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съобщиха от компанията. В края на септември "Пикадили" разполагаше с 53 обекта в София, Варна, Бургас, Велико Търново,
Ловеч, Видин, Пловдив, Габрово, от които
32 супермаркета "Пикадили" и 21 удобни магазина "Пикадили Daily". "Пикадили" остава българска компания, финансово здрава
и със страхотен асортимент от стоки.
Предстои ремонт на основните ни магазини в София, а след лятото и във Варна", каза
изпълнителният директор на "Пикадили"
Таня Косева-Бошова скоро след като стана
известно, че планираното обединение с
"Карфур" няма да се случи. (
)

40 лв. 70 лв.
получавате 10 броя
при едногодишен абонамент
–20% от коричната цена

получавате 20 броя
при двегодишен абонамент
–30% от коричната цена

Абонатите на списание „Регал“ ще получат специални търговски отстъпки
за участие в събитията, организирани под бранда му през 2015 г.
За абонамент, моля, посетете www.economedia.bg, изпратете мейл
до abonament@economedia.bg или се обадете на телефон 02 4615 349

°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

02 Р Е Д А К Ц И О Н Н О

След „Регал 500+“ по-скоро
сме оптимисти
Боряна БЪЧВАРОВА

В

началото на ноември предстои
да излезе от печат специалното издание “Регал 500+”, което
съдържа картината на най-големите
производители в България в 25 категории бързооборотни стоки през 2014 г.
Приключваме петмесечната работа
по този проект със смесени чувства,
в които преобладава оптимизмът. Той
идва от находчивостта, адаптивността и способността да се развиват на
производителите на бързооборотни
стоки в България, а също и от потвържденията за здравословното действие
на пазарните механизми. Песимизмът
е свързан с икономическите и демографските ограничения на вътрешния пазар.
Погледнато философски, второто е голям стимул за първото.
Най-радостното ни наблюдение е, че
българското производство на храни и
напитки става все по-зряло и развито
и все повече се насочва към продукти с
по-високо качество и повече добавена
стойност. Месопреработвателите
например развиват деликатесни
продукти. В експорта на млечния сектор сиренето измества млякото.
Производството на месо все повече се
насочва към разфасовки. А производителите на пъстърва продават в чужбина
рибни специалитети. Има и бизнеси, в
които се правят добри печалби от износ на суровини - рапани, гъби и пр. Но
дори и в тях се развиват преработвателни мощности. А и продажбите в
някои подобни сфери през 2014 г. като
че ли стагнират най-вероятно поради
насищане на нишите.
Друга очевидна тенденция е, че на
този етап по-значим растеж се генерира единствено чрез засилена експортна дейност. Българският пазар, такъв
какъвто е, уви, през миналата година е
давал възможност за ръст до три процента на ниво категория, съдейки по обобщените данни за продажби. Пазарите
навън са позволявали такъв до над 20%
за секторите, и за фирмите.
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015
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Често растежът в цяла продуктова
категория се генерира от експорта на
основния играч в нея, което несъмнено
е много висока атестация за самата
компания. Но изглежда не съвсем устойчиво през призмата на сектора и на националната икономика. Хубавото е, че
там, където се развие силен износител,
скоро се появяват и други - ако действат нормалните пазарни механизми.
За жалост в някои сектори, особено за
които навремето са били необходими
разрешителни за износ, се наблюдава
монопол на една компания и дори на
един човек.
Анализът откри и категория фирми,
които произвеждат в страната, но са
слабо познати, защото работят само
за износ. Тридесет и четири от тях
имат продажби за над 1 млн. лева през
2014 г. Трудно ни е да дадем еднозначна
оценка на това явление, тъй като нямаме достатъчно информация. То обаче
изглежда положително, доколкото съз-

дава работни меса, а и се надяваме, че
данъците се плащат в страната. Освен
това дори сегмент като гъшия дроб,
който започна само за износ, с времето погледна и към вътрешния пазар. А
и ръстът в него вече идва от преработените продукти.
В темата на брой 8 изпреварващо
представяме обобщени някои от резултатите от „Регал 500+“ - най-растящите категории през 2014 г., 25-те
най-големи производителя, 25-те найголеми износителя, 25-те най-големи
компании, които работят само за
износ, секторите с най-голям износ и
с най-голям дял на износа от общите
продажби. Но детайлните анализи за
всяка от 25-те категории и 25-те найголеми компании в тях (там, където
има толкова) можете да прочетете
в специалното издание през ноември.
Някои категории сме разработили и
до ниво сегменти с топ 10 на производителите в тях.
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Успехът при храните и напитките
идва от външни пазари
Отделни компании издърпват нагоре някои от 12-те
най-растящи категории в "Регал 500+" през 2014 г.
Боряна ГЕНЧЕВА*

С

ветът е голям и спасение дебне
отвсякъде. Това заглавие точно описва ситуацията в 12-те
бързооборотни категории, в които
продажбите на стоки, произведени в
България, нарастват през 2014 г. в сравнение с предходната година. Анализът
„Регал 500+“ показва, че най-голям растеж е постигат в секторите, които
са успели да увеличат продажбите си
на външни пазари. Не са рядко случаите,
в които една компания изтегля нагоре
резултатите на цялата категория.
Българският пазар също е давал възможност за растеж през миналата година,
но, съдейки по данните - в рамките на
до три процента за категория.
Илюстрация и на двете тенденции е

Производството на кафе
Ръстът му от около 25% е най-високият сред изследваните категории за
2014 г. Той се дължи основно на нарасналия експорт на лидера в категорията
„Монделийз България продакшън“ ЕООД.
Фабриката му в Костинброд произвежда на ишлеме кафето „Якобс“ освен
за България и за пазарите в Румъния,
Украйна, Русия, Турция и Гърция.
През 2014 г. тя е поела допълнително производство. От средата на тази
година в резултат на вътрешно преструктуриране фабриката вече е под
шапката на „Якобс Дау Егбертс“.
„Монделийз България продакшън“
обявява данни само за произведените
обеми. За целите на изследването резултатите в стойност са изчислени
на база на средните цени по сегменти
от 2013 г. - последните декларирани от
„Монделийз“. Ръстът на експорта се
потвърждава от данните на НСИ.
Подобен е случаят и при
*автор и на другите текстове в темата на
броя

Категории с растящи продажби през 2014 г.
Продажби 2014 г.
(хил. лв.)

Продажби 2013 г.
(хил. лв.)

Изменение
в%

КАФЕ И ЗАМЕСТИТЕЛИ НА КАФЕ*

140 870

112 627

25.08

ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

131 200

113 372

15.72

ГОТОВИ ЯСТИЯ

111 296

97 002

14.74

ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ

155 371

135 491

14.67

СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО

468 260

414 001

13.11

ПРЕРАБОТКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ

183 267

166 692

9.94

БЕЛИ/ПТИЧИ МЕСА

490 803

464 715

5.61

ЧЕРВЕНИ МЕСА

557 322

542 064

2.81
1.07

МИНЕРАЛНИ ВОДИ

150 907

140 790

РИБА

67 985

67 539

0.66

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

682 822

680 295

0.37

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

846 734

846 246

0.05

* Данните са естимирани
ИЗТОЧНИК: „РЕГАЛ“, ПО ДАННИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, ФИРМЕНИ И ЕКСПЕРТНИ ДАННИ И ДАННИ ОТ НСИ

Перилните и почистващите
препарати
- вторият най-растящ сектор с увеличение на продажбите от 15.7% до 131.2
млн. лева през 2014 г. Добрият резултат се дължи на експорта, който през
миналата година е с 22% повече (46.5
млн. лева). Растежът идва основно от
„Фикосота“ ООД, която има 54% дял от
оборотите в сектора. Продажбите на
компанията на прах за пране на външни
пазари се увеличават с 26%, а общите
й продажби в сегмента – с 13%. При почистващите препарати експортният
ръст на „Фикосота“ е 17%, а общият в
сегмента – 5.4%.
С 14.7% до 111.3 млн. лева се увеличават
продажбите на

Готови ястия
през миналата година. Растежът идва
от двата най-големи сегмента в категорията, а в тях са на плюс всички
подсегменти. Оборотът на готовите
ястия, които имат близо 80% дял от
продажбите, нараства с почти 16%.
Продадени са повече и зеленчукови, и
месни ястия, и ястия от риба, ракообразни и мекотели. С 13% се увеличават

продажбите на макаронени изделия,
които имат дял от 20%. Замразените
пици се развиват добре. Особено бурно
се разрастват малките сегменти на
пълнените и варените макаронени изделия. Единствено при пюретата (8%
дял) има лек спад, но той е под процент.
Лидерът в групата „Палиррия България“
ЕАД реализира над 98% от продукцията
си в чужбина и има ръст от 20% в продажбите си.
„Фикосота“ издърпва нагоре и сектора на

Хартиените изделия
Приходите от продажби в него се увеличават с 14.67% до 155.4 млн. лева за 2014 г.
С почти 12% расте сегментът на тоалетната хартия, който генерира близо
половината от паричните обороти на
категорията. Продажбите на тоалетна
хартия зад граница са нараснали с 54%.
Дамските превръзки и бебешките пелени - с дял една трета от категорията,
нарастват с 28%. Това е съпътствано
с експортен ръст от 44%.
„Фикосота“ има 37% дял от общите продажби на тоалетна хартия в
4
стойност и близо 61% дял при
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тежът идва от малкия подсегмент
на приготвените храни и консерви с
гъши дроб. Експортът на птичи меса и
продукти като цяло нараства с 56% до
197.4 млн. лева. Най-голямата компания
в категорията - „Пилко“ ЕООД, е сред
25-те най-големи износители със задгранични продажби за 56 млн. лева.

Чeрвените меса
имат ръст на продажбите от 2.81% до
557.3 млн. лева през 2014 г. При свинското,
което е с близо 90% дял в категорията,
се регистрира увеличение от 2.31%. То
идва основно от подсегмента необезкостени бутове и плешки, който нараства с 28% спрямо миналата година. В
него работи третият най-голям производител „Ники мес 2013“ ЕООД, Лясковец,
който за година е утроил оборота си.
Ръст от почти 30% се наблюдава и в
малкия сегмент на агнешкото месо, който има 3.7% дял. Той се дължи основно на
по-големия износ.
С ръст 1.07% завършва 2014 г.

Бутилираната вода
чиито продажби са за 151 млн. лева. Ръст
3.6% има в големия сегмент на минералните води, а в по-малкия на изворните
се наблюдава спад с 0.8%.

Под един процент
3
превръзките и пелените. За 2014 г.
ръстът в продажбите на тоалетната
хартия е 13%, а само на износа в сегмента - 61%. Компанията е продала с 26.5%
повече превръзки и пелени в стойност,
като увеличението на задграничните
й продажби в сегмента е 54%.
Благодарение на нарасналия експорт
секторът на

Слънчогледовото олио
има ръст на продажбите 13.11% през миналата година до 468.3 млн. лева. Това
се случва на фона на увеличените задгранични продажби с 44% до 303.7 млн.
лева. Лидерът в групата „Олива“ АД
увеличава износа си с 60% в стойност.
Дружеството оглавява класацията на
25-те най-големи износителя, в която
освен него има още пет фирми от сектора.
Силна година са имали и компаниите,
които се занимават с

Преработка на зеленчуци
Общите им продажби нарастват
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с 9.94 млн. лева до 183.3 млн. лева.
Ръстове от 5-7% има при най-големия
сегмент на зеленчуковите смеси и в
третия по големина – на зеленчуците в оцет. Четвъртият сегмент на
сушените гъби нараства с внушителните 38% на фона на 30% ръст на износа. Ръст се наблюдава при четири от
петте най-големи компании в сектора - „Олинеза“ ООД (31%), „Диони“ ООД
(20%), „Сторко“ ООД (40%) и „Булконс
Първомай“(17%).
През миналата година нарастват
всички сегменти в сектора

Птичи меса и продукти
като общото увеличение на продажбите е с 5.61% до 490 млн. лева. Оборотът
на пилешкото месо, което има три
четвърти дял от общия, се увеличава
със 7.3% основно благодарение на прясното и охладеното пилешко. Продажбите
на патешко и гъше месо, които са с дял
13%, нарастват с 1.4%. А гъшият дроб,
който генерира 12% от общите продажби, има ръст 0.47%. При това рас-

Експортът на риба и рибни продукти
намалява с 6.7%. Това означава, че малкият ръст (0.66%) в продажбите идва
от вътрешния пазар. Увеличават се
продажбите на рибни консерви. В сектора работят три големи компании „Диавена“ ООД, „Славянка“ АД и „Славяна
фиш“ ЕООД. Първите две са и експортно
ориентирани.
Лек ръст (0.37%) се наблюдава при
хляба и хлебните изделия. В категорията расте само сегментът на сухарите и препечените продукти, който
генерира само 8% от общите продажби. Износът в него нараства с 12%, а общите продажби - с 9.2%. Увеличението
идва от нарасналия експорт на „Итал
фууд“ ЕАД.
При млякото и млечните продукти също се наблюдава ръст (0.05%).
Картината обаче е замъглена, защото
липсват данни за износа на компаниите
и по сегменти.
Особеностите в отчетността на
„Монделийз“ правят трудно измерима
и динамиката при захарните и шоколадовите изделия.
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Три мултинационални
компании начело на класацията
Компаниите в топ 25 са представители
на осемнадесет категории бързооборотни стоки

Д

вадесет и петте най-големи за външни пазари. Благодарение на него
компании в проучването "Регал "Монделийз" измества от първа пози500+" имат продажби на продук- ция миналогодишния лидер „Кока Кола
ция през 2014 г. общо за 2.6 млрд. лева, хеленик ботълинг къмпани България“.
което е една трета от всички продаж- Производителят на безалкохолни наби в анализираните сектори.
питки и вода остава втори и заради
Лидер в класацията е „Монделийз спада в продажбите си от 4% до 241.5
България продакшън“* с продажби на млн. лева за 2014 г.
шоколадови изделия и кафе за 262.3
„Нестле България“ заема трета помлн. лева. Ръстът от 21% спрямо зиция с продажби за 161.2 млн. лева (ръст
2013 г. идва от увеличеното про- от 4.4%). Увеличението идва най-вече
изводство на кафе на фабриката в от износа, който нараства с 21.5% до
Костинброд, която работи на ишлеме 101.4 млн. лева и поставя компанията
в топ три на износителите в „Регал
*Данните за "Монделийз" са изчислени като коли500+“.
чествата, декларирани от „Монделийз България
Освен от „Монделийз“ и „Нестле“
продакшън“ за 2014 г. по сегменти, са умножени
по средните цени на компанията за тези сегкатегорията захарни и шоколадови
менти през 2013 г. Тази естимация се наложи,
изделия е представена в класацията
защото "Монделийз" не са обявили продажби в
и от „Престиж-96“ (18) и „Захарни изстойност за 2014 г.

делия Варна“ (23). При „Престиж-96“ се
наблюдава 13% спад на продажбите на
продукция до 56.9 млн. лева. Ръстът от
7.7% до 51.5 млн. лева на „Захарни изделия
Варна“ е благодарение на износа. През
миналата година той се увеличава с
21% до 18.6 млн. лева.
От категорията на безалкохолните напитки и вода в класацията е
само „Нова трейд“ (24). Приходите на
производителя на "Дерби" и "Бачково"
нарастват минимално до 51.4 млн. лева
(0.2% ръст).
Три пивоварни компании имат близо 90% дял от продажбите на бира в
страната. Приходите на „Каменица“
(4) се увеличават с 0.4% през миналата година спрямо предходната до 150.7
млн. лева. „Загорка“ регистрира
6

Топ 25 на производителите по приходи от продажби на продукция за 2014
(в хил. лв.)

