,5
56,054,5
30,0

21,4

27,3
21,3

52,0
34,0
24,2
21,3

29,8

19,1

26,0
21,2
6,4

Дневен крем
за лице

Крем за
ръце

Крем за
околоочен контур

Мицеларна
вода

Гел/тоник за
почистване на лице

Маска за
лице

Пилинг/ексфолиант
за лице

Поведение при избор на продукт
1. По отношение на цената:
Взимам продукт, който е с най-добро
съотношение цена качество
3. По отношение на мястото на
продукта в магазина:
Взимам определен продукт,
който търся, без значение
къде се намира той в магазина

74.0 %

60.0 %

2. По отношение на разфасовката:
Взима тази разфасовка,
чиято цена е най-изгодна

90.0 %

4. По отношение на дизайна
на опаковката:
Взимам-най интересната или
най-познатата за мен опаковка

48.0 %

целарната вода губи от своята популярност, става ясно от резултатите от проучването на Глобал
Маркет. Гел/тоник за почистване на лице отново
се ползва в най-голяма степен от младите между
18 и 30 години (52%), Следват дамите между 31
и 40 години (34%), между 41 и 50 години (24,2%)
и 51-64-годишните (21,3%). Маските за лице са
най-привлекателни отново за 18-30-годишните
(44,9%), а при следващите две възрастови групи
разликата е почти минимална и се задържа на
около 34%. Маски се ползват най-малко от жените
между 51 и 64 години (19,1%).

Канали за пазаруване
Онлайн основно пазаруват потребителите между
18 и 40 години, а най-често в интернет се купуват
парфюми, показва проучването на агенцията. Що се
отнася до физическите магазини, най-много козметика от категориите за грижа за лицето и тялото се
пазарува от големите козметични магазини тип дро-

68.0 %

5. По отношение на съставките
на продукта:
Взимам продукт с по-голям процент
натурални съставки

герии (45%), следвани от големи хранителни вериги
(21%), специализирани магазини за козметика (14%),
дистрибутори на козметика (7%) и аптеки (5%).
Когато става въпрос за избор на козметичен продукт или марка за грижа за лице или тяло, основният
източник на информация са приятелите или семейството (73,9%). Следващите канали, от които се набавя информация, нужна за избора са брошури/списания (29%) и реклами в интернет (28,8%). Рекламите
по телевизията се нареждат на четвърто място с 26,9
на сто. Що се отнася до факторите, които оказват
влияние при решението за покупка, най-сериозен е
личният опит с продукта (63,2%), следван от препоръката от приятел/познат (58,1%), цената на продукта (57%), марката на продукта (56,5%).
Най-голям дял от жените заделят между 41 и 50
лв. на месец за пазаруване на козметика за лице
и тяло (24%). След тях идват дамите, които отделят повече от 100 лв. на месец (20,1%) и между
21 и 30 лв. (16,2%).
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ПРОУЧВАНЕ

Петте козметични продукти,
без които мъжете не могат
Твърд сапун (78,1%), пяна за бръснене (75,2%), течен сапун (73,0%), лосион за след бръснене (70,8%)
и душ гел (65,7%). Това са петте най-предпочитани
козметични продукти от мъжкия пол според проучването, което Глобал Метрикс проведе в края на
януари 2021 г. специално за Category Retail Forum
2020. Основна цел на изследването бе да се определи кои са най-популярните продукти за грижа за
лице и тяло както сред мъжете, така и сред жените.
В допитването, чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице” бяха взели участие 740 души
над 18-годишна възраст, съответно разделени на
280 мъже и 460 жени.