6

7

5

8

4

9
10

3

1

МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН ЕООД*

2

КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ

241 519

3

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД

161 173

4

КАМЕНИЦА АД

150 670

5

ОЛИВА АД

142 836

6

ФИКОСОТА ООД

142 038

7

ПИЛКО ЕООД

139 148

8

ЗАГОРКА АД

135 197

9

МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД

131 032

10 ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД
11 ФЕРМАТА АД

11
12

2

13
14
15
16

1

17
25

* Данните са естимирани

24 23 22 21 20

19

18

262 282

126 958
94 351

12 КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД

79 342

13 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД

71 170

14 ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД

69 088

15 ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

68 872

16 ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ ЕАД

61 160

17 ГРАДУС - 1 ООД

58 475

18 ПРЕСТИЖ-96 АД

56 885

19 КЕН АД

55 466

20 КЛАС ОЛИО ЕООД

54 490

21 СИС ИНДУСТРИЙС ООД

54 308

22 ТИРБУЛ ЕАД

52 168

23 ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ВАРНА ЕООД

51 542

24 НОВА ТРЕЙД ЕООД

51 366

25 БИСЕР ОЛИВА АД

48 035

ИЗТОЧНИК: „РЕГАЛ“, ПО ДАННИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, ФИРМЕНИ И ЕКСПЕРТНИ ДАННИ И ДАННИ ОТ НСИ
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СНИМКА: КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ

5
спад от 1.9% до 135.2 млн. ле- производството и продажбите на
ва. Продажбите от 79.3 млн. лв. на пилешко месо. Производителят на
„Карлсберг България“ (12) са с 10.7% по- „Лудогорско пиле“ има 1.85% ръст на
малко, отколкото през 2013 г.
продажбите до 139.2 млн. лева и декла"Олива" (5) e най-големият износител рира износ за 56 млн. лева. „Градус - 1“ е
в "Регал 500+". Продажбите на компа- продало птиче месо и колбаси за 58.5
нията нарастват с 46.5% до 142.8 млн. млн. лева (спад от 2.9%).
лева, което се дължи основно на експорПриходите на „Месокомбинат Ловеч“
та на олио. През миналата година той (9) през миналата година нарастват
се е увеличил с рекордните 60% до 135 със 7.7% до 131 млн. лева. Собственикът
млн. лева. При „Клас олио“ (20) обаче се "Бони холдинг" има още предприятия в
наблюдава спад на общите продажби Русе и в Карлово, чиито общи продажот 11.8% до 54.5 млн. лева. При “Бисер би на месо и колбаси са за 187 млн. лева.
олива“ (25) той е дори по-голям - с 15.6% Двете най-големи компании в сектора
до 48 млн. лева. Трите компании общо на преработените меса - "Фермата" (11)
генерират 52% от производството на и КЕН (19), заедно имат 22% от производолио в страната и продажбите му.
ството и продажбите на колбаси през
„Фикосота“ (6) увеличава приходите 2014 г. Дружеството на „Белла България“
от продажбите си с 12.8% през минала- завършва годината със спад на продажта година до 142 млн. лева. От тях 76.8 бите от 10.8% до 94.4 млн. лева. При КЕН
млн. лева са зад граница, като ръстът в спадът е с 10.4% до 55.5 млн. лева.
това отношение е 33.7%. Компанията
„Чипита България“ (10) има 36% пазае фактор в няколко сектора. При хар- рен дял от сегмента на хлебните издетиените изделия продажбите й нара- лия в страната. Производителят на
стват с 20%, при перилните и почист- кроасани завършва 2014 г. на нивото на
ващите препарати – с 13%. Спад има предходната - с продажби за 126.96 млн.
при сапуните и шампоаните.
лева. (лек спад от 0.2%) Продажбите зад
„Пилко“ (7) и „Градус - 1“ (17) заедно граница нарастват с 1.2%.
генерират малко над половината от
Близо една четвърт от оборота на
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

брашно, произведено в страната, се
генерират от „Гудмилс България“ (16).
Приходите на бившата „София мел“ нарастват с 1.6% през миналата година
до 61.2 млн. лева.
Идентичен ръст един с друг имат
двата най-големи производителя на алкохол в България. "Винпром Пещера“ (13)
увеличава задграничните си продажби
със 7.7%, а на общите - с 11.7% до 71.2 млн.
лева - т.е. има ръст и на вътрешния, и
на външните пазари. Приходите от
продажби на „СИС индустрийс“ (21) нарастват с 12.6% до 54.3 млн. лева.
От млечния сектор в класацията
участват двата най-големи производителя. „Обединена млечна компания“
АД (14) има 10% ръст на приходите до
69 млн. лева. При „Трибул“ (22) приходите от продажби на продукция, произведена в България, са за 52.2 млн. лева - с
1.4% повече, отколкото през 2013 г.
„Дзобеле България“ (15) държи 65% от
производството на ароматизатори в
страната. Компанията продава изцяло
в чужбина и е пети по големина износител в "Регал 500+". Продажбите й през
миналата година намаляват с 15.5% до
68.9 млн. лева.
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Четвърт от общите
продажби са зад граница
Седем сектора генерират 65% от износа през 2014 г.

Н

ад една четвърт от общите
продажби на производителите
в 25-те сектора, анализирани в
"Регал 500+" за миналата година, са реализирани зад граница.
През миналата година на външни пазари са продадени стоки за 2.02 млрд. лева,
или 27% от общите продажби. Седем сектора имат продажби навън за над 100 млн.
лева всеки за 2014 г. Те заедно генерират
над две трети (65%) от общия износ.
С най-голяма тежест в стойността
на българския износ е слънчогледовото
олио. То има дял от 15% от задграничните продажби през 2014 г. Продажбите
на сектора на външни пазари са за 303.7
млн. лева, което е с 44% повече, отколкото през 2013 г. Данните показват почти
двоен ръст в износа на пазарния лидер
"Олива" АД от 67 млн. лева на 122 млн. лева през миналата година.
Второ по значимост е производството на мляко и млечни продукти с
230.53 млн. лева, което е 11.4% от общите задгранични продажби. Ръстът по
този показател е с 3.5% спрямо 2013 г. Той
идва от най-голямата група - на сиренето и изварата. За миналата година са
реализирани продажби за 190 млн. лева - с
21% повече спрямо 2013 г. Голям спад има
при експортните продажби на млякото
и сметаната до 20.7 млн. лева, по-малък
при киселите млека - до 15.5 млн. лева, и
лек ръст при маслото - до 3.8 млн. лева.
С дял от 11% от продажбите зад граница на трета позиция се подреждат
захарните, шоколадовите изделия и
бонбоните. За 2014 г. секторът е реализирал продажби в чужбина за 218.8 млн.
лева, което е с 21% спрямо предходната
година. Ръст има при износа във всички
основни сегменти.
Продажбите на птичи меса и гъши
дроб зад граница през 2014 г. са били за
197.423 млн. лева, което е 10% от всички
продажби в чужбина. Задграничните
продажби на категорията нарастват
с 56% в стойност спрямо предходната година. При това добрата новина
не идва от двата традиционно екс-

Продажби зад граница
по продуктови категории
(2014 г., в млн. лева)
Компания

Износ

1

СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО

303 707

2

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

230 530

3

ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ
ИЗДЕЛИЯ И БОНБОНИ

218 816

4

БЕЛИ/ПТИЧИ МЕСА

197 423

5

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

132 805

6

ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ

123 902

7

ЛИЧНА ХИГИЕНА И КОЗМЕТИКА

106 307

8

КАФЕ И ЗАМЕСТИТЕЛИ НА КАФЕ*

99 469

9

АРОМАТИЗАТОРИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ

87 993

10 ВИНА

77 068

11 ПРЕРАБОТКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ

75 164

12 ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ

55 488

13 ЯДКИ И СУШЕНИ ПЛОДОВЕ

54 374

14 ГОТОВИ ЯСТИЯ

50 104

ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ
15
ПРЕПАРАТИ

46 523

16 РИБИ

31 098

17 БРАШНО И ГРИС

25 652

18 ПРЕРАБОТЕНИ МЕСА

23 820

19 КОНЦЕНТРИРАН АЛКОХОЛ

23 476

20 ЧЕРВЕНИ МЕСА

17 865

21 НАТУРАЛНИ СОКОВЕ

13 678

22 СЛАДОЛЕД

10 053

23 БИРА

6 842

24 БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

5 432

25 МИНЕРАЛНИ ВОДИ

3 234

* Данните са естимирани
ИЗТОЧНИК: „РЕГАЛ“, ПО ДАННИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР,
ФИРМЕНИ И ЕКСПЕРТНИ ДАННИ И ДАННИ ОТ НСИ

портно ориентирани сегмента при
птичите меса: Продажбите на гъши
дроб в чужбина са намалели с около 8.5%
до 49.4 млн. лева. Износът на гъшето и
патешкото месо отбелязва незначителен ръст - под един процент, до 49.5
млн. лева. Големият ръст идва от продажбите зад граница на пилешко месо.
Те се увеличават спрямо предходната
година с 319% до 197.4 млн. лева и вече
имат половината от износа.
На четвърта позиция са хлябът и
хлебните изделия със 132.805 млн. лева
продажби в чужбина - с 14.7% повече, отколкото предишната година. Делът им в

износа е 6.6%. С почти една десета е нараснал износът на най-големия сегмент
- пресни хлебни и сладкарски изделия, до
81.5 млн. лева. При сухарите и другите
препечени продукти ръстът е с 12% до 45.8 млн. лева. Макар задграничните
продажби на хляб да са за 5.5 млн. лева,
стойността им е седем пъти по-голяма,
отколкото предишната година.
С продажби в чужбина за 123.902 млн.
лева завършват миналата година преработвателите на плодове. Резултатът
е съвсем малко по-висок - с 0.02% спрямо
година по-рано. Този сектор има дял от
6% от общите задгранични продажби.
Седмият сектор с продажби над 100
млн. лева е личната хигиена и козметика. През миналата година в чужбина са
продадени продукти за 106.307 млн. лева,
което е с 5.27% повече спрямо предходната. Делът им е малко над 5%. От сегментите най-голям е ръстът в износа
на продуктите за устна хигиена - със
112% до 15.9 млн. лева, на хигиена за тялото - с 24.6% до 13.5 млн. лева. При найголямата категория - грижа за косата,
се наблюдава спад от 4.8% до 43.7 млн.
лева. Намаляват и продажбите на бяла
козметика - с 22% до 14.8 млн. лева.
Ръст от 21% до 99.5 млн. лева в продажбите зад граница се наблюдава и при
кафето. Увеличението се дължи основно
на завода в Костинброд. Той увеличава
производството си за Румъния, Украйна,
Русия, Турция и Гърция.
През 2013 г. с износ над 100 млн. лева са
били и ароматизаторите. Продажбите
им зад граница обаче намаляват с 12.64%
и за 2014 г. са за 87.99 млн. лева.
През 2014 г. нараства експортът на
хартиените изделия - с 35% до 55.5 млн.
лева, готови ястия - с почти 18% до 50.1
млн. лева, перилни и почистващи препарати - с 22% до 46.5 млн. лева.
Ръстове се наблюдават и при натуралните сокове, безалкохолните
напитки и водите, които като цяло
са най-малко продаващите зад граница
сектори в българското производство
на бързооборотни стоки.
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25 компании правят половината
от задграничните продажби
Само при пет от тях се наблюдава спад през 2014 г.

Д

вадесет и петте най-големи ком- лева, а при "Звезда" АД (16) е 5.8% до 21.9 млн. лева през 2014 г. Компанията пропании износители в изследване- млн. лева. За сметка на това сред най- извежда хартиени изделия, перилни и
то „Регал 500+“ имат продажби големите износители през миналата почистващи препарати, сапуни и шамна пазари извън страната за 963 млн. година се подреждат „Сън фуудс“ (11) , поани. Дъщерната й фирма при храните
лева общо през 2014 г. Това е 48% от „Марица олио“ (14) и „Клас олио“ (17).
„Итал фууд“ ЕАД (10) също има ръст от
общите задгранични продажби в анаПроизводството на захарни и шо- 33.5% до 28.8 млн. лева.
През 2014 г. продажбите на аромализираните продуктови категории. коладови изделия е представено от
Поради липса на данни класацията не „Нестле България“ АД (2) с ръст на зад- тизатори на „Дзобеле България“ ЕООД
включва компаниите от млечния сек- гранични продажби от 21.5% до 101.4 млн. намаляват с 15.5% до 68.9 млн. лева.
тор и "Монделийз България холдинг" АД, лева. Ръст от 21% има и в приходите на Дружеството, работи само за износ и
която през 2013 г. е било на втора пози- другата компания от сектора - „Захарни въпреки спада остава петият най-гоизделия Варна“ ЕООД (19), до 18.6 млн. лева. лям износител от България. Вторият
ция сред износителите.
Лидерът от 2013 г - "Олива" АД, ре- Производителят на кроасани „Чипита голям играч при ароматизаторите гистрира ръст на експорта от 60% до България“ АД (3) e с приходи от задгранич- „Балев корпорейшън“ ЕООД (21), завършва
135.3 млн. лева и затвърждава първото ни продажби за 82.9 млн. лева – с 1.2% по- годината с ръст от 4.5% до 17.3 млн. лева.
си място и през 2014 г. В класацията вече, отколкото предходната година.
Общият резултат е, че продажбите в
Няколко икономически сектора са сектора намаляват с почти 10%.
има още пет производителя на слънПроизводителите на пилешко са предчогледово олио. При двете компании, представени от по една компания.
фигурирали през миналата година, дан- Особено впечатляващ е ръстът в зад- ставени от „Пилко“ ЕООД (6) със задграните показват спад: При „Бисер олива“ граничните продажби на „Фикосота“ нични продажби за 56 млн. лева. Няма дан(12) намалението е от 66% до 28.5 млн. ООД (4). Те се увеличават с 33.7% до 76.8 ни за износ на компанията през 2013 г.

Топ 25 на най-големите износители през 2014 г.*
(по приходи от продажби, реализирани извън страната, в хил. лв.)

5
4

6
7

3
8
9
10
2
11
12
13
14
15

1
16
25

24 23 22 21 20 19

18

17

* Класацията не отчита
резултати на „Монделийз
България Продакшън“ ЕООД и
на фирмите от млечния бранш,
поради липса на данни

1

ОЛИВА АД

135 296

2

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД

101 405

3

ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД

82 852

4

ФИКОСОТА ООД

76 765

5

ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

68 872

6

ПИЛКО ЕООД

56 067

7

АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

37 768

8

БРЕЗОВО АД

31 482

9

ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ ЕАД

29 216

10 ИТАЛ ФУУД ЕАД

28 823

11 СЪН ФУУДС ЕООД

28 783

12 БИСЕР ОЛИВА АД

28 435

13 ГАЛУС-2004 ЕООД

25 991

14 МАРИЦА ОЛИО АД

25 245

15 КУМИНЯНО ФРУТ ООД

23 060

16 ЗВЕЗДА АД

21 872

17 КЛАС ОЛИО ЕООД

21 506

18 РУБЕЛЛА БЮТИ АД

20 968

19 ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ВАРНА ЕООД

18 549

20 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД

18 340

21 БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

17 260

22 АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ ООД

16 835

23 АГРОКОМЕРС - 98 ЕООД

16 205

24 ФРУКТО СЛИВЕН АД

16 170

25 КОНЕКС ТИВА ООД

15 270
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В топ 25 на износителите влизат
и трите водещи фирми при преработените плодове. “Агри България“ ЕООД
(7), дъщерно на Ferrero Group, завършва
годината с приходи за 37.8 млн. лева – с
1.6% по-малко, отколкото предходната.
С износ за 23 млн. лева е „Куминяно фрут“
ООД (15) - ръст от 7%. И двете компании
преработват череши като суровина за
сладкарската индустрия. Увеличение на
приходите от продажби в чужбина с 3.7%
до 16.2 млн. лева има и при най-големия
производител на компоти от праскови
в страната - „Фрукто Сливен“ АД (24).
СНИМКА: SHUTTERSTOCK
Производството на патешко, гъше
месо и гъши черен дроб е представено в на зеленчукова основа. На 25-а позиция е са е „Агрокомерс - 98“ ЕООД с продажби
класацията от три компании. Изглежда, вторият най-голям производител на зе- за 16.2 млн. лева. Компанията има почти
че 2014 г. не е била от най-добрите за ленчукови консерви в България - „Конекс пълен монопол при производството и
този бизнес. Най-големият износител Тива“ ООД. Продажбите на компанията износа на агнешко месо от България.
„Брезово“ АД (8) регистрира спад от 4% зад граница през миналата година на- През 2014 г. тя дебютира сред 25-те найголеми износителя на 23-а позиция.
до 31.5 млн. лева. С толкова са намалели маляват с 2.4% до 15.3 млн. лева.
и продажбите на „Алианс агрикол алаг“
Експортното лице на козметичните
Лошата реколта от грозде от миООД (22) - до 16.8 млн. лева. Лек ръст от производители е „Рубелла бюти“ АД (18) налата година изважда от топ 25 две
3% до 25.99 млн. лева се наблюдава при със задгранични продажби за 20.97 млн. компании от винения бранш - ЕТ „Ивена
„Галус-2004“ ЕООД (13).
лева, които са с 12.5% повече, отколкото Комерс-Валентин Шотев“, която през
Две фирми представят преработ- през 2013 г.
2013 г. е била 19-а в класацията с продажката на зеленчуци. „Палиррия България“
Най-големият износител при алкохо- би за 16.8 млн. лева, и „Винекс Славянци“
ЕАД (9) e с ръст на приходите от 21% до ла е „Винпром Пещера“ АД (20) с приходи АД с продажби за 15.3 млн. лева – 25-а през
29.2 млн. лева. Компанията декларира за 18.34 млн. лева и ръст от 7.7% спрямо 2013 г. Другата фирма, останала извън
продукцията си в групата на готови- предишната година.
25-те най-големи, е износителят на олио
те ястия, но по-голяма част от тях са
А най-голям износител на червени ме- "Олимекс" ООД.

Топ 25 на най-големи компании, работещи само за износ
(Износ през 2014 г. (млн. лв.)

3
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21 19 17 16
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1

ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

68 872

2

АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

37 768

3

СЪН ФУУДС ЕООД

28 783

4

АГРОКОМЕРС - 98 ЕООД

16 205

5

СЕПТОНА БЪЛГАРИЯ АД

13 429

6

БРЕЗОВО АД

12 813

7

ПРИМА ФУУДС АД

10 035

8

ЕКОВИТА ООД

7 813

9

М.К.Д. ЕООД

6 453

10 СЕФФОРА ООД

5 990

11 ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД

5 234

12 ЗОРНИЦА КОМЕРС ООД

5 206

13 ТЕДИМЕКС ООД

5 117

14 БАЛКАНФАРМА ТРОЯН АД

4 788

15 ЕЛЕКТА ЕООД

3 698

16 ТРАДИМПЕКС ЕООД

3 690

17 МАКСИЛАНД ЕООД

3 671

18 ЕКО БОТЪЛС ЕООД

2 921

19 РИЛА ФУНГИ ЕООД

2 892

20 ВИВА ТРЕЙДИНГ ЕООД

2 870

21 ФРАНКО ЕООД

2 719

22 ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

2 683

23 БАЛКАНТАБАКО ЕООД

2 107

24 Е.Т. СО

2 012

25 ПЕЛТИНА ЕООД

1 925
9
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Италиански капитали в двата
сектора с най-голям дял на износа
При пет продуктови категории продажбите
зад граница са над половината от общите

П

роизводството на ароматизатори
е относително малък сектор, с продажби за 106 млн. лева през 2014 г., в
който в България работят шест фирми.
То обаче е експортно най-ориентираното производство сред 25-те категории
бързооборотни стоки, анализирани в
проучването "Регал 500+". Близо 83% от
продажбите на

Относителен дял на продажбите зад граница от общите продажби
Продажби (млн. лв.) Износ (млн. лв.)

Дял на износа в %

АРОМАТИЗАТОРИ

106 428

87 993

82.68

ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ

163 148

123 902

75.94

КАФЕ*

140 870

99 469

70.61

СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО

468 260

303 707

64.86

ЛИЧНА ХИГИЕНА И КОЗМЕТИКА

185 219

106 307

57.40

РИБА

67 985

31 098

45.74
45.02

ГОТОВИ ЯСТИЯ

111 296

50 104

Ароматизатори

ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

183 267

75 164

41.01

за миналата година са реализирани зад граница. Лидерът в категорията - “Дзобеле
България”, работи изцяло за чужбина и е на
пето място сред най-големите износители в изследването. Продажбите за 2014 г.
са за 68.87 млн. лева. Компанията е част
от италианската Zobele Group, която
има заводи в още пет държави. “Дзобеле
България” има 65% от цялото производство на ароматизатори в стойност.
Втора с приходи от 34.7 млн. лв. за 2014 г.
е “Балев корпорейшън”. Българският производител има 32% дял от продажбите и
произвежда ароматизатори за автомобили, за дома и офиса. Близо половината
от продукцията на “Балев корпорейшън”
за 2014 г. е продадена извън страната.
На втора позиция по дял на износа е

БЕЛИ/ПТИЧИ МЕСА

490 803

197 423

40.22

ЯДКИ И СУШЕНИ ПЛОДОВЕ

146 522

54 374

37.11

ЗАХАРНИ, ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ И БОНБОНИ

598 481

218 816

36.56

ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ

154 399

55 488

35.94

ВИНО

216 372

77 068

35.62

ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

131 200

46 523

35.46

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

841 321

230 530

27.40

НАТУРАЛНИ СОКОВЕ

65 031

13 678

21.03

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

682 822

132 805

19.45

КОНЦЕНТРИРАН АЛКОХОЛ

163 378

23 476

14.37

СЛАДОЛЕД

72 549

10 053

13.86

БРАШНО

267 682

25 652

9.58

ПРЕРАБОТЕНИ МЕСА

672 186

23 820

3.54

ЧЕРВЕНИ МЕСА

557 322

17 865

3.21
2.14

МИНЕРАЛНИ ВОДИ

150 907

3 234

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

308 788

5 432

1.76

БИРА

407 472

6 842

1.68

* Данните са естимирани
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Преработката на плодове
През миналата година оборотът в този
сектор е за 163 млн. лева, от които 76%
са реализирани зад граница. От петте
водещи фирми четири са с италиански
собственици и преработват череши.
На тези четири фирми се падат 56% от
общия износ на преработени плодове от
страната.
Лидерът "Агри България" ЕООД произвежда спиртовани череши за захарните
изделия на компанията майка - Ferrero
Group. Цялата продукция за 37.8 млн. лева
е продадена в чужбина.
"Куминяно фрут" ООД (на братята
Санторелле) е специализирана в изкупуването, преработката и консервирането
на череши като суровина за хранителна°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

та промишленост. Продажбите за миналата година са за 24.5 млн. лева, 79% от
тях - зад граница.
Трето по продажби - с почти 16 млн. лева, е „Фрукто Сливен“ АД – най-големият
производител на компоти от праскови в
страната. Зад граница се продават 96%
от продукцията на фирмата.
Изцяло за износ работи и "Ековита"
ООД, Пазарджик - на четвърта позиция.
Дружеството е част от холдинга Rigoni
Da Asiago (най-големият европейски производител на биоконфитюри). Преработва
биосертифицирани плодове и зеленчуци за
предприятията в Италия, където се произвеждат конфитюрите. Продажбите за
миналата година са за 7.8 млн. лева.

„Балкан фруит" ЕООД, София, собственост на италианеца Микеле Мастропаскул, освен череши произвежда картофи, моркови и лук. От продажбите за
7.5 млн. лева зад граница са 67%.
Производството на

Кафе
в България за 2014 г. се оценява на 140.87
млн. лева, от които 59.9% са реализирани зад граница. Основен принос затова
има фабриката за кафе на "Монделийз" в
Костинброд. С продажби за 115.9 млн. лева
компанията има 82% от цялото българско
производство на кафе в стойност. От
2013 г. заводът работи изцяло на ишлеме,
като произвежда кафето Jacobs за паза-
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рите в Румъния, Украйна, Русия, Турция и
Гърция. На разширяването на това производство се дължи ръстът на продажбите
му от 20% спрямо миналата година, който допринася и за аналогичния ръст на
износа в цялата категория на кафето.
Почти 65% от общите приходи от
продажби за 468 млн. лева през 2014 г. на

Слънчогледово олио
са реализирани зад граница. На осемте
компании с приходи над 10 млн. лева в сектора се падат 91% от общия износ, който
е за 303.7 млн. лева. Най-големият производител на олио в България "Олива" АД държи 27% от пазара с приходи от продажби
за 128 млн. лв. Почти цялото произведено
олио е реализирано зад граница. Износът
формира 39% от приходите за 54 млн. лева на "Клас олио" ЕООД, собственост на
Нерин Йълмаз. От продажбите на „Бисер
олива“ АД 59% са зад граница За миналата
година обаче постъпленията от експорт
на слънчогледово олио са намалели почти
наполовина. „Марица олио“ АД, Пазарджик,
е продало през миналата година слънчогледово олио за 41 млн. лева, от които 61%
зад граница. Над половината от приходите - 31 млн. лева, на “Папас олио” АД са
от външни пазари. Почти 27% по-високи
приходи е постигнало "Сън фуудс" ЕООД
през миналата година. Всички те идват
от продажби на външните пазари. Почти
изцяло зад граница продава и „Звезда“ АД,
Долна Митрополия, с македонско участие.
Оборотът на „Олимекс“ ООД, Видин, за
миналата година от олио е 18 млн. лева.
От тях 82% са за износ за региона.
Продажбите зад граница на

Лична хигиена и козметика
произведена в България за 2014 г., за са
106.3 млн. лева. Това са 57.4% от общите
приходи от продажби за 185.2 млн. лева за
козметичния бранш. С най-голям дял са
боите за коса и пастите за зъби. Шест
компании в сектора имат оборот, по-голям от 10 млн. лв., през миналата година.
На тях се падат 63% от общия износ.
С близки резултати начело на класацията са „Арома”АД и „Рубелла бюти”АД.
Малко над половината от приходите на
„Арома”, които за миналата година са 25.53
млн. лв., идват от продажби на външни
пазари. При „Рубелла бюти” този дял е
близо 85% от приходите от 24.9 млн. лв.
При "Фикосота" ООД около 10% от приходите идват от козметичен бизнес.
Продажбите в този сегмент са за 16.31
млн. лева. От тях близо 36% са от външни

пазари. На над 40 пазара, включително и продава в САЩ, Канада, Израел и Европа.
под собствени марки на търговски вери- Производителят на марките "Софра" и
ги, продава „Солвекс – козметични про- "Аврора" има продажби зад граница за 13.4
дукти” ООД. Приходите й за миналата млн. лева през 2014 г. Те са 18% от задграгодина са за 12.9 млн. лева и от тях близо ничните продажби в сектора.
80% са за външни пазари. Почти 80% от
Вторият по големина износител
приходите на „Розаимпекс” ООД, които са с 6.5 млн. лева е МКД ЕООД, Банско.
общо за 12.6 млн. лв., идват от продажби Дружеството, с италиански собствезад граница. При „Рефан България” ООД ник, изкупува гъби и диворастящи плоделът на задграничните продажби е 51.5% дове и работи изцяло за външни пазари
от общите, които са за 11.8 млн. лева.
- изнася замразени зеленчуци и сушени
В четири сектора делът на износа е гъби. От експорт на диворастящи гъби
между 40% и 50% от общите продажби.
тръгва бизнесът и на ЕT „Солариум А
При производство за 68 млн. лева в
eнд Е - Емилия Шойлева”. Сега фирмата
произвежда консервирани гъби, плодове
Рибния сектор
и зеленчуци под търговска марка „Сола”.
през 2014 г, извън страната са реализи- Продажбите за миналата година са за
рани 45.7% от продукцията (за 31 млн. 4.8 млн. лева – изцяло за износ. „Пелтина”
лева). Основният експортен продукт е ЕООД, град Искър, произвежда зеленчукови
месото от рапани. Около 41% от общите консерви и готови ястия. От продажбизадгранични продажби се дължат на него. те й за 4.6 млн. лева 98% са реализирани
Големите износители са "Север експорт" на пазарите в Германия, Хърватия, Босна
ООД, "Електра" ООД, "Черноморски рибо- и Херцеговина. Почти или изцяло зад гралов Бургас" АД, "Делта индъстри" АД, "Топ ница продават също „Максиланд“ ЕООД,
шел" ООД. Единствената компания сред (3.7 млн. лева) „Сатко“ ООД (3.5 млн. лева) и
25-те най-големи, която изнася черен хай- „Ефеб“ ООД (3.4 лева). На тези седем фирми
вер, е "Есетра комерс" ЕООД. Тя продава се падат 53% от задграничните продажби
само извън страната и е най-големият в сектора.
износител в сектора. "Диавена" ООД и
Над 40% от продажбите на катего"Славянка" АД изнасят рибни консерви. рията
"Рея фиш" ООД - доспатска пъстърва. Два
са силните износители на копърка - СД Птичи меса и гъши дроб
"Динг - Павлови и сие" и "Морски риболов през 2014 г. са били на външни пазари. Това
- Несебър" ООД. "Алмар сийфуд" АД изнася прави износ за 197 млн. лева. В сегмента на
скариди, преработени в България.
пилешко месо през миналата година приДелът на задграничните продажби в ходите от продажби в чужбина са 98.5 млн.
сектора на
лева (27% от общите). Задграничните
продажби на най-големия производител
Готовите ястия
"Пилко" ЕООД са за 56 млн. лева. Вторият
е 45% от общите - за 50 млн. лева. Над по-значим износител - "Пимел фуудс"
половината от тях се дължи на лидера ЕООД, е с продажби в чужбина за 13 млн.
в категорията - "Паллирия България" ЕАД лева. Две компании - "Прима фуудс" АД (10
- консервна фабрика за готови зеленчукови млн. лева) и "Сеффора" ООД (5.9 млн. лева),
храни. От продажбите за 28.115 млн. лева са работили изцяло за износ.
В категорията влизат и два сегменза 2014 г. 98% са за външни пазари - в над
40 държави. Значим износ имат и две дру- та, които традиционно са експортно
жества, чиято продукция в този сегмент ориентирани. Продажбите зад граница
е изцяло за чужбина. "Зорница комерс" ООД на патешко и гъше месо, българско про(5.2 млн. лева) добива и преработва месо изводство, през миналата година са за
от птици и други животни в готови яс- 49.5 млн. лева (77%) от общите, а на гъши
тия. "Герада" ООД (4.8 млн. лева) продава дроб - за 49.4 млн (80%).
Средният дял на продажбите зад
зад граница макаронени полуфабрикати.
граница от общите продажби за 25-те
Производството на
категории е 27.5% Над него е още отноПреработени зеленчуци
сителният дял на износа при ядките и
в България за 2014 г. е за 183 млн. лева. От сушените плодове, хартиените изделия,
него 41% (75 млн. лева) се реализират зад вината, перилните и почистващите
граница. Деветдесет и осем процента препарати, млякото и млечните продукот продукцията на втория по големи- ти и захарните, шоколадовите изделия
на производител - "Конекс Тива" ООД, се и бонбоните.
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Средна
стойност

The Mall

Карфур

ул.“Димитър
Пешев“ 30

Лидл

ул. „Проф. Д-р Иван
Странски“ 20

Кауфланд

жк „Дружба“,
до бл. 86

Т маркет

бул. „Симеоновско шосе“ 87А

Фантастико

София Ринг мол

Пикадили

ул. „Обиколна“ 32

Билла

ЦБА

Собствена марка
Промоция
Собствена марка
+ промоция
* Out of stock (OOS)

Показател

Легенда:

жк „Дружба“ 2,
РУМ Дружба

Сравнение на цените на 8 октомври

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Хляб „Добруджа“ ≥ 650 г

Яйца 10 бр.
Брашно 1 кг
Олио 1 л слънчогледово
Ориз 1 кг
Захар 1 кг
Кафе 100 г
Сирене краве 500 г
Кашкавал 500 г
Маргарин 500 г
Прясно мляко 1 л

Кисело мляко (≥ 2%) 1 бр.
Кренвирши 500 г
(свински, смес)

цена на брой

0.99

0.95

0.95

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

грамаж

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

700 г

цена за 650 г
цена на брой

0.99
1.99

0.95
1.99

0.95
2.79

0.69
2.09

0.69
1.89

0.69
1.99

0.69
1.79

0.64
2.69

размер

М

М

М

М

М

М

М

М

цена на брой

1.18

0.89

0.79

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

% пепел

n.a.

0.550

0.650

0.650

n.a.

0.850

0.650

0.650

цена на брой
цена на брой

2.19
2.19

2.19
0.99

2.19
1.39

1.99
0.99

2.39
0.99

2.19
0.99

2.19
0.99

2.15
1.79

% начупеност

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

100%

n.a.

цена на брой
цена на брой

1.59
0.79

1.29
0.99

1.29
0.89

1.29
1.05

1.29
0.75

1.29
0.79

1.29
1.45

1.29
1.09

състав

робуста,
magnoliophyta

сортове
робуста

африканска
и бразилска
робуста

арабика и
робуста

n.a.

робуста и
chich

n.a.

n.a.

цена на брой
цена на брой
цена на брой

2.5
5
1.99

2.75
4.75
0.99

2.45
5
1.99

1.85
4.5
0.99

1.84
4.00
0.99

2.45
4.45
0.99

3.00
5.50
0.99

3.25
5.45
1.19

масленост

3%

25%

n.a.

25%

25%

25%

25%

25%

цена на брой

0.89

0.89

1.69

0.89

0.89

0.89

0.89

1.49

масленост

2%

2%

1.5%

2%

2%

2%

2%

3%

0.793
0.79
2.15
0.79
2.19
1.29
1.33
0.98

2.51
4.83
1.27
1.07

цена на брой

0.44

0.45

0.79

0.49

0.42

0.45

0.59

0.59

г/масленост

400 г/ 2%

400 г/ 2 %

400 г /3.6 %

400 г / 2%

400 г/ 2%

400 г / 2%

400 г/ 2%

370 г /2.9%

цена за 400 г

0.44

0.45

0.79

0.49

0.42

0.45

0.59

0.64

0.53

цена на брой

2

1.50

2.48

2.49

1.60

1.50

2.24

2.35

2.02

обявен състав

n.a.

пил. месо, св.
кожички

n.a.

n.a.

n.a.

20% св. месо,
5% сланина

св. кожички,
птиче месо

n.a.

23.74
23.74

20.62
20.62

24.69
24.69

20.00
20.00

18.43
18.43

19.36
19.36

22.30
22.30

24.71
24.71

21.73
21.73

цена на брой

1.49

1.89*

1.95

1.99

1.79

1.79

1.49

1.29

1.71

мл

950 мл

400 мл

400 мл

400 мл

400 мл

300 мл

1л

250 мл

цена за 400 мл
цена на брой

0.63
1.99

1.89
2.03

1.95
3.35

1.99
1.45

1.79
1.35

2.39
1.35

0.60
1.35

2.06
2.19

ОБЩО ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
ОБЩО ЗА СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА

0.53

НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Шампоан ≥ 200 мл
за нормална коса
Препарат за чистене
≥ 750 мл, универсален

Душ-гел ≥ 200 мл

Сапун 1 бр.

Паста за зъби (≥ 75 мл) 1 бр.

Прах за пране 1 кутия

Тоалетна хартия 4 бр.

литра/ПАВ

1 л/ n.a.