Модел на потребление при мъжете
Агенцията за маркетингови проучвания прави
опит да установи по какъв модел мъжете употребяват продуктите, попадащи в неговия козметичен топ 5. Това става чрез анализ на връзката
между това с каква козметика са заявили, че разполагат в момента, колко често я използват и през
какъв период я поставят в пазарската си кошница.
С твърд сапун в момента на провеждане на проучването са разполагали 78,1% от мъжете. От
тях 73,8 на сто го използват по 2-3 пъти на ден,
а 74,1% са посочили, че пазаруват този продукт
веднъж в месеца.
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Пяната за бръснене присъства в козметичния
шкаф на 75,2 на сто от представителите на силния
пол, като 49,0% са заявили, че я използват между 2
и 3 пъти в седмицата, а 46,6 на сто от тях я пазаруват веднъж на месец.
Течен сапун към момента на проучването са посочили, че използват 73,0% от мъжете. Той се употребява 2-3 пъти дневно от 91,2% и се купува веднъж месечно от 70,7 на сто.
Лосион за след бръснене притежават и използват
70.8 на сто от мъжете, като 48,5 на сто от тях го
използват 2-3 пъти в седмицата. Интересна констатация на агенцията за проучвания е, че 39,6%
от мъжете пазаруват лосиони за след бръснене
веднъж в месеца и с много малка разлика - 39,4 на
сто от мъжете, пазаруват този продукт веднъж на
3 месеца.
Душ гелът, който е посочен като един от 5-те задължителни мъжки продукти, към момента на
проучването се е използвал от 65,7%. Веднъж на
ден този продукт се употребява от 63 на сто от
представителите на мъжкия пол. Що се отнася до
пазаруването, 51,6% от мъжете са заявили, че го
купуват веднъж в месеца.
При анализа на заявените от мъжете потребителски предпочитания, Глобал Метрикс установява,
че най-рядко те купуват крем за ръце или крем за
лице, като тези, които използват такива продукти,
най-често го правят поне веднъж в седмицата.

ПРОДУКТИ ЗА МЪЖА

Козметика за мъже от
различните възрастови групи
Най-много се бръснат мъжете на възраст
между 51 и 64 години, става ясно от резултатите от проучването на маркетинговата
агенция. 88% от потребителите в тази
възрастова група са посочили, че ползват
именно пяна за бръснене. Следващата
възрастова група, която ползва пяна
са мъже между 18 и 30 години (80,0%),
следвани от мъже между 31 и 40 години
(70,6%). Най-рядко този продукт се използва от представителите на възраст
между 41 и 50 години (56,5%). Логично,
щом най-възрастните представители на
силния пол се бръснат с най-голяма честота, то и употребата на лосион за след
бръснене е най-висока в тяхната възрастова група (51-64 години) - 88,0%. След тях
се нареждат мъжете между 18 и 30 години (74,5%) и между 41 и 50 години (73,9%).
Най-малко лосион за след бръснене се
ползва от мъжете между 31 и 40-годишна
възраст (50,0%).
Що се отнася до употребата на душ гел,
агенцията установява разместване на
картината при различните поколения най-много този продукт е разпространен
сред хората между 18-30 години (74,5%),
следват 31-40 години (61,8%), 41-50 годишни (60,9%) и 51-64-годишните (56,0%).
Течен сапун се ползва най-много от
мъжете между 51 и 64 години (80,0%),
Следват представителите на поколението
между 31 и 40 години (79,4%), след тях са
най-младите между 18 и 30 години (69,1%)
и накрая се нареждат мъжете между 41 и
50 години (65,2%).
Твърдият сапун има категорична фен
група от мъже между 41 и 50-годишна
възраст (91,3%). След тях идва групата
на 51-64-годишните (80.0%) и едва след
тях са представителите на възрастовите
групи между 31-40 години (76,5%) и 18-30
години (72,7 на сто).
Парфюмът е най-широко разпространен
сред най-младите господа (70,9%). След
тях, ароматите се ползват най-много
от най-възрастното поколение (64,0%).
Друг ароматен продукт - дезодорантът,
се ползва най-вече от възрастното поколение между 51 и 64 години (72,0%),
следвано от най-младите между 18 и
30 години (63,6%), а след тях идват тези
между 31 и 40 години (61,8%) и последно
са мъжете на средна възраст между 41 и
50 години (56,5%).

Отделяни средства за козметика на месец
27,9%
18,6%

24,0%

20,0%
14,8% 16,2%

13,6%

10,5%10,0%

8,6%
6,6%

7,9%

20,1%

1,4%
До 10 лева

11-20 лева

21-30 лева

50

31-41 лева

41-50 лева

Мъж Жена

35

*За цялата изследвана съвкупност
Средна аритметична

Медиана

51-99 лева Повече от
100 лева

50

Мода

Модел на потребление сред МЪЖЕТЕ
Лосион за след бръснене
Имам в момента:

Използвам:

70.8%

65.7%

48.5% 2-3 пъти в

Global Metrics Ltd.