1.5 л/ < 5%

1.5 л / < 5%

1 л/ < 5%

1 л / < 5%

1 л /5–15 %

1 л / <5%

1 л / < 5%

цена за 1 л
цена на брой

1.99
1.79

1.35
1.99

2.23
2.49

1.45
3.29

1.35
2.89

1.35
1.49

1.35
1.49

2.19
1.99

мл

500 мл

300 мл

250 мл

400 мл

750 мл

300 мл

300 мл

300 мл

цена за 300 мл
цена на брой

1.07
0.34

1.99
0.45

2.99
0.45

2.47
0.45

1.16
0.39

1.49
0.39

1.49
0.49

1.99
0.45

грамаж

70 г

75 г

70 г

70 г

70 г

75 г

100 г

75 г

цена за 70 г
цена на брой

0.34
1.09

0.42
1.79

0.45
1.49

0.45
1.49

0.39
1.79

0.36
0.79

0.34
1.29

0.42
1.49

мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

125 мл

125 мл

100 мл

цена за 100 мл
цена на брой

1.09
0.99

1.79
0.83

1.49
1.09

1.49
0.99

1.79
0.99*

0.63
0.99

1.03
0.71¹

1.49
1.19

брой изпирания

3

4

3

3

4

3

3

3

цена за 3 пранета
цена на опаковка

0.99
0.99

0.62
0.99

1.09
2.09

0.99
0.99

0.74
0.99

0.99
0.97

0.71
0.99

1.19
1.85²

дължина на ролка/г/
брой пластове

n.a./ 3

90 к/ 2

17.5 м/3

14.7 м /3

n.a./ 2

16 м /3

130 к /3

200 к/ 2

8.68
7.10
32.42
2.81%
30.84

9.97
9.05
30.59
–3.00%
29.67

12.91
12.29
37.60
19.23%
36.98

10.65
9.83
30.65
–2.81%
29.83

10.19
8.21
28.62
–9.24%
26.64

7.77
8.18
27.13
–13.97%
27.54

7.81
6.51
30.11
–4.52%
28.81

10.45
11.19
35.16
11.50%
35.90

0.1%

–3.4%

20.1%

–3.1%

–13.5%

–10.6%

–6.5%

16.6%

ОБЩО НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
ОБЩО ЗА СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОКУПКАТА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СРЕДНАТА ОБЩА СТОЙНОСТ
ОБЩА СТОЙНОСТ ПРИ СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СРЕДНАТА ОБЩА СТОЙНОСТ
ПРИ СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА

1. Прах за пране в „Лидл“ - отчетена е разфасовка за 65 пранета на цена 15.49 лв., цената е преизчислена за 3 пранета
2. Тоалетна хартия в „Карфур“ - отчетена е разфасовка от 8 ролки на цена 3.69 лв., цената е преизчислена за 4 ролки
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

1.66
1.88
1.66
2.18
1.83
0.43
0.40
1.40
1.35
0.97
0.92
1.23

9.80
9.05
31.54
30.78
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Поскъпват десет основни
категории, поевтиняват осем
Средната стойност на кошницата
на тайния клиент остава стабилна
Жана ЧАНКОВА

П

затвори на 5 октомври. Тайният клиент
отчита цените в общо осем търговски
вериги.

рез октомври тайният клиент на
сп. „Регал“ отчита 31.45 лв. средна
стойност на кошницата от най- При храните
евтините продукти в основните кате- средната цена се покачва в осем категории, които следи. Нивото на средната гории. При четири от стоковите групи
сметка остава стабилно при минимално ръстът е над 5%. С най-много се покачва
покачване 0.15 лв. (0.5%) на месечна база. средно базисната цена на хляба (+12%)
Среден ръст от 1% има при хранителни- заради рязък скок в цените на най-евте категории, с 1% спада средната стой- тините оферти в ЦБА (+0.30 лв.) и
ност на кошницата от най-евтини „Пикадили” ( +0.26 лв.). С по-умерен темп
нонфууд продукти. Анализът не включ- се увеличават средните базови цени при
ва „Пени маркет”, тъй като обектът, кашкавала и маргарина (с по +7%) и при
за който беше планирано посещението, захарта (+6%). Докато при кашкавала и

захарта динамиката в базовата цена
е нагоре при няколко търговци, ръстът
при маргарина се дължи основно на рязък
скок в цената на най-евтината оферта
в ЦБА спрямо миналия месец.
Средната цена поддържа слаба възходяща динамика при яйцата, кафето
и киселото мляко (с по +2%). Брашното
поскъпва средно с 1%, с покачване в цената на най-евтиния продукт единствено в ЦБА.
Спад в средната цена се наблюдава
в четири групи храни. С 10% поевтинява средно базисното ниво при прясното мляко. Тук скокът надолу е 14

°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

14 ТА Е Н К Л И Е Н Т

По вериги
показва интересен резултат. Общата
стойност на кошницата от най-евтини продукти се понижава само при
три търговеца, ръст има при пет. Рязко
се спуска надолу „Пикадили”. Общата
сметка в тази верига намалява с
близо 7 лв. спрямо месец по-рано.
Спадът идва основно от нонфууд
секцията (-5.94 лв.). Кошницата
поевтинява и в „Лидл” (-0.89
лв.) и „Билла” (-0.42 лв.), като
и в двете вериги посоката
надолу се задава основно от
секцията с храни. С най-много се увеличава сметката
на месечна база в „Карфур”
(+1.87 лв.), „Кауфланд” (+1.80
лв.) и „Т Маркет” (+1.65 лв.).
Октомврийската сметка е
най-ниска в „Кауфланд” (27.13
лв.), следвана от „Т Маркет” и
„Лидл”. Най-висока е в „Пикадили”
(37.60 лв.).
Според преизчисления анализ

По цени за стандартни
количества

лева е средната обща
стойност на продуктите
от кошницата на тайния
клиент на „Регал“ в осем
търговски вериги.

за всяка категория, „Т Маркет” е веригата с най-ниска средна стойност на кошницата (26.64 лв.), с близо 13.5% под средната на пазара, следвана от „Кауфланд”
(-10.6%) и „Лидл” (-6.5%). Останалите
търговци запазват релативните си
позициите. В секцията с хранителни
продукти преизчислената обща сметка
е на почти еквивалентно ниво спрямо
стойността на реалната пазарна кошница. Само два най-евтини продукта –
хлябът и киселото мляко в „Карфур”, се
предлагаха в различни от стандартните разфасовки, които следим. При нонфууд категориите стандартизираната
сметка е с 0.75 лв. по-ниска от реалната
пазарна кошница.
Общата сметка при стандартни
количества е по-висока от реалната в
две вериги – „Карфур” и „Кауфланд”. При
останалите търговци стойността
й е по-ниска. Разликата между двете е
най-голяма в „Т Маркет”, следвана от
ЦБА и „Лидл”.

Водещият критерий при избора на продуктите е най-ниската цена независимо от конкретната марка. В сравнението участват и
продукти, които са обявени с етикет, но ги
няма в наличност в момента на посещението на дадения обект, като това се отбелязва в таблицата. Маркират се и продуктите
на промоция, както и тези от собствените

марки на веригите.
От този брой тайният клиент на „Регал“ въвежда показателя средна цена при стандартни количества. Той дава възможност да се
създаде по-ясна представа за цените на продуктите и по вериги, изчистена от колебанията, свързани с вариращите количества, при
продуктите, които не са с фиксирано тегло.
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най-стръмен в ЦБА (-0.66 лв.) и в
„Билла” (-0.56 лв.). Динамиката при ориза
и кренвиршите, съответно –6% и –5%,
отчита по-скоро осреднено разнопосочното поведение на отделни търговски
вериги. С 2% средно поевтинява сиренето, а при олиото средната цена остава
стабилна спрямо предишния месец.

При нехраните
общата ценова тенденция е надолу. Спад
в средното базисно ниво има в четири
категории. Това са тоалетната хартия
(-16%), шампоан (-6%), паста за зъби (-2%)
и сапун (-1%). При тоалетната хартия се
наблюдава спад в най-ниската цена при
три търговеца, сред които „Пикадили”
тежи надолу с –2.20 лв. спрямо офертата си през миналия месец. Средно посТайният клиент на „Регал“ посещава по един
магазин от осем големи търговски вериги
в София месечно. Посещението е еднократно за магазин, а обиколката на деветте магазина става в един и същ ден. Пазарната
кошница на тайния клиент съдържа 13 хранителни и 7 нехранителни продукта, които се
описват в таблица със сравнение на цените.
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къпват две нонфууд категории – душ-гел
(+11%), издърпана нагоре най-вече от „Т
Маркет” (+1.90 лв.), и прах за пране с умерените +2%. Стабилно остава ценовото
ниво на универсалния препарат.
Анализът на динамиката

31.54
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Зоната около касите
в търговските вериги
Из записките на тайния клиент на 8 октомври
CBA
жк „Дружба“ 2, РУМ Дружба, 15.30 ч.
Почти няма клиенти в този час на деня.
От четирите каси работи една. В близост
до първата каса, покрай която се минава
на влизане в магазина, има минивитрина с
бира и безалкохолни. Тук е поставен и стелаж, на който са презентирани различни по
предназначение и марки чанти – от чантички за кръста, през калъфи за таблети,
до раници за училище. Импулсните стоки
– вафли, шоколади, дъвки, близалки, батерии,
бонбони, лепило и др., са разположени и от
двете страни на пътеките между касите.
На стелажите се рекламират дъвки “Орбит”.
Не забелязваме някаква определена система
в подредбата. Марките и видовете стоки
не са напълно еднакви в четирите касови
пространства. В зоната е организирана и
презентация на домакински електроуреди
Russell Hobbs – тостер, сокоизстисквачка,
ютия, електрическа кана. Цените са написани с дребен шрифт на лист хартия встрани
от уредите. До една от крайните каси са накачени подаръчни пликове. Контейтерите
за цигари са на обичайното място – над
касовия апарат, и са брандирани с Eva. На
тръгване работят вече две каси, опашки няма. На фирмения елек на касиерката,
която ни обслужва, пише: “Нека ви бъдем
полезни”. Поздравява ни, предлага бонбони
на промоция и ни изпраща с пожелания за
успешен ден.

„Билла“
ул. „Обиколна“ 32, 9.40 ч.
В магазина има осем каси, разположени по
двойки. По това време на деня работи една.
Около касите изобилства от писани послания. Над тях например върху жълти табла
са изписани и обяснени т.нар гаранции на
„Билла“ - за бързо обслужване на касата, за
налични артикули от брошурата, за замяна
без възражения, свежо или безплатно и пр.
Към клиентите е отправена писмена молба
сами да поставят покупките си върху лентата. А също и молба да опаковат продуктите
си на плотовете след касата. Около касите
в мрежови кошове се продават множество
продукти, голяма част от които са на промо-
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ция. За отбелязване е, че има и еднотипни на няколко брандирани точки на доставчици.
конкурентни компании - снакс, кроасани, кафе. Виждаме островен стелаж с минерална вода
Предлагат се и кръстосани оферти - напри- „Банкя”, хладилни витрини на „Каменица” и
мер към мрежовия кош с кроасани е прикрепен „Кока кола”, ориентирани така, че да привлепрозрачен цилиндричен съд с кафе „3 в 1“. Има и кат вниманието на клиентите, запътили се
отделни фирмени стелажи. Асортиментът към касите. Присъства и фризер на сладолепреди и над лентите за покупки включва дъв- дите „Алгида”, както и два брандирани диски, бонбони, бисквити, зърнени десерти, мно- плея с богато порфолио под марката Xylotol,
жество шоколадови изделия, включително и позиционирани в центъра на преходната
шоколадови яйца, сусамки, влажни кърпички, зона. В касовата зона отчитаме акцент в
презервативи, лепило, кърпички за очила, са- рекламното присъствие на марките Gillete,
мобръсначки. Преброяваме 11 производителя Orbit и M&Ms, представени със светещи
на захарни, шоколадови изделия и бонбони. На брандирани дисплеи над лентите. В порткасите се продават и билети от национал- фолиото участват бонбони, презервативи,
ната лотария, както ни известяват и по шоколадови барове, шоколадови яйца и др.
вътрешната уредба. Има дори православни Представени са няколко ключови доставкалендарчета и комплект за кадене, както чици с по няколко артикула – присъстват
и стелаж на издателство за детски книжки. вафли My Motto, „Морени” и „Мура”, бисКонтейнерите за цигари над касата рекла- квитки BelVita, кексчетата Barni, баровете
мират нова цигарена марка. Изписано е, че „Република”, разтворимите напитки Nescafe,
пушенето е вредно за здравето.
бонбоните Golia и Tic-Tac, както и разгърнат
асортимент на дъвки Orbit. Едно от касо„Пикадили”
вите чела презентира продукти на Haribo,
София Ринг мол, 13.15 ч.
със съответната брандировка на стелажа.
Обширно пространство дели касите от Прилепени до самите касови ленти са минихрегаловите секции. В него са разположени ладилници на Coca Cola. Служителите 16
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

16 ТА Е Н К Л И Е Н Т
15
на касата са изключително учтиви, спокойни
и вежливи. От общо десет каси в момента
работят две, с по-един клиент.

„Фантастико”
бул. „Симеоновско шосе“ 87А, 11.10 ч.
Пространството между касовата зона и
регалите в халето е не по-широко от алея.
Непосредствено след нея започват регали
със захарни изделия, парти артикули, вестници и списания и др., както и дизайнерски
оформеното чело на разгърнатата секция
с био продукти. Усещане за интегрираност
на пространството създават челата на
регалите, гледащи към касите, на които са
представени специални оферти. На отсрещната страна, залепени за касовите ленти, с
лица посрещащи клиентите, гледат широки
щендери със захарни и шоколадови изделия и
презервативи. Такива има на всеки две каси, с
известни разлики в асортимента. Марките,
които присъстват тук, са Nescafe, M&Ms,
BelVita, Barni, Corny, „Мура”, „Троя”, „Република”,
Mars, Twix, Snickers, Bounty, Kinder Chocolate,
Milka, „Своге”, Durex и др.
От общо десет каси в момента работят
четири. На всяка от тях опашката не надминава четирима клиенти. Прави ни впечатление, че мърчандайзингово усвоеното
пространство, покрай което чакат клиентите на касата, не е голямо. Основните категории, които отчитаме в портфолиото
на касовата зона, са лепила (Loctite), ножчета
за бръснене (Gillete), бонбони и дъвки Orbit и
Xylitol и батерии. При една от касите виждаме и зърнени барчета. Продуктите, които
служителките предлагат на промоция на
всеки клиент, минаващ през касата, са шоко
барчета Kit-Kat.
Обслужиха ни вежливо, професионално и бързо, с механизирани реплики и отчетлив ред
в отправените предложения. В торбичката ни сложиха рекламна брошура на клуб за
танци.

“Т маркет”
жк „Дружба“ 1, до бл. 86, 16.30 ч.
Магазинът е чист и подреден. В него има
четири каси. Когато влизаме в обекта, работят две от тях и се е събрала опашка. В
пространството около касите са поставени два фризера със сладолед – на Nestle и
Algiva. Наблизо има и висок стелаж с различни
видове безалкохолни на “Швепс”. На стелажите над лентите са представени основно
дъвки и освежаващи дъха бонбони. От дясно
на пътеките между касите има шоколади,
вафли, презервативи, батерии и др., но няма специално повтаряща се подредба на артикулите. Под лентата висят хартиени
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

пликове, брандирани с логото на веригата. зоните зад касовите ленти асортиментът
Полиетиленовите торбички се подават е почти идентичен с малки различия, количесот касиера. Над касите виждаме реклама на тен превес или задълбочаване на някои от
картата за лоялност “Благодаря”. На видимо категориите. Присъстват импулсни катемясто е поставен надпис, че не се продава гории като дъвки, запалки, ножчета за бръсалкохол на лица под 18 години. Кантейнерът нене, шоколадови барове, бонбони, кексчета,
за цигари е брандиран с Victory. Служителите вафли, батерии и други. На едната от касите
на касите са облечени с фирмени облекла, намираме и бульони на кубчета, близалки и
всяка има бадж с името. Момичето, което изкуствени кокали за домашни любимци.
ни обслужва, е много любезно. Посреща ни
с поздрав. Впечатление ни прави кошчето „Лидл“
за касови бележки, което е монтирано под бул. „Димитър Пешев“ 30, 8.20 ч.
крайната част от касовия блок, където се От девет каси работят две и докато сме
поставят маркираните вече продукти. На там, отварят и трета. Пред всяка двойка
излизане отново работят две каси, но вече има регали с продукти на промоция - бисквиняма клиенти.
ти, солети, фъстъци, бира, бонбони, кафе
три в едно, брандиран щендер на „Сникерс“.
„Кауфланд”
Над и зад лентите за покупки също са разпоул. „Проф. Д-р Иван Странски“ 20, 10.15 ч ложени различни продукти - дражета, дъвки,
Прави впечатления силният акцент на ве- бонбони, кърпички за очила, влажни кърпички,
ригата върху бързото и удобно обслужване запалки, презервативи, вафли, меденки, шона клиентите на касата. Докато бяхме в колад. Разделителите на касата рекламират
магазина, неколкократно оповестиха, че фурната на „Лидл“. Под лентата изобилства
клиент, чакал по-дълго от пет минути от брандирани пликове за пазаруване. Над када бъде обслужен на касата, ще бъде обез- сата са разположени контейнери с цигари. С
щетен. В допълнение над всяка от касите „не се сърдете, ако изглеждате млад“ започна
имаше брандиран постер, промотиращ надписът, обясняващ, че не се продава алкоконцепцията за добро касово обслужване хол на непълнолетни. Баркодът на един от
на веригата.
продуктите, които купуваме, не сработва.
Касите в обекта са общо шестнадесет, Любезната касиерка първо моли охраната да
разположени на две линии. В момента рабо- донесе друг, за да го маркира. Той обаче се затят четири, с по един или двама клиенти. бавя и тя изтичва сама. Забелязваме, че върАтмосферата е спокойна и приятна, служи- ху капака на монетника й има инструкции:
телките се усмихват и помагат на по-въз- знак да се усмихва, напомняне да поздрави. А
растните клиенти да напълнят стоките в също и обяснение, че ако чакащите клиенти
торбичките си.
са повече от двама, трябва да позвъни за
Широки и с богат асортимент щенде- отваряне на нова каса.
ри на дъвките Orbit са ориентирани така,
че да посрещат клиентите, запътени към „Карфур“
касите. На централно място в преходната The Mall, 11.10 ч.
зона е позициониран дисплей на Disney, който В „Карфур“ има 42 каси, част от които експредлага брандирани балони и чаши с визии пресни и други - на самообслужване. По това
на анимационни герои. Виждаме двустранно време на деня работят две, като пред всястоящо рекламно пано на сладоледите Algida. ка има максимум двама клиенти. Пред всяка
В непосредствена близост до касите има ми- двойка каси има горе-долу една и съща поднихладилни витрини на Pepsi и чай Lipton. В редба - три вертикални стелажа. В средния
откриваме батерии от собствената марка
на веригата, най-горе балсам за устни, а найдолу запалки. В регалите от двете страни
има бонбони, десерти, кроасани, шоколади,
Научавайте и вие първи новините
преобладаващо от собствената марка на
от ритейл сектора, като ни харесате
Carrefour с надписи на гръцки език. Изложени
са също кафе на промоция, кафе под собствена марка и продукт на „Ригли“. Същите
продукти, но с повече лица са представени
и на трите рафта и половина в съседство с
www.facebook.com/Regal.bg лентата за покупки. От марковите продукти виждаме кафе на „Спетема“ и шоколад на
„Своге“. До касите има по три вида пликове
за пазаруване.

Вече сме над 1300!
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Огнян Попов, управител на broshura.bg:

Всеки ритейлър има нужда
от ясна стратегия за mobile
Каква ситуация в българската търгоМасовата реклама е скъпа и резулвия на дребно очертават наблюденитатите от нея са трудно измерими.
Нито един маркетинг мениджър не знае
ята и данните от „Брошура.бг“?
— Като лидер в дигиталните брошури и
всъщност каква част от продажбите
промоции в България ние имаме изклюса благодарение на стотиците хиляди
чително интересен и динамичен поглед
хартиени брошури, които поставя в повърху планирането на покупките от
щите на потребителите. А всички знастрана на потребителите. Така наприем, че това не може да продължава още
мер 65% от нашите потребители (550
дълго време - маркетинг активностите
000 месечно) са жени, които активно
трябва да може да бъдат измерими.
планират покупките на своите домаКогато рекламата е персонализирана
кинства. Мъжката аудитория съвсем
спрямо профил, интереси, демографски/
традиционно се интересува повече от
икономически данни на конкретен клипредложенията на строителните хиент, тогава можем много ясно да оправпермаркети.
даем всеки изхарчен маркетинг лев и да
Засилен интерес към промоциите на
измерим неговата ефективност. Тогава и
магазините има в дните понеделник и
потребителите ще виждат ползата от
СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
особено четвъртък. Това са моментитова да споделят личните си данни с цел
те, в които нашите потребители се поръчат онлайн.
да получават точно промоциите, които
информират за промоциите. Често съФакт е, че ритейлърите с най-сери- ги интересуват, когато ги интересуват.
ветваме клиентите ни да комуникират озни маркетинг бюджети са най-силно Ключовият въпрос, който потребитекъм тях не само в този ден, но и дните посещавани. От друга страна, и мест- лят си задава, е: Това полезно ли е за мен?
преди това, за да се засили интересът ните вериги със силно локално присъст- При положителен отговор технологията,
вие също са харесвани (вериги магази- чрез която е получил полза, е без значение.
към предстоящите предложения.
Почти 50% от потребителите ни ни, които са само в София или само в Разбира се, важно е да бъде изготвена праразглеждат промоциите през мобилни Пловдив например). Въпрос на време е вилната стратегия за въвеждането на
устройства. За нас това означава са- все повече вериги да се възползват от подобрения към клиентите.
мо и единствено едно: всеки ритейлър възможностите, които предлага онлайн
има нужда от ясна стратегия за mobile комуникацията, защото потребите- А дали е готова ритейл индустрията
и поне минимално, базово присъствие лите вече са там и това няма да се в България да отговори на
с основните задължителни елементи: промени.
търсенията на потребителите?
мобилен сайт (дори и скромен), инфор— Смятам, че ритейл индустрията има
мация за адресите, работното време, Мислите ли, че българският
достатъчно богат опит с пилотни протелефони за лесен контакт и др.
потребител е готов за революционно екти и не виждам защо нови и интеракНаблюдаваме и повишен интерес новите ритейл решения?
тивни дигитални решения да не са част
към принтирането на ваучери за на- — Първо, да дефинираме какво всъщност от предложението към потребителите.
маление в офлайн магазините. В това са революционни решения. Тенденцията Не бива да подценяваме българския пототношение можем да се похвалим с ня- при повечето нововъведения в ритейл ребител. Той става все по-модерен, все
колко успешни кампании. Така свързваме индустрията на европейско ниво е в по- по-търсещ и изискващ. А както и сами
онлайн и офлайн за реални допълнител- сока персонализиране на комуникацията виждаме от над 1 200 000 посещения на
към крайния клиент. Персонализирането нашия сайт „Брошура.бг“, той е все пони продажби.
Друга възможност, от която се въз- ще става все по-достъпно благодарение мобилен (над 40% мобилни посещения) и
ползват нашите клиенти, също добавя на навлизането на инструменти за ана- очаква от магазините постоянно актустойност за потребителите: инте- лиз на Big Data, както и възможностите, ална и полезна информация. В този смисъл
рактивна дигитална брошура с линкове които NFC предлага за in-store/near-store въпросът наистина е не дали потребикъм всеки продукт. Така потребителите комуникация и мобилните технологии, телят е готов, а кога ритейл секторът
разглеждат брошурата, имат възмож- wifi-tracking, и не на последно място все ще го последват с технологии, които да
ността да кликнат на всеки продукт по-широкото приложение на лоялните направят живота му по-лесен.
и да прочетат повече информация на програми и информацията, която те
Цялото интервю можете
сайта на ритейлъра или директно да генерират.
да прочетете на www.regal.bg.
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Матиас Куек, мениджър „Проучвания” в дивизия
„Търговия с бързооборотни стоки в Европа” към Planet Retail:

Дискаунтът не е самоцел
Г

ерманският пазар вече е наситен с
дискаунтъри. Какво стратегическо
значение за „Алди“ и „Лидл“ имат
европейските пазари?
— В момента интересни за дискаунтърите са страни като САЩ,
Великобритания и Австралия. Те са
силно хомогенни, с голям потенциал за
растеж. В същото време отделните европейски страни вече се пренаситиха с
търговски обекти на дискаунт играчи.
Бързооборотните пазари в Европа обаче не могат да се разглеждат под общ
знаменател. Всеки от тях има национални особености, които не трябва
да се пренебрегват. Това важи както за
дискаунт бранша, така и за сегмента
на супер- и хипермаркетите.
Конкретно какво означава това за
големите страни в Европа?
— На някои пазари дискаунтърите се развиват толкова бързо, че представляват
заплаха за установени търговски компании с дългосрочно присъствие. В някои
случаи ръстът се „заплаща“ чрез експанзия. В момента във Великобритания
дискаунтът се изстрелва нагоре със
скоростта на ракета. Там веригите
залагат на конкурентни предимства като удължено работно време, разширен
асортимент, повече персонал, обилни
разходи за реклама и пр. В същото време
в недалечна Франция дискаунт браншът
от години буксува. От известно време „Алди“ и „Лидл“, както и местните
дискаунтно ориентирани конкуренти
разреждат търговските си мрежа, за
да повишат производителността си.
Влияние върху тези тенденции имат
различни фактори като пазарна концентрация, преобладаващи формати,
местни регулативни специфики, навици
на пазаруване и други.
Какви стратегии следват „Алди“ и
„Лидл“?
— Според мен при „Лидл“ класическата
концепция на дискаунта—ограничен
асортимент, който позволява максимално висока оборотност на стоките
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кончината и на двамата основатели
на компанията—братята Албрехт,
част от новата мениджърска генерация поставя размера на бизнеса преди
концепциите. Все по-силно се усеща една
business-school рутина, която предписва „добавената стойност“ като начин
за успех. В края на краищата целта на
веригата е да се движи в крак с най-големите в международен план.

Матиас Куек
е мениджър „Проучвания“ в офиса на
Planet Retail във Франкфурт. Ръководил е изготвянето на някои от найуспешните проучвания на Planet Retail.
От 2000 до 2005 г. е работил като журналист за Lebensmittel Zeitung. Там отговаря за дискаунт вериги като Aldi,
Penny и Lidl.

при възможно най-ниски разходи, служи
като базов подход, върху който веригата стъпва по пътя си към лидерска позиция на европейския пазар. Дискаунтът
не е самоцел. Тази концепция може малко
по малко да се развива в посока супермаркети, като при това се запази предимството на ниските разходи.
При „Алди“ доскоро нещата стояха по
различен начин. Това е компания, в която
класическата дисаунт философия беше
поставена на пиедестал. В основата
стоеше гордата кауза да продаваш
на възможно най-ниски цени на пазара,
носеща част от духа на Робин Худ, който помага на народа. Отчасти тя все
още е жива, но по всичко личи, че след

Никога не променяй
работеща система“—
тази максима важи както
за Германия, така и за
други страни.

Защо често двете вериги са поиновативни на чужди пазари,
отколкото на германския?
— Защото на чуждите пазари те не са
чак толкова успешни. Освен това навън
имат много повече свобода. „Никога не
променяй работеща система“—тази
максима важи както за Германия, така и за други страни, в които нещата
вървят добре. Новостите трябва да
се тестват там, където нещата не
вървят гладко, или на малки пазари, на
които е по-лесно да се рискува. В малката
Словения например Aldi Süd прави само
специални промоции, а в Унгария се развихря с множество промооферти. Там и
разнообразието на асортимента е разгърнато в най-голяма степен. Що се отнася до множеството листвания на маркови стоки, основната причина е новата
One-Stop-Shop стратегия на веригата.
Със сигурност новости като облицовката с дърво и диагоналното подреждане
на регалите с пресни плодове и зеленчуци
по подобие на Aldi Nord не са активности,
които ще повишат ефективността на
бизнеса. Винаги е вълнуващо, когато дискаунтърите тръгнат по нови пътеки на продуктово ниво, като например
офертите на диетични продукти в
Португалия. Въпреки че двете дивизии
на Aldi—Süd и Nord, са самостоятелни
компании, в много случаи те работят
съвместно по ключови въпроси. В това
има известен парадокс, тъй като според
легендата някога „Алди“ се е разделила на
две, защото основателите ѝ—братята
Тео и Карл, не са постигнали съгласие по
някои принципни въпроси.
Жана ЧАНКОВА, по Lebensmittel Zeitung

ДА ПОЛЗВАШ
ТАКСИ,
БЕЗ ДА ТЪРСИШ
ДРЕБНИ.
ТВОЯТА MASTERCARD® Е ПОВЕЧЕ ОТ КЕШ
Поръчай Yellow taxi с ПОС терминал на 02/91119 и 1219
за всички мобилни оператори и може да платиш
сметката си безконтактно – бързо, лесно и сигурно.
Ще познаеш оборудваните коли по обозначителните стикери.

www.mastercard.bg
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представя класацията

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА
БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ
В БЪЛГАРИЯ

очаквайте
през ноември
“Регал 500+”

Производителите
в числа:
обем и стойност
на продажбите
пазарен дял
износ

Научете ПЪРВИ,
когато РЕГАЛ 500 +
е на пазара, като
ни пишете на:
info@regal.bg
лично съобщение на
facebook.com/regal.bg

Разпространение на regal.bg на хартия или pdf
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Улични вендинг машини
снабдяват Кипър с изворна вода
Литърът струва само 5 цента, а 1.5 л бутилирана
са минимум половин евро, и то в промоция
Бранислава БОБАНАЦ, Кипър

К

ъде в Европа можете да купите
литър изворна вода само за 5 цента? В Кипър - средиземноморският
остров, който заради климата си периодично страда от водни кризи. При
сушата през 2007-2008 г. например правителството отделя 50 млн. евро, за да
купи и достави прясна вода с танкери
от Гърция.
Всичко това ражда преди около 15 години уникален кипърски модел на продажба на наливна изворна вода чрез вендинг машини, който се радва на голяма
популярност в страната.

Вендинг машините в Кипър
са далеч от познатия ни вариант. На
практика те са огромни резервоари.
Водата до тях се доставя с цистерни
от извори най-вече в планината Тродос
и селата в подножието й. Машините
са на открито, на достъпни свободни
места между къщите и кооперациите и работят 24 часа в денонощието.
Зареждането зависи от пуснатите
монети и обема на бутилката. Найголемите бутилки са от 20 литра и
пълненето им с изворна планинска вода
струва само 1 евро.
Бутилираната минерална вода в
Кипър е значително по-скъпа. Найниската цена за бутилка от 1.5 литра
е 0.50 евро (на промоция), но достига
и до 1.50 евро. Шест бутилки от 1.5 л в
пакет (9 л) струват между 2.50 евро и
3.50 евро.
Домакинствата на острова се снабдяват и от заводите за обезсоляване на
морската вода. Първата инсталация за
превръщане на морската вода в годна за
пиене влиза в действие през 1997 г. Сега
в експлоатация са пет такива огромни
и скъпи съоръжения. “Преработената
вода отговаря на стандартите за качество за питейна вода, но вкусът й е
различен от този, с който хората са

Транспортирането на водата с цистерни от извора в планината и зареждането на вендинг маСНИМКА: БРАНИСЛАВА БОБАНАЦ
шините се осъществява при строги изисквания за безопасност

свикнали. Затова постепенно компаниите започнаха да въвеждат вендинг
машини, които се зареждат от планинските извори и така осигурят по-евтина вода близо до дома“, казва Андреас
Андреу, заместник-директор на отдела
за промишлеността в Кипърската търговско-промишлена палата.
Сега в Кипър, в който живеят близо 860 000 души, са инсталирани 1060
вендинг машини за питейна вода, сочи
справка на Службата по обществено
здраве към Министерството на здравеопазването, която издава лицензите
и контролира качеството на водата в
тези апарати.

Работата им се регламентира
от закон,
приет през 2001 г., и допълнителна наредба от 2004 г., които хармонизират
в националното законодателство европейската Директива 98/83, обясни
пред “Регал” Меропи-Мария Хараламбус-

Йоаниду, експертът, отговорен за издаването на лицензите.
“Процедурата за легализирането,
както и последващият контрол върху работата на вендинг машините
са много строги, за да се гарантират
качеството и безопасността на предлаганата вода”, подчерта ХараламбусЙоаниду. Една от важните регламентации например е, че сертификатът се
издава не на компанията собственик, а
за всеки автомат поотделно. Валиден
е за година, после се кандидатства за
подновяването му.
За да получат разрешение да инсталират вендинг машина, компаниите
трябва да представят данни за водния
източник, микробиологичен и химически
анализ на водата. Такъв анализ, който
включва над 60 позиции, собствениците трябва да правят всеки месец
в акредитирани държавни и частни
лаборатории. Ако нямат 12 доклада от
проверки на качеството на во- 22
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вода е възможна заради сравнително
малкото инвестиции за дейността.
Добивът на водата не налага да се изграждат специални съоръжения, нито
скъпоструващи бутилиращи линии.
Основните разходи са транспортните
– по преноса на водата с цистерните, и
за поддържането на машините, обясни
Христос Георгиадис. Той черпи вода от
извор в село Мутулас, само на 60 километра от Никозия. “Снабдяването и
продажбата на питейна вода е low cost
бизнес, който е икономически ефективен и изгоден при къси дестинации
- при пренос на по-далечни разстояния
транспортните разходи се оскъпяват
и предимството на ниската цена ще
се загуби. Може би затова в България и
други страни няма такава практика”,
смята той.