63.0%

Веднъж на
ден

седмицата

39.6%
Купувам:

Душ гел

Веднъж в месеца
или веднъж на 3
месеца

39.4%

Веднъж в
месеца

51.6%

Канали за пазаруване
Онлайн основно пазаруват потребителите между 18 и 40 години,
а най-често в интернет се купуват парфюми, показва проучването на агенцията. Що се отнася до физическите магазини, най-много козметика от категориите за грижа за лицето и тялото се пазарува от големите козметични магазини тип дрогерии (45%),
следвани от големи хранителни вериги (21%), специализирани
магазини за козметика (14%), дистрибутори на козметика (7%) и
аптеки (5%).

Колко средства месечно отделят мъжете за козметика
Проучването на Глобал Метрикс показва, че най-голям дял от мъжете отделят между 11 и 20 лв. на месец за пазаруване на козметика (27,9 на сто). Представителите на силния пол, които отделят
по-голяма сума (21-30 лв. на месец) са 20,0%. До 10 лева на месец
за мъжки козметичен продукт се отделят от 18,6 на сто, между 41
и 50 лв. за козметика дават 13,6 на сто от мъжете, а над 100 лв. на
месец харчат 10 на сто.
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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
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

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

Час и дата на покупката

Ревита

120 мл

Юникомс
ГлаксоСмитКлайн

60 бр
75 гр

Абофарма

150 мл

UPS
Стада
Боарон Лаборатория
BIOshield
Пиер Фабр

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:

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

23 продукта

19 продукта 20 продукта

366.bg

galen.bg

vitania.bg

remedium.bg

aptekamedea.bg

subra.bg

sopharmacy.bg

ОНЛАЙН АПТЕКА

СРЕДНА
ЦЕНА НА
ПРОДУКТ

22 продукта 19 продукта 20 продукта 17 продукта

15.69 лв.

16.55 лв.

16.49 лв.

14.02 лв.

16.90 лв.

13.98 лв.

16.50 лв.

15.73 лв.

8.15 лв.

9.71 лв.

9.80 лв.

9.79 лв.

10.90 лв.

8.32 лв.

11.90 лв.

9.80 лв.

9.19 лв.

8.27 лв.

9.19 лв.

7.32 лв.

9.30 лв.

7.24 лв.

10.60 лв.

8.73 лв.

16.91 лв.

16.29 лв.

14.07 лв.

19.50 лв.

16.61 лв.

26.99 лв.
16.09 лв.

26.98 лв.
15.69 лв.

24.99 лв.
16.09 лв.

27.59 лв.
13.39 лв.

23.71 лв.
15.90 лв.

26.99 лв.
13.17 лв.

17.17 лв.

26.21 лв.
15.36 лв.

11.13 лв.

12.89 лв.

11.42 лв.

11.75 лв.

13.20 лв.

10.92 лв.

13.90 лв.

12.17 лв.

8.99 лв.
8.39 лв.
6.79 лв.
15.09 лв.
24.49 лв.

9.75 лв.
7.62 лв.
6.69 лв.

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

11.00 лв.
8.30 лв.
6.47 лв.
15.86 лв.
26.80 лв.

9.34 лв.
6.60 лв.
6.20 лв.

9.90 лв.
9.17 лв.
7.11 лв.

48.60 лв.

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

9.89 лв.
7.97 лв.
6.56 лв.
15.18 лв.
32.52 лв.

26.73 лв.

39.29 лв.

6.79 лв.
29.49 лв.

6.41 лв.
28.59 лв.

16.28 лв.

25.43 лв.

36.90 лв.

34.31 лв.

7.07 лв.
24.68 лв.
2.00 лв.

28.99 лв.

6.80 лв.
27.35 лв.
4.69 лв.

17.29 лв.

17.29 лв.

17.79 лв.

2.79 лв.

2.59 лв.

2.39 лв.

2.20 лв.

2.35 лв.

7.30 лв.

8.89 лв.

7.50 лв.

7.94 лв.

26.79 лв.
4.45 лв.

34.90 лв.

6.77 лв.
28.68 лв.
3.71 лв.