Наливната и бутилираната вода

Мария Хараламбус-Йоаниду от Министерството на здравеопазването показва водосборните
СНИМКА: БРАНИСЛАВА БОБАНАЦ
райони на картата на Кипър

21
дата, може да им бъде отказано - при самия извор и във вендинг машиподновяване на сертификата, казва ната, за да се види каква вода тръгва
експертката.
и каква стига до потребителите и
Задължително изискване към ком- дали съвпада с обявена от собственипаниите от този бизнес е да въведат ка по документи, обясни експертката.
и да работят по системата HACCP. През миналата година здравното миПроцедурите й обхващат целия път нистерство е извършило 1429 такива
на водата - от извора и добива, през проверки.
транспортирането с цистерните, зареждането на машините, пълненето Бизнесът е добър,
им, почистването им и предлагането макар че в последните години печална продукта на потребителите.
бата от него намаля - заради ефекта
Изключително важна е и разпоредба- от емиграцията върху потреблениета за поддържането на необходимата то. Компанията ни компенсира чрез
температура на водата. Това е един от приходите от другите си сектори,
най-рисковите фактори за качеството казва Христос Георгиадис, собственик
и безопасността й, тъй като вендинг и директор на HCS Moutoullas Water.
машините стоят минимум 15 часа на Фирмата произвежда вендинг машини
ден на слънце, като температурите и продава изворна вода чрез 70 автоюли-август надхвърлят 40 градуса. Нови мата в Никозия и Ларнака. Това е семеен
технологии в производството на апа- бизнес, с който той се занимава вече
ратите и охлаждащи системи се борят 15 години.
с този проблем.
Макар и свито, търсенето остава
Освен останалите документи здрав- голямо. Фирмата зарежда машините
ното министерство изисква и здравен си с нови количества прясна вода средсертификат за служителя, пряко анга- но по два пъти седмично, така че няма
жиран с транспортирането и пълне- риск от залежала вода. Освен това всенето на водата в машината.
ки месец автоматите се почистват
Най-малко веднъж годишно инспек- основно с пара, за да се гарантират хиторите от Службата по обществено гиенните изисквания.
здраве са задължени да проверят всеки
Ниската цена на вендинг водата е и
воден автомат на острова. Правят се резултат от бизнеса, и условие за неи периодични проверки на случаен прин- говото конкурентно развитие, коменцип. Извършва се и “кръстосан контрол” тира Георгиадис пред “Регал”. Евтината
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

са ориентирани към различни таргет
групи и затова не се конкурират, каза
за “Регал” Василис Василиадис, експерт
по пазара на вода в Кипърската търговско-промишлена палата. Вендинг
машините са предпочитани от домакинствата, защото водата е евтина
и удобна за снабдяване. Компаниите за
бутилирана минерална вода продават
основно за ресторанти, заведения, хотели, курорти, а също и в търговската мрежа. На пазара на острова има
място за всички. Затова въпреки голямата ценова разлика конкуренцията
на изворната вода не води до намаляване цената на бутилираната, казва
Василиадис.
Бизнесът с вендинг машините е раздробен – развива се от много компании
с по малко машини. При бутилираната
минерална вода в Кипър обаче две компании държат близо 90% от пазара. И двете са известни производители на бира.
Лидерът КЕО пуска на пазара през 1996 г.
бутилираната си натурална минерална
вода “Агиос Николаос” (”Свети Никола”).
Днес тя е лидер в своята категория и №1
по продажби на острова. Изворът й е село
Какопетрия в планината Тродос. В планината е и село Агрос, където се бутилира
едноименната бутилирана минерална
вода Agros, бранд на “Фотос Фотиадис
груп” от 1998 г. И двете продукции са
сертифицирани от ЕС като “натурална
минерална вода”. Мощностите и на двете компании са изключително модерни и
отговарят на най-високите европейски
стандарти.
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Промоциите движат ръста
при трайните колбаси
Над една четвърт от парите за категорията
преминават през ценови или количествени отстъпки

3.5%

Неда КЛЕНСКА*,

П

окупките на трайни колбаси от
българските домакинства нарастват с 3.5% в стойност за
дванадесетте месеца до юни 2015 г.
в сравнение с аналогичния период на
предходната година. Увеличава се значимостта на брандираните продукти
в категорията. Макар продуктите с
етикет на търговска верига да са значително по-представени при трайните колбаси спрямо общите им нива за
сектора на бързооборотните стоки, те
свиват позициите си от 16.9% на 14.8%.
Ръстът

е ръстът в стойност
на покупките на
трайни колбаси от
домакинствата за
годината до юни 2015 г.

При брандираните продукти
е движен основно от промоциите.
Пазарният дял на промоциите скача
драстично, като се удвоява до 26.7%.
Това означава, че вече над една четвърт
от парите за трайни колбаси преминават през ценови или количествени
отстъпки. Именно промоциите се оказват двигателят за ръст на цялата категория, защото единствено при тях
се регистрира позитивно изменение,
докато продуктите, закупени извън
специална оферта, намаляват.
Разгледано по сегменти, увеличаване
на похарчените пари се наблюдава при
сурово сушените и варено-пушените
деликатеси, а трайните варено-пушени
колбаси остават без промяна.

Сурово сушените колбаси
включващи луканка, луканкови колбаси,
филе „Елена“ и други сухи колбаси, нарастват с 5% в стойност. Тази промяна отчасти се определя от ръста на
средните цени с 2% на килограм. В много
по-голяма степен обаче тя е обусловена
от факта, че потребителите купуват
сурово сушени колбаси значително почесто и в по-големи количества 26

СНИМКА: SHUTTERSTOCK

Динамика в сегментите трайни колбаси в стойност
(в %, VII.2013–VI.2014 спрямо VII.2014–VI.2015)
Трайни колбаси
Варено-пушени деликатеси
Трайно варено-пушени деликатеси
Сурово сушени колбаси

3.47
4.4
–0.2
5.4

Дял на видовете сегменти трайни колбаси в стойност (%)
VII.2013–VI.2014
VII.2014–VI.2015

27
29

Варено-пушени деликатеси

33

40

31

40

Трайно варено-пушени колбаси

Сурово сушени колбаси

Пазарен дял на трайните колбаси в стойност (%)
Собствени марки
VII.2013–VI.2014
VII.2014–VI.2015
Промоции
VII.2013–VI.2014
VII.2014–VI.2015

16.9
14.8

13.2
26.7
ИЗТОЧНИК: GFK

*Консултант изследовател, Домакински панел
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СНИМКА: SHUTTERSTOCK

5%

е ръстът
в стойност
при сурово-сушените
колбаси.
24
на отделна покупка. Това е найзначимият сегмент за българските
потребители. Тежестта му в стойност спрямо категорията е 40% и остава стабилна за двата анализирани
периода. При

Варено-пушените деликатеси
увеличението е с 4%. Сегментът включва бекон, филе, роле, леберкез и т.н. При
него позитивната динамика също се
определя от по-честите покупки на
домакинствата и по-голямото закупено количество при отделно посещение. Значителна роля обаче оказва и нарастването в базата от потребители.
Докато през периода юли 2013 - юни 2014
г. варено-пушени деликатеси са купували
64% от българските домакинства, през
юли 2014 - юни 2015 г. те достигат 67%.
Всичко това повлиява добре на позициите на сегмента и те нарастват от
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

Методика
Данните са на база изследването
„Потребителски панел“ на
„GfK България“, което измерва
домашното потребление
на бързооборотни стоки от
българските домакинства.
Изследването е представително
за потреблението на всички 3 млн.
домакинства в България. Данните
за покупките на домакинствата се
събират на двуседмична база, като
включват детайлна информация
за потреблението на разнообразни
категории бързооборотни стоки.
Обхватът на изследването
включва не само стандартните
типове канали, но също така
домашно произведените продукти,
покупките от каталожна
търговия, онлайн търговия,
дискаунтърите и всички останали
налични формати и вериги
магазини, които предлагат стоки
за всекидневно потребление.
Изследването не покрива
консумация извън дома, в хорека
канала, от чуждестранни граждани,
пребиваващи на територията на
страната, ваканционна консумация
и търговия на едро.

4%

е увеличението на
продажбите на варенопушени деликатеси в
стойност.
27% на 29% спрямо общите похарчени
пари в категорията.
Увеличаването на тежестта на варено-пушените деликатеси е за сметка
на намаление в дела на

Тайните варено-пушени салами
от 33% на 31%. Понятието включва
шпековите салами, салами „Бургас“,
„Сервилат“, „Търново“ и др. Въпреки че
сегментът губи позиции спрямо останалите, той остава стабилен в стойност. Средните му цени за килограм
обаче нарастват с 2.5%, от което и става ясно, че всъщност закупените обеми
(количества) намаляват. Свиването е
повлияно от факта, че трайните варено-пушени салами са имали по-малко
потребители през периода юли 2014 юни 2015 г. Сегментът е влязъл в домовете на 83% от домакинствата, докато
в предходния период те са били 85%.
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Виното е най-развиващата се
алкохолна категория в България
За годината до юли то измести уискито
като втори най-продаван алкохол в страната
Христиана НЕДЯЛКОВА*,

К

онсумацията на алкохоли за дванадесетте месеца до юли в България
бележи лек ръст на база на предходния аналогичен период. Данните на
„Нилсън България“ сочат ръст в стойност от 2.7%, в обем - 1%, и в продадени
бройки - 1.2%.
Пет категории успяват да генерират почти 80% от продажбите в стойност на алкохолни напитки в България.
На първо място с дял от 51.6% в стойност е бирата. Тя е най-предпочитаният, т.е. най-често консумираният,
продукт на пазара. Следва категорията
вино с 11.1% дял в стойност. През последните дванадесет месеца виното си
разменя местата с категорията уиски,
което преминава от втора на трета
позиция. На четвърто място са водката и ракията с идентични резултати
от 8.3% дял в стойност.
Сред алкохолните категории виното е тази, която се развива най-бързо.
Продажбите в стойност за периода
август 2014 - юли 2015 са нараснали с
13.9% спрямо същия период предишната година, в обем - съответно с 16.9%,
а в продадени бройки - с 13.4%.

Българско или чуждестранно вино
Данните от продажбите показват малък дял на чуждестранното вино на българския пазар – едва 4% в обем и 10.7% в
стойност за годината до юли. Вероятно
цената е един от важните фактори, които определят избора на потребителя.
Чуждестранното вино е двойно по-скъпо
от българското, сравнени и по цена на литър, и по цената на бутилка. (Графика 1)

СНИМКА: SHUTTERSTOCK

ГРАФИКА 1

Средни цени на българско и вносно вино
15

От продажбите на вино 90% в обем се
реализират в търговски обекти тип
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Кои канали на дистрибуция
движат ръста

13.8

0

— Българско вино на литър
*Отдел „Обслужване на търговски вериги“
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— Вносно вино на литър

VI–VII VIII.2013 VIII.2014
2015 –VII.2014 –VII.2015

— Българско вино на брой

— Вносно вино на брой

ИЗТОЧНИК: NIELSEN
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ГРАФИКА 2

Продажби на вино в хорека
2.5
2.9

78.1

19.4
10.0

78.1

В обем
В стойност

Кафенета/бюфети/сладкарници
Ресторанти

Барове

ИЗТОЧНИК: NIELSEN
СНИМКА: SHUTTERSTOCK

хранителни магазини и удобни магазини. Останалите 10% се осъществяват
в хорека обектите. При продажбите
в стойност разпределението е 67%
към 33% в полза на хорека обектите.
Ресторантите имат превес в продажбата на вина, което се предопределя и
от спецификата на консумацията на вино предимно по време на хранене. Делът
на чуждестранните вина в ресторантите е 7.2% в стойност спрямо 92.8%

дял на българските вина. (Графика 2)
При търговските обекти делът на
супермаркетите над 301 кв.м и на магазините между 41 и 300 кв.м в продажбите на вино в обем расте в сравнение
със същия период миналата година. В
резултат се свива делът на малките
магазини от традиционната търговия
и на удобните магазини. Почти 50% от
продажбите в стойност преминават
през най-големия формат магазини на

българския пазар - супермаркетите над
301 кв м. (Графика 3)

Какво предпочита българският
потребител
Потребителите определено предпочитат червеното вино. Делът му от продажбите в стойност е 50.3%, а в обем
51.8%. Следва бялото вино с 42.3% дял в
стойност и 44.6% в обем. През последните 12 месеца се наблюдава ръст в 30
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продажбите на розе. То взема част
от продажбите на другите два вида вино.
Почти 61% от продажбите в стойност
са на сухи вина, следвани от 38% за тези,
които нямат специфична индикация за
съдържанието на захар или нивото на
сладост. Що се отнася до сортовете
вина, тук вече се наблюдава по-голяма
диверсификация във вкусовете. Въпреки
големия избор на пазара се откроява потреблението на Мерло – 11.7% дял в обем,
Шардоне – 10.4%, Бленд ( смес от 2 сорта
грозде) – 7.3%, Мускат – 5.5%, Траминер –
2.5%. Разгледани в стойност дяловете
са съответно Мерло – 12.5%, Шардоне –
11.7%, Бленд (смес) – 17.7%, Мускат – 5.2%,
Траминер – 4.4%. Голям дял от около 40%
държат вината с неидентифициран от
производителя сорт.
СНИМКА: SHUTTERSTOCK

ГРАФИКА 3

По разфасовки и опаковки

Разпределение на продажбите по търговски канали (%)
В обем

В стойност
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15.4
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15.1
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VIII.2014–VII.2015
VIII.2013–VII.2014

Супермаркети (над 300 кв.м)

Големи магазини (41–300 кв.м)

Средни и малки магазини (под 41 кв.м)

Удобни магазини

ИЗТОЧНИК: NIELSEN

ГРАФИКА 4

Разпределение на продажбите по размер на опаковката (%)

В обем

В стойност

Вече сме над 1300!

13.5
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Научавайте и вие първи новините
от ритейл сектора, като ни харесате
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www.facebook.com/Regal.bg

VIII–IX.2014 — VI–VII.2015
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VIII–IX.2013 — VI–VII.2014
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1.5 л

5л

2л

Водачът по продажби в стойност е бутилката от 750 мл с 60.5% дял, следвана
от кутията от 3 л – 15.5%. (Графика 4)
Виното се предлага основно в три
вида опаковки: стъклени бутилки с
60.4% дял в продажбите в стойност,
картонени кутии – 22.8% дял, и пластмасови бутилки – 16.5% дял. Делът на
пластмасови бутилки спада и в обем, и
в стойност за сметка на покачващия
се дял на кутиите.
В заключение - българинът предпочита да пие български вина. Основен двигател за потреблението си остава цената и тя в голяма степен също определя
избора на винопроизводител. И докато
част от другите алкохолни напитки
регистрират спад в продажбите, то
виното расте. Лошата реколта от миналата година, която затрудни производството на домашно вино, също може
да е допринесла за повишената консумация на бутилирано вино. Следващата
година ще покаже дали ръстът е конюнктурен, или ще продължи.

Други разфасовки

ИЗТОЧНИК: NIELSEN
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Как да подобрим финансовите
резултати на винената секция
Най-новото решение, създадено специално
за вино, е оборудване за рафт, наречено Facer™
Доброслава МИРЧЕВА,
управител, „Дисплей България“

Е

дна от категориите с най-високо
ниво на постоянна грижа в магазина е винената секция. Освен икономическата страна – необходимост
от значителни средства за поддръжка
на складова наличност, съществуват
и други предизвикателства като изисквания за бърза обращаемост, добър
асортимент (особено за големите магазини), мениджмънт на наличностите и
постоянна нужда от аранжори за презареждане и поддръжка на рафта, особено
в пиковите часове.
Това са трудностите пред търговския обект, но крайният клиент също
има своите грижи. Той е изправен пред
миксираните рафтове, на които почти никога бутилката не отговаря на
ценовия етикет. Обикновено е твърде трудно да намери точно виното на
промоция, така че може да не купи това,
което при други обстоятелства би взел
в повече, или още по-лошо – да не купи
нищо.
Добрата новина е, че всяко от посочените предизвикателства дава възможност за оптимизиране и подобряване.
При категория с толкова висока стойност за магазина това ще има сериозен
финансов резултат като спестявания
на оперативни разходи и увеличаване
на продажбите. От своя страна клиентът също ще бъде доволен, защото е
напазарувал бързо и точно.
Тъй като продажбите и удовлетвореността на купувача са от първостепенна важност за всеки бизнес, как да
направим така, че

Да превърнем „разглеждането“ на
рафта в покупка
Основен проблем пред рафта е ориентирането в често големия асортимент.
Клиентът губи много време да намери
нещото, което обикновено купува, или

се чувства изгубен, ако е решил да опита нещо ново. Последното много често
води до нереализиране на продажби, и
то във висок сегмент.
Ясното означаване на подкатегории,
които посочват вида вино или страната производител (Италия, Франция,
Чили и др.), има значителен ефект върху
увеличаване на импулсните покупки.
Нужно е много да се внимава за съответствието между ценови етикет
и конкретна бутилка, тъй като подобен проблем може да доведе до загуба
на лоялни клиенти или на конкретна
продажба. Решението в този случай
изисква голям ресурс на труд и време,
но подобряването на резултатите
няма да закъснее. Разбираемо е, че няма
по-дразнещо нещо за клиента от това
да види промоционален етикет, но да
липсва продуктът на промоция.
Оперативните разходи също могат
да бъдат намалени, когато

Пространството бъде максимално
уплътнено
Добрият мърчандайзинг винаги води до
добри финансови резултати. Не само
защото оказва влияние върху продажбите, но и защото подпомага оптимизирането на рафта. При продукти
в бутилки е необходимо да се намери
баланс в подреждането, така че да се
намали рискът от счупване и в същото
време да не се губи твърде много междурафтово пространство.
Друга възможност за подобряване
на финансовите резултати на категорията е

Намаляване на ресурсите за
подреждане
Времето е пари. Колкото е по-добра
вътрешната организация на мърчандайзърите/аранжорите и намесата им
е максимално ефективна, без да пречи на
продажбите, толкова е по-печеливша
секцията. Често презареждането в час

„Дисплей България“ ООД
е българска компания, в която работи
екип от специалисти с над 10-годишен
опит в търговски маркетинг и оборудване за магазини.

пик пречи на клиентите и ги разсейва
от най-важната задача – да извършат
покупка.
Всичко казано дотук звучи като една
непосилна задача или история, която няма край. Нямаше да я пиша, ако трябваше да завърша толкова песимистично.
Най-новото решение, създадено специално за вино, е оборудване за рафт,
наречено Facer™. Системата вече е внедрена в над 200 обекта на „Теско“ във
Великобритания, а все повече световни
вериги я въвеждат в магазините си.
Основните ползи, до които води,
дават решения на описаните предизвикателства. Този нов тип оборудване съчетава профил за поставяне на
информация (подкатегория), „бетонирането“ на бутилката над етикета,
поддържането на рафта подреден през
цялото време и намаляване на разходите за труд с 27%.
Повече информация може да намерите на http://display-bulgaria.com и във
фейсбук страницата www.facebook/
DisplayBulgaria.
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„Монделийз“ е основен промоиграч
при шоколадите и бонбоните
Milka в акция може да се намери най-сигурно в „Метро“ и „Фантастико“
Боряна ГЕНЧЕВА, по данни на

Развитие на категорията

„М

(I–VIII.2014 — I–VIII.2015, %)

онделийз“ има дял от 30.3%
от брутната рекламна
стойност (GAV*) на промоциите на шоколадови бонбони и шоколад на блок в България за първите осем
месеца на годината, сочат данните на
„Фокус“. На компанията се падат 65.5%
от GAV на промоциите в „Метро“, 40.6%
от промоциите във „Фантастико“,
35.2% - в „Билла“.
За други пет търговски вериги делът
на производителя варира от 30.2% (в
“Кауфланд“) до 23% в („Карфур“). Най-слабо
присъства „Монделийз“ в ЦБА – дял от
11.5%, и в „Лидл“ - едва 6.9%.

Вторите по
промоционален дял
- „Нестле“, имат 12.6% от брутната
рекламна стойност на промоциите
в категорията, всички промоции във
веригите. Storck e с 6.4%, Lindt - с 6.3%,
Ferrero – с 5.7%.
„Нестле“ работят най-добре с
„Кауфланд“ - имат 25.7% дял от GAV на
промоциите там, 23.8% в „Карфур“, 15.7%
- в „Пикадили“. Делът им от промоциите
в „Билла“ е 12.2%. Не правят промоции
в „Лидл“.
Storck генерират 17.8% от брутната
рекламна стойност на промоциите в
ЦБА, 14.9% в „Пени“ и 10% в „Т-Маркет“
за осеммесечието на годината.
Промоционалната активност на
Lindt е съсредоточена в „Пикадили“ –
16.7% дял от GAV на промоциите, „Билла“
– 16.4%, ЦБА – 13.2%, „Карфур“ – 11.7%.
Ferrero работят с “Лидл“ – 27.6%,
„Фантастико“ – 11.3%, „Т-Маркет“ –
10.2%.

*GAV анализът (GAV = GrossAdvertisingValue), който „Фокус“ предоставя наред с мониторинга
на промоционалните цени, е качествен анализ,
базиран на обсега на брошурата/промоцията
(например национални спрямо местни брошури),
формат/вид на брошурите, както и на обема на
всяка промоция (в кв. см)
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Шоколадови бонбони
2014

51.9
53.2

2015

49.9
54.8

Шоколад на блок, 100 г
43.5
41.7

2014

44.0

2015

37.9

Шоколад на блок, над 100 г
4.6
2014
5.1
2015

6.1
7.3

Брой промоции

GAV

ИЗТОЧНИК: FOCUS

Сред по-малките промоиграчи
„Победа“ (с дял от 2.5%) и “Кристал
Перник“ (2.2%) работят предимно с
„Кауфланд“ и имат съответно 5.5% и
6.2% дял от брутната рекламна стойност на промоциите там. „Кристал
Перник“ (Melbon) има и 3.7% дял във
„Фантастико“.
Ritter Sport промотират основно в
„Лидл“. Делът им от 18% там им дава
2% дял от GAV на всички промоции в категорията за първите осем месеца на
годината. Pergalе са правили промоции
предимно в „Т-Маркет“, Krueger - в „Пени“,
Loacker – във „Фантастико“, Mieszko – в
ЦБА.
Двадесеттте марки, които са били

Най-често в промоция,
са увеличили дела си от брутната рекламна стойност в категорията от 67%
за януари - август 2014 г. на 71% за 34

Лек превес на бонбоните
Промоциите в категорията на шоколадовите изделия са поделени почти
поравно между шоколадовите бонбони и шоколадите на блок с лек превес
на бонбоните, сочат данните на „Фокус“.
На шоколадовите бонбони се падат
50% от промоциите в категорията в
брой и 55% от брутната им рекламна
стойност (GAV) за първите осем месеца на тази година. В сравнение с януари - август 2014 г. относителният дял
на шоколадовите бонбони от броя на
промоциите е намалял с два пункта и с
толкова се е увеличил делът им от GAV
на промоциите.
Шоколадите от 100 г увеличават с половин процентен пункт относителния си дял от броя на промоциите до
44%, но намаляват дела си от брутната им рекламна стойност с четири
пункта до 38%. По-големите шоколади - над 100 г, по-рядко са в промоция.
Делът им обаче нараства с пункт и половина до 6% от броя на промоциите и
с два пункта до 7% от GAV през януари
- август тази година спрямо първите
осем месеца на миналата.

Средната промоцена
намалява
Средните промоционални цени и в двата основни сегмента намаляват през
изследвания период. При бонбоните
средната промоцена намалява от 5.29
на 5.03 лева за кутия от 250 г, а при шоколадите – от 1.41 на 1.35 лева за блок
от 100 г. При бонбоните това е съпътствано със спад на максималната промоцена от 17.99 на 11.39 лева за кутия
и ръст на минималната от 1.49 на 1.99
лева за кутия. При шоколадовите блокчета от 100 г максималната цена расте от 3.99 на 4.99 лева, а минималната
остава без промяна – 0.44 лева.
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същия период на тази година.
Ръст в промоактивностите се наблюдава при Milka, Suchard, “Нестле“, LZ,
“Сезони“, Raffaello, Lindt, “Черноморец“,
Melbon, “Таралежки“. Спад спрямо предходната година е регистриран при Merci,
“Своге“, Lindor, “Млечен“, Toffifee, Choco'lo,
Van d'or, Ritter Sport, Schogetten. Kinder задържа относителния си дял от брутната рекламна стойност на промоциите
на нивото на миналата година.
32

Дял на марките при промоциите на шоколад и шоколадови
бонбони (% от GAV)
13.5

Milka

14.6
6.2
5.7
5.4

Suchard
Merci

4.7
5.3
4.6

Своге

Картината по вериги

2.6

Nestle

Основните промопартньори на
„Кауфланд“ са „Монделийз“ (30.2% дял
от GAV на промоциите във веригата за
периода) и „Нестле“ (25.7%). При „Билла“
също най-голям е делът на „Монделийз“
(35.2%), следвани от „Линд“ (16.4%) и
„Нестле“ (12.2%).
В „Пени“ за първите осем месеца на
годината най-силно промотирани са
били собствените марки на веригата
(42%), след това „Монделийз“ - 24.2%, и
Storck - 14.9%.
За „Метро“ основен партньор е
„Монделийз“ (65.5%).
„Лидл“ също набляга на собствените
си марки (45%). Дискаунтърът обаче работи активно и с Ferrero (27.6%) и Ritter
Sport (18%).
За промоциите в “Т-Маркет“ основен
принос имат „Монделийз“ (24%), Ferrero
(10.2%) и Storck (10%).
В „Пикадили“ „Монделийз“ генерират
28.1% от брутната рекламна стойност,
Lindt – 16.7%, а „Нестле“ - 15.7%.
При „Карфур“ 23.8% има „Нестле“,
23.3% - „Монделийз“, и 11.7% - Lindt.
Основен дял от 40.6% от брутната
рекламна стойност на промоциите във
„Фантастико“ държи „Монделийз“.
Промоиграчите в ЦБА са Storck (17.8%),
Lindt (13.2%) и „Монделийз“ (11.5%).

6.0
4.3
3.9

Lindor
2.8

LZ

4.2
3.9

Mlechen

2.9
3.3

Toffifee

2.2
2.3
2.7
2.5
2.3

Сезони
Choco'la

3.5

Van d'or

1.3
1.7

Raffaello

2.8
2.4

Ritter sport

1.8
1.3

Lindt

2.4
1.3

Черноморец

2.1

I–VIII.2014

I–VIII. 2015

ИЗТОЧНИК: FOCUS

Дял на производителите от промоциите на шоколад и шоколадови бонбони в основните
търговски вериги (% от GAV, I–VIII.2015)
Кауфланд
Билла
Пени
Метро
Лидл
Т маркет
Пикадили
Карфур
Фантастико
ХИТ

30.2

25.7

35.2

2.6

12.2

24.2

2.3

14.9

8.5

2.2

5.5
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16.4

14
4.9

27.6
24.3

18.0
5.8

10.0

28.1

15.7

23.3
11.5

Mondelez International
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10.2

9.2
Nestle

17.8
Storck

3.8

Lindt

13.2
Ferrero

Ritter Sport

4.4

3.5

12

2

46
16.7

7.9

1

45.0

1

4.1

23.8
40.6

5.8

1.8

2.7

20

42

65.5
6.9

2

3.6 3.4

4.2

11.7
8.8

9.1

30
11.3

3.5 1.7
Победа

30

4.6
1.7

2
21

43
Други

Private labels

ИЗТОЧНИК: FOCUS

П Р Е Д С ТА В Я Н Е 35

Елтрейд внедри централизирана
система за управление
на продажбите в Lafka
„Табак Маркет“ АД избира Елтрейд и Datalogic
за цялостно организиране и оптимизиране на продажбите
в най-голямата търговска верига в България

Е

лтрейд разработи цялостна централизирана система за управление на търговските обекти от
веригата Lafka. В момента системата
работи в 890 обекта, като бройката
им расте постоянно. Всички павилиони са с интегрирани баркод скенери
на Datalogic.

Предизвикателството:
Със стартирането на проекта Lafka,
Табак Маркет се изправя пред предизвикателството да организира централизирано продажбите в обектите от
веригата. Интеграцията и последващата поддръжка на системата трябва да бъдат поверени на фирма, която
има капацитета да обслужва голям брой
обекти, разположени на територията
на цялата страна. Трудно достъпните
обекти, липсата на електрическо захранване в някои от тях, както и нуждата от централизирано управление
предполагат предоставяне на иновативно решение.

Решението:
След анализ на офертите в края на 2012
г., „Табак Маркет“ АД избира Елтрейд за
фирма, която да предложи ефективно
решение за автоматизиране на продажбите и доставките. Важна задача е
доработването на софтуер Детелина
спрямо специфичните нужди на Lafka и
интеграцията му със SAP. Направените
доработки включват модул за зареждане на предплатени мобилни телефони,
връзка с Националната лотария, модул
Инкасо, контрол на работното време на
персонала, модул за погасяване на кредити по банков път и други. Иновативна
разработка е и модулът за покупка с

възможност за теглене на суми до 50
лв. от банкова карта. Елтрейд трябва
да внедри системата в обектите, да
я поддържа, както и да доставя консумативи.
Елтрейд печели проекта в качеството си на български производител на
фискални устройства, търговски софтуер и консумативи.
Системата във всеки обект е реализирана с баркод скенери Datalogic модел
QW2120 USB, касови апарати Eltrade и
търговски софтуер Детелина със специално разработените за целта софтуерни модули.
Системата в обектите без електрическо захранване е осъществена с иновативния продукт Eltrade A6 MINI POS и лекия, ергономичен баркод скенер Datalogic
TD1100 RS232. Това решение предоставя
безжична двупосочна връзка между обекта и централния сървър, без нужда от
компютър с връзка към интернет.

Резултатите:
„В лицето на Елтрейд открихме истински професионалисти“, каза изпълнителният директор на Табак Маркет.
Служителите в обектите на веригата
много бързо и лесно свикнаха да работят с търговски софтуер Детелина
на Елтрейд. Безпроблемното сканиране и удобната продължителна работа с
баркод четците на Datalogic помагат за
бързото обслужване на клиентите.
Интеграцията на проекта в Lafka
изгради успешен бизнес модел, който
доказа професионализма на интеграторите, софтуерните и хардуерните
разработчици на Елтрейд, както и
високото качество на продуктите на
Datalogic.
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Продажбите на
брашно намаляват
Бурен ръст имат единствено малките сегменти
на пълнозърнестото и типовото брашно
Мина ДАШЕВА*, по данни на

„Х

ляб щом има, всичко има“, казва фолклорът. При продажбите на основната суровина за
производството на хляб в домашни
условия обаче се наблюдава сезонност,
най-видима около Коледа, Нова година и
Великден. Освен това през последните
две години продажбите на брашно в магазините намаляват. За дванадесетте
месеца до юли 2015 г. „Нилсен“ отчита
спад в категорията в стойност от 4.2%
в сравнение с предходния аналогичен период, когато спадът е бил 7.5% спрямо
годината до юли 2013 г.
По-различно се развиват продажбите в обем. За годината до юли 2014 г.
категорията регистрира малък спад
от 0.9%. През следващите дванадесет
месеца обаче проблемът се задълбочава
до 3.9% общо за двете години.
Изпреварващият спад на продажбите в стойност спрямо този в обем
има ценово обяснение. Силните зърнени реколти през 2013 и 2014 г. водят до
поевтиняване на зърното с около 30%
и до 6.7% спад в средната претеглена
цена на килограм брашно, която „Нилсен“
следи. През следващия годишен период до юли 2015 г. цените се запазват
с минимален спад (0.3% на килограм).
Поевтиняването не успява да стимулира потреблението и продажбите на
дребно.

единствено при супермаркетите над
300 м². За последния изследван период
те имат относителен дял от 30.9% от
продажбите в обем и 31.6% в стойност.
Продажбите на брашно в тях нарастват с 2.8% в обем и с 4.3% в стойност за
сметка на „много големите и големите
хранителни обекти“ и „малките и средните обекти“.

Спад при бялото брашно
И двата основни типа брашно, които
се продават в магазините—бялото и
брашното тип „екстра“, бележат спад.
Бялото брашно генерира 65.6% от продажбите в обем и 59.8% в стойност.
Продажбите му намаляват съответно с 3.7% и с 5.5% за последния годишен
период.
Делът на брашното тип „екстра“ е
съответно 22.1% от продажбите в обем
и 23.9% в стойност. Продажбите му намаляват дори по-силно—съответно с
6.7% и с 5.9%.

Подем при пълнозърнестото
и типовото
В последните две години се забелязва
повишена консумация на пълнозърнесто и типово брашно. Това се дължи на
засиления интерес към храни, полезни
за здравето - така наречената Healthy
Trend, която „Нилсен“ наблюдава в све-

товен мащаб. В България все още делът
на здравословните продукти е относително малък. Конкретно за брашното –
пълнозърнестото и типовото брашно
реализират едва 2.4% от продажбите
в обем на цялата категория и 2.5% от
продажбите в стойност. През последния годишен период продажбите на
пълнозърнестото брашно нарастват
бурно с 64% в обем и с 62% в стойност,
а на типовото—с 10.2% в обем и 6.3% в
стойност. Средната цена на килограм
намалява с 3.5% при типовото брашно
и с 1.1% при пълнозърнестото. Вероятно
това също допринася за положителното развитие през последната година.
При брашното брандираните продукти генерират 89.4% от продажбите
в обем и 92.2% в стойност, а останалото е на собствените марки на търговските вериги. Спадът в продажбите е
валиден и за двата сегмента, но е поголям при продуктите с частни марки—16.6% в обем и 18% в стойност.

89.4%

е делът в обем на
брандираните продукти
от продажбите на брашно.

Разпределение на продажбите на брашно по търговски канали

Ръст при супермаркетите
Продажбите на брашно са разпределени
сравнително равномерно в различните
типове търговски обекти. Най-голяма
е важността на магазините от 41 до
300 м² („много големи и големи хранителни обекти“). През тях се реализират
39.1% от продажбите в обем и 38.5% в
стойност за годината до юли 2015.
Положително развитие се наблюдава

В обем
VIII.2012–VII.2013
VIII.2013–VII.2014
VIII.2014–VII.2015
В стойност
VIII.2012–VII.2013
VIII.2013–VII.2014
VIII.2014–VII.2015

33.2%
30.1%
30.9%

32.6%
29.4%

Супермаркети над 300 м²
*Отдел „Обслужване на клиенти“
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

35.5%
38.5%
39.1%

35.7%
38.7%

31.6%

38.5%

31.4%
31.3%
30.0%

31.7%
31.9%
29.9%

Много големи/големи обекти от 41 до 300 м²

Средни/малки обекти под 40 м²

ИЗТОЧНИК: NIELSEN
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Витрината „Ануга“
предлага всичко
Над 7000 изложителя от 108 държави, в това число и 69 български фирми,
участваха на най-голямото световно изложение за храни и напитки
Биляна МИХАЙЛОВА, Кьолн

Н

ад 7000 изложителя от 108 държави – така изглеждат сухите
цифри от тазгодишното, 33-то,
издание на най-голямото и най-важното световно изложение на храни и напитки в Кьолн (от 10 до 14 октомври).
Любопитното и екзотичното обаче
не могат да бъдат обхванати от статистиката, а на „Ануга“ те са въпрос
на чест.