16.89 лв.

18.50 лв.

17.55 лв.
2.46 лв.

6.79 лв.

9.29 лв.

9.19 лв.

6.59 лв.

3.99 лв.

3.72 лв.

3.89 лв.
1.89 лв.

3.39 лв.

3.23 лв.

3.90 лв.
1.85 лв.

3.69 лв.
1.87 лв.
11.83 лв.

56.09 лв.

55.09 лв.

54.99 лв.

42.15 лв.

51.45 лв.

58.00 лв.

52.96 лв.

78.99 лв.

76.79 лв.

77.39 лв.

76.15 лв.

74.90 лв.

73.99 лв.

81.57 лв.

77.11 лв.

19.75 лв.

19.67 лв.

20.82 лв.

20.02 лв.

26.50 лв.

23.45 лв.

24.90 лв.

22.16 лв.

428.43 лв.
2 продуктa
5.58 лв.
434.01 лв.

417.89 лв.
6 продукта
52.61 лв.
470.50 лв.

369.17 лв.
5 продуктa
73.23 лв.
442.40 лв.

391.52 лв.
3 продуктa
48.01 лв.
439.53 лв.

339.89 лв.
6 продукта
104.51 лв.
444.40 лв.

353.75 лв.
5 продукта
69.96 лв.
423.71 лв.

346.87 лв.
8 продукта
132.99 лв.
479.86 лв.

13.10.2021
/11:30/

13.10.2021
/12:00/

13.10.2021
/12:30/

13.10.2021
/13:00/

13.10.2021
/13:30/

13.10.2021
/16:30/

13.10.2021
/17:00/

11.83 лв.

ЛЕГЕНДА:

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв артикул

НОВИ ПРОДУКТИ

Билкови пастили Лукчета ПЛЮС
Част от семейството на Лукчета, билкови пастили Лукчета ПЛЮС е продукт с висока концентрация на билкови
масла. Съчетани заедно те стимулират организма и имат антимикробно действие срещу често срещани патогени,
доказано от Българска асоциация на микробиолозите.
Маркетингова подкрепа: Телевизионна и онлайн кампания в Q4, която включва цялото семейство на марка
Лукчета, включително и билкови пастили Лукчета ПЛЮС
Логистична информация:
Билкови пастили Лукчета ПЛЮС – Класик – 63 гр/ 12 бр в бокс
Билкови пастили Лукчета ПЛЮС – С вкус на банан – 63 гр/ 12 бр в бокс
Производител: Захарни заводи АД
Вносител и дистрибутор: Амперел ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: София Бул. Братя Бъкстон
№40 ет. 8
Телефон: 02/8182665
Уебсайт: www amperel.net
E-mail: sofia@amperel.net

Лекадол Комплекс 200mg
ибупрофен/ 500mg парацетамол
филмирани таблетки
Съвременна комбинация с
отличен ефект при болка и
висока температура. Особено
подходящ за по-силно обезболяване от самостоятелното
приложение на ибупрофен
или парацетамол.
● Трайно обезболява повече от 8 часа
● Осезаемо облекчение само след 15 мин.
● Без кодеин и други опиоиди
● Показан при висока температура и симптоми
на грип
Лекарствен продукт без рецепта за възрастни
над 18 г. за краткосрочно лечение. Съдържа
ибупрофен и парацетамол. Преди употреба прочетете листовката. А0204/30.10.2020,
BG2009300938/30-SEP-2020
Маркетингова подкрепа: Телевизионна и дигитална реклама, видимост на точката на продажба
Логистична информация:
Опаковка с 10 капсули / 224 оп. в кашон
Производител: Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia
Вносител и/или дистрибутор: Сандоз България КЧТ
Адрес на вносителя и/или дистрибутора:
Сандоз България КЧТ, 1407 София, бул. Н. Вапцаров
55, сгр. 4, ет. 4.
Телефон: 02/ 970 4747
Уебсайт: sandoz.bg/products/otc/lekadol-kompleks
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Бебешки мокри кърпи
Lara Care Prebiotic
Бебешки мокри кърпички Lara Care Prebıotic са
специално създадени, за да помогнат за изграждането
и поддържането на естествения баланс на кожата. Те
защитават кожата на бебето и осигуряват естествено
овлажняване. Можете спокойно да ги използвате от
първия ден на бебето. Подходящи са за употреба върху
ръцете, лицето и интимните части на бебето. Благодарение
на пребиотичните агенти в сържанието им се увеличава
броят и активността на полезните бактерии върху кожата.
Предимства: Пребиотични, 99% вода, биоразградими,
могат да се изхвърлят в тоалетната. Подходящи са за
новородени деца и за много чувствителна кожа. Нежни,
меки и плътни. Не съдържат парфюм. Дерматологично
тествани.
Маркетингова подкрепа: Излагане в специални кутии,
търговски представители по региони, дигитална и
печатна реклама в национални издания и в търговските
обекти, атрактивни промоции.
Логистична информация: 60 бр. в пакет с капак,
24 бр. в кашон; EAN 8699444260211
Производител: Lara Cosmetics, Турция
Вносител и дистрибутор: ВЕГА 96 ЕООД
Адрес на вносителя и дистрибутора:
гр. Хасково 6300, Източна
индустриална зона, бул.
„Съединение“ 70
Телефон: 0895 795 920
Уебсайт: www.vega96.com
E-mail: vega9696ltd@gmail.com

ПРОДУКТИ НА ФОКУС

Линекс® Комплекс
Линекс® Комплекс е мощна формула с 10 млрд. живи лиофилизирани бактерии от най-изследвания пробиотичен
щам в световен мащаб - Lactobacillus Rhamnosus GG, обогатена с витамини B1, B2, B6 и цинк.
Линекс® Комплекс е подходящ:
● При стомашно-чревен дискомфорт
● По време и след прием на антибиотици за възстановяване на чревния баланс
● За укрепване на имунната система (B6, Zn)
● При умора и липса на енергия (B2, B6)
● За предпазване на клетките от оксидативен стрес (B2, Zn)
Хранителна добавка. Не е заместител на балансираното и разнообразно хранене. BG2104091545/09-APR-2021
Маркетингова подкрепа: Телевизионна и интернет реклама, преса, активация в точката на продажба
Логистична информация: Опаковка с 14 капсули / 357 оп. в кашон
Производител: Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia
Вносител и дистрибутор: Сандоз България КЧТ
Адрес на вносителя и дистрибутора: Сандоз България КЧТ, 1407 София,
бул. Н. Вапцаров 55, сгр. 4, ет. 4
Tелефон: 02/ 970 4747
Уебсайт: www.bg.linex-probio.com/products/linex-complex/

АЦЦ Сироп

АЦЦ – повече от муколитик.
Има тройно действие:
1. Муколитично
2. Антиоксидантно (директно
и индиректно)
3. Противовъзпалително
Маркетингова подкрепа:
ТВ реклама, интернет реклама, промо материали в
аптеките
Логистична информация:
Наличен в дистрибуторите
на лекарствени продукти.
Вносител:
Сандоз България КЧТ
Адрес: гр. София,
бул. „Никола Вапцаров“ 55,
сгр. 4, ет. 4
Телефон: 02/9704747
Факс: 02/9704757
Уебсайт: www.sandoz.bg
BG2109299240/29-Sep-2021

Тибанол - СИЛНА ИМУННА ЗАЩИТА
Благодарение на своя богат състав, включващ експертно подбрани природни
вещества с широк спектър на действие, Tibanol оказва благотворен ефект
върху здравето в четири различни направления:
• Стимулира имунитета
• Поддържа емоционалната стабилност
• Повишава тонуса
• Спомага нормалното „хранене“ на организма
Само 1 капсула Tibanol на ден е достатъчна.
Той е в състояние да мобилизира целия имунен
капацитет на тялото и по този начин подкрепя
естествената му способност да оцелява.
Производител: CAPSUGEL, ФРАНЦИЯ, Capsugel
Colmar, 10 Rue Timken, F-68027, Colmar, Cedex, France.
Вносител и дистрибутор: ВИТАСЛИМ ИНОВЕ ООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1113,
бул. „Шипченски проход“ No18, ет. 8, офис 802;
Телефон и факс: +359 2 944 26 27
Уебсайт: www.tibanol.com
E-mail: office@vitasliminnove.com

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
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