Колкото по-оригинално е оформен
щандът и колкото повече усилия са положени за привличане на вниманието
на посетителите, толкова по-голяма
е гаранцията за успеха – важи не само
за това изложение, но за него наистина е от особена важност. И второто
– достолепието, което държавите с
традиции в бранша могат да си позволят с внушителното си представяне, но това определено не важи за
всички. Все отнякъде обаче трябва да
се започне – Турция например с всяка
следваща година заема все по-сериозно
място на изложението и определено
се е превърнала в марка. Гърция (която
тази година е страна партньор) също
трудно би могла да бъде пропусната. А
и към румънския сектор – с подобаваща
реклама и очевидни старания всичко да
изглежда максимално европейски – просто не биха могли да бъдат отправени
критики.
Разпределени в няколко тематични
сфери – деликатеси, органични храни,
замразени и пресни стоки, месо, мляко,
напитки и машини за обслужването на
целия този бранш – 7063 фирми представиха постиженията си на площ от
284 000 квадратни метра (Кьолнското
панаирно градче е на пето място по
площ в света). А акцентите: биопродукти, гурме и регионални специалитети, здравословни и функционални
храни, кашер, халал, вегански и вегета°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

Предлаганото трява не само да е вкусно, но и красиво

риански, както и стоки, произведени на
принципа „феър трейд“ (т.нар. честна
търговия).
Някои от стоте държави изложителки бяха представени само с по
една почетна фирма – като например Афганистан, Албания, Косово или
Бангладеш, но на другия полюс има достатъчно впечатляващи цифри – 993
фирми от Италия, 485 от Испания, 450
от Китай, 769 от страната домакин
Германия. Не че количеството е определящо, особено ако предлаганите продукти са еднообразни – като донесената
от Перу киноа или иранските стафиди, но по-големият брой изложители
определено е и фактор за по-голямото
възможно разнообразие, което за „Ануга“
никак не е маловажно. А и след като
веднъж са направени количествените
натрупвания, идва времето за качествените изменения, които са направо задължителни в днешните времена, когато вкусът на потребителите става
все по-капризен.
Е, на тяхното внимание в Кьолн бе
предложена и газирана кокосова вода, и
напитка на основата на водорасли, и
маслинов еликсир с краставици и хвой-

СНИМКА: БИЛЯНА МИХАЙЛОВА

на, сладка пица, зеленчуков сладолед или
пък сладолед без нищо – без глутен, без
захар и без лактоза. Най-голям медиен
интерес обаче привлече т.нар. Прясна
кръв - далеч непредназначена за вампири
напитка с вкус на червени боровинки и
джинджифил, която може би дори звучи
малко банално, но с избраното име има
шансовете да се превърне в истински
хит.
Именно тези са най-големите новости, посрещнали посетителите в
самото начало на изложението и все
пак систематизирани. Но и оттам
нататък из необятните зали без затруднения можеха да се открият стъписващи по-конвенционално настроения
потребител – като например тайландска синя супа, сварена от неизвестни
по европейските географски ширини
растения.
Извън недвусмислената екзотика,
докарани от далечни страни, по-близките на свой ред се бяха постарали да
не останат незабелязани – къде чрез
красиви девойки в носии, къде чрез сръчно боравещ с ножа за сирене господин,
облечен в расо, къде чрез майсторско
художествено оформление на щанда,
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доближаващо се до произведение на из- ник не без гордост заявява, че щяло да
куството. И, разбира се, грижливо об- му се наложи да купува нов визитник –
мислени слогани от типа „Произведено толкова много контакти е осъществил
във Франция – произведено с любов“ или и е очевидно доволен от представяне„Сиренето не е всичко, което Холандия то. С всяка следваща година броят на
може да предложи“.
българските фирми расте (този път
От най-изтънчените деликатеси са 69) и благодарение на съдействието
(като например кашу с аромат на трю- от страна на Агенцията за насърчаване
фели) до предназначените за поддържа- на малките и средните предприятия
не на добро здраве и форма продукти повечето от тях се явяват обедине(чието място се разширява все повече) ни и сравнително по-лесно забележи- „Ануга“ предлага всичко. И позволява да ми. Останалите пък предпочитат да
се регистрират най-добре актуални- се представят самостоятелно – ако
те тенденции в различните браншове, традиционно участват на „Ануга“ и
както и да се измери мястото, което вече си имат кръг от заинтересовани
съответният изложител с неговата потребители.
палитра заема.
„Искаме да популяризираме овчето
Възможността за контакти е не- месо“, разказва Владимир Миленски от
сравнима с никоя друга, а дори и само Асоциацията на овцевъдите (с официалповърхностният поглед към разно- ното име Национална асоциация за разобразния състав на обикалящите из въждане на синтетичната популация
палатите експерти (изложението е „Българска млечна овца“). Българските
предназначено предимно за тях) под- овцевъди за първи път се явяват обесказва, че това е мястото, откъдето динени на изложението и никак не са
можеш да пробиеш и до най-неочаквани разочаровани от проявения към тях
дестинации.
интерес – основно от арабския свят
„Именно тук намерих клиент от и от Турция. Подготвили са за посетиКения“, съобщава симпатична млада телите и въпросник, предназначен да
дама от една от представените на увеличи общата култура по отноше„Ануга“ български фирми. Друг сънарод- ние на качеството на овчето месо – за

да се опитат да излязат извън т.нар.
етнически пазари, на които засега е основното място на българските стоки
в Централна Европа. Достатъчното
оживление около българските щандове би трябвало да е свидетелство, че
такава възможност съществува. Но и
този път на „Ануга“ водим същия разговор, както и преди – ако голяма верига
поиска редовни доставки в определен
мащаб, производителят от България
току започва да обяснява, че трудно би
се справил, и тутакси отблъсква потенциалния пласьор.
След изложението е като преди изложението – подготовката за следващото трябва да започне незабавно и освен
осъществените контакти трябва неизбежно да се отчита видяното, оцененото и това, което тепърва предстои
да се развива в тази толкова динамична сфера. Домакините от Кьолн и този
път бяха предоставили на изложителите възможността да се представят по
най-добрия начин – с перфектна организация, инфраструктура и логистика, а
от изложителите следващия път ще
се очакват следващи нови и нови оригинални решения, ако държат на своята
марка и репутация.
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Боян Нейчев, генерален директор за Централна и
Източна Европа на френската компания за сирена Bel:

Трайна тенденция е търсенето
на по-качествени продукти
К

ак бихте описали пазара на млечни
продукти в Централна и Източна
Европа?
— Пазарите в региона, за който отговарям, са много различни като темп на
развитие. Поради политическата ситуация в Украйна там наблюдаваме спад
на продажбите, на Балканите имаме
стагнация, затова пък в Чехия, Словакия,
Унгария, Полша и Румъния—растеж.
Брутният вътрешен продукт в тези
държави нараства средно с 3 до 4% на
година, а пазарът—с 5%, тъй като има
корелация между нарастването на доходите и покупателната способност на
населението. Основните ни дейности
са съсредоточени на тези пазари, които
сами по себе си са много различни и се
характеризират със силно изразена индивидуалност. Друга, макар и не основна,
причина за повишаването на продажбите е намаляването на изкупната цена
на млякото, която доведе и до лек спад
в цените на млечните продукти.

мандри, произвеждащи сирене, но няма
много особено силни местни брандове.
Тенденциите, за които стана дума, тук
са много по-слабо изявени, тъй като пазарът е малък. От друга страна, той е
и много консервативен. Деветдесет и
пет процента от хората консумират
сирене, но те предпочитат класическото бяло саламурено сирене и кашкавал.
Характерно за целия балкански регион
е, че трудно се опитват нови вкусове,
а това допълнително ограничава вносителите.

Боян Нейчев
е част от мениджърския екип на френската компания—производител на сирена Bel, от 2003 г., а от 2014 г. е генерален директор за Централна и Източна
Европа. Отговаря още за страните от
Балканския полуостров и Украйна. Под
негово ръководство продажбите в региона достигат 100 млн. евро, а брандовете, за които отговаря, заемат водещи позиции в своя сегмент.
Завършил е Американския университет в Париж и има магистърска
степен по бизнес администрация от
INSEAD, Франция. Отговарял е за продажбите в Централна и Източна Европа във втората по големина френска козметична компания Yves Rocher,
а после е бил консултант по корпоративна стратегия в Париж.

Наблюдавате ли разлика във
вкусовете и предпочитанията
на хората в отделните държави,
които да налагат прилагането на
специфичен подход към пазара?
— Разликата във вкусовете е наистина голяма. Дори в Чехия и Словакия има
различия в предпочитанията, които ни
карат да бъдем внимателни при разработването на маркетингови стратегии. Преди няколко години адаптирахме
блокчетата на сирената La Vache Qui
Rit, за да съответстват на хранителните навици на хората в Украйна.
Рекламата на сиренето Darmleer в две
съседни държави като Германия и Чехия
е различна, защото сме установили, че
хората имат различни предпочитания.
В Полша, където се държи на местния
произход на храните, подчертаваме, че
сирената се произвеждат на място с
местни продукти. В рекламата на Kiri
там специално наблегнахме на факта,
че сметаната идва от полска крава.

Кои са основните тенденции, които
наблюдавате в момента на тези
пазари, и как Bel отговаря на тях?
— Като трайна тенденция в момента наблюдаваме търсенето на по-висококачествени продукти. Хората се
интересуват от състава на храните
и се ориентират към био- и натурални храни. В страните от Централна
и Източна Европа се забелязва и връщане към традиционни за тези пазари
марки, както и силно изразено предпочитание към местното производство.
Продуктите на Bel се произвеждат с
най-добрите възможни суровини с миКои са най-важните правила според
нимално количество или изобщо без
вас за изграждането на успешен
консерванти и винаги са се отличавали
бранд?
със своето качество. В заводите ни в фона на останалите европейски
— За да има успешен бранд, зад него
Полша, Словакия и Чехия се стремим да пазари?
трябва да стои висококачествен произползваме и местните производители — Силно фрагментиран, слабо брандиран дукт. Затова и екипът на Bel е безкомна мляко.
и ценово чувствителен. Така най-общо промисен по отношение на качеството
бих описал българския пазар на сирена. В във всеки аспект—от избора на суространата функционират повече от 240 вини до опаковките. Освен това 41
Как оценявате българския пазар на
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ние залагаме на отговорна и честна рек- „За да има
лама, която представя предимствата
успешен бранд,
на нашия продукт, но без да обещава
невъзможни неща. Друг важен аспект, зад него трябва
свързан с нашите брандове, е усмивкада стои висококачествен
та, чувството за хумор, доброто настроение. Не случайно нашият слоган продукт.“
е „Сподели усмивката”. Във всичките ни
реклами има намигване, шега, положителна емоция, която ни помага да създа- му, минава няколко пъти през мястото
дем по-лична връзка с клиентите.
на промоцията, за да си вземе отново.
Важен фактор за успеха ни е, че не се до- За да не бъде разпознат, всеки път се
веряваме само на един подход. Фирмата маскира с подръчни средства. Клипът
ни развива маркетинг в 130 държави на е забавен и за децата, и за по-възраст5 континента и има отделна страте- ното поколение и веднага привлече внигия за растеж на всеки пазар. Прилагаме манието на потребителите. Заедно с
индивидуален план към всяка страна. За допълнителни дейности в магазините
някои продукти това не е необходимо, и разпространението на тази реклама
за други е задължително. Всичко това в социалните мрежи успяхме да постигизисква много добро познаване на осо- нем високо ниво на разпознаваемост на
беностите на местните пазари. Bel продукта и добри продажби.
инвестира около 10% от продажбите
в маркетинг—това е доста висок про- Новите вкусове привличат нови
цент за нашия бранш. В световен ма- клиенти. До колко според вас може да
щаб сме производителят на сирена, кой- се разширява една продуктова линия,
то влага най-много средства в реклама. без да се засегне автентичността на
И резултатът е, че четири от нашите марката?
общо пет глобални марки са сред 20-те — Няма еднозначен отговор на този
най-популярни марки за сирене в света. въпрос и всичко зависи от сегмента.
В България например се предпочита
Позволявате ли на отделните марки
консумацията на натурално киседа живеят собствен живот или
ло мляко, в Испания—подсладено, в
държите да се подчертава връзката с Полша—плодово. Тези предпочитакомпанията Bel?
ния са твърдо установени и трудно
— Нашите глобални марки Babybel, се променят. Разширяването на проBoursin, Kiri, Leerdammer, La Vache Qui Rit дуктовата линия с нови вкусове не е
са напълно самостоятелни на пазара. панацея. Всичко се диктува от пазара—
Всяка от тях има свое присъствие и ние ако той е гъвкав и търси нови вкусоне държим непременно да ги свързваме с ве—струва си да му бъдат предложени.
името на компанията. От друга страна, Имаме седем различни вкуса в различен
полагаме много усилия за брандирането цвят опаковка на сиренцата babybel. В
на Bel като най-предпочитан работо- Австрия продаваме само класическия
дател.
червен вариант и неговата light версия, докато във Великобритания и САЩ
Вие лансирахте на пазара в
всички седем вкуса са добре приети и
търсени.
Централна и Източна Европа
марката Leerdammer. Очаквахте ли да
Как подхождате към ценово
постигнете такъв успех с нея?
— Leerdammer се появи на пазара в чувствителните пазари?
Чехия и Словакия през 2012-2013 г., а сега, — На тези пазари целта ни е да напрапрез 2015 го представихме и в Румъния. вим така, че повече хора да могат да си
Определено не очаквах такъв успех, позволят да опитат нашите продукти.
въпреки че всички предпоставки за Единственото, което можем да предлотова бяха налице—добър продукт на жим, е по-малки опаковки на по-ниски цеприемлива цена в красива и практична ни. Ако в Австрия в една мрежичка има
опаковка. Страхотната телевизионна шест babybel сиренца, то в Словакия нареклама допринесе много за бързото му правихме и по-малка разфасовка от по
популяризиране в региона. Клипът пред- три сиренца. В никакъв случай не бихме
ставя млад мъж, който опитва парче си позволили компромис с качеството,
сирене в магазина и завладян от вкуса за да намалим цената.

„Българският пазар
на сирена е силно
фрагментиран, слабо
брандиран и ценово
чувствителен.“
Как според вас дигиталната среда ще
промени класическата търговия в
магазините?
— Трудно ми е да дам точна прогноза. При
всички случаи онлайн пазаруването ще
играе все по-голяма роля в търговията,
макар че в сферата на хранителните
продукти промяната ще бъде по-бавна.
Хората все още предпочитат сами да
изберат плодовете, зеленчуците, хляба. Пазаруването в магазина е не само
пълнене на кошницата с нужните продукти, но и емоция. Ние залагаме много на реклама в точката на продажба
и за нас тя е основен инструмент за
въздействие върху потребителите,
имайки предвид, че 80% от решенията
за покупка се взимат на място.
Потребителите днес са много добре
информирани, имат високи изисквания
и голям избор. И ако под дигитална среда
разбираме цялостното присъствие на
една компания и нейните продукти в
интернет, трябва да кажа, че социалните мрежи имат силно въздействие върху бизнеса. Те ни помагат да поддържаме
пряка връзка с клиентите и да разбираме по-лесно и бързо техните желания и
потребности. Тази комуникация също
се отразява на търговията, правейки
я по-прозрачна.
При този динамичен пазар колко
напред си позволявате да планирате?
— Имаме различни хоризонти—1, 2, 3 години, но гледаме до 10 години напред. Целта
за 2015 г. бе общият оборот на компанията да достигне 3 млрд. евро. Очаквам, на
пазарите, за които отговарям, до три
години оборотът да продължи да расте
динамично успоредно с развитието на
икономиките на страните.
Как си представяте вашата работа
след 10 години?
— Искам преди всичко икономически и
политически регионът да се развива
добре, което ще е добра предпоставка за още по-силно присъствие на Bel в
тази част на Европа.
Интервюто взе Елица ЦЕНОВА
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

42 Р Е Г УЛ А Ц И И

Разни спорове, разни органи за
алтернативното им решаване
Познатият съдебен път губи привлекателност. Извънсъдебното
споразумение обаче не винаги гарантира поетите ангажименти
Десислава ФЕСЕНКО,
Милеслава БОГДАНОВА, Kinstellar*

З

аконодателни промени от това лято в законите за защита на
конкуренцията и за защита на
потребителите въвеждат или доразвиват възможността за извънсъдебно разрешаване на търговски спорове.
Органите са няколко, разглеждат различни типове спорове, а процедурите и изходът от тях имат своите особености.
Търговецът е в правото си да прецени
дали предпочита съдебно или извънсъдебно разрешаване на спора.
Познатият съдебен път все повече
губи привлекателност в контекста на
динамиката на съвременните търговски отношения. Тенденцията не само в
България, но и на ниво Европейски съюз е
към алтернативно решаване чрез форма
на така нареченото извънсъдебно споразумение. Извънсъдебното споразумение
обаче невинаги задължава страните по
абсолютен начин да изпълнят поетите ангажименти. Това прави съдебния
ред за разрешаване на спорове все още
актуален.

СПОРОВЕ МЕЖДУ
ПОТРЕБИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ:
Помирителни комисии към КЗП
Помирителните комисии към Комисията
за защита на потребителите (КЗП)
разглеждат спорове между търговци и
потребители по договори за продажба
на стоки или предлагане на услуги. Те могат да разглеждат както спорове между
търговец и потребител в България, та* Десислава Фесенко има над 12 години опит в
консултирането в областта на конкурентното право и право на ЕС, както и в областта
на дигиталните технологии и регулираните
индустрии. Милеслава Богданова специализира
в областта на конкурентно право, защита на
потребителя и дигитални технологии. Kinstellar
е водеща независима адвокатска кантора в
Централна и Източна Европа и Централна
Азия. За въпроси и коментари към Десислава
Фесенко—dessislava.fessenko@kinstellar.com
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

Десислава Фесенко

Милеслава Богданова

ка и спорове, при които едната страна
се намира в друга държава—членка на
Европейския съюз. Договорите може да са
били сключени присъствено или онлайн. В
зависимост от това в кой сектор е продажбата, спорът се разглежда от обща
или секторна помирителна комисия.
В компетентността на общите
помирителни комисии попадат всички
спорове, за които няма секторни помирителни комисии. Предстои да бъдат
създадени секторни помирителни комисии в секторите: енергетика, ВиК услуги,
електронни съобщения и пощенски услуги, транспорт (с отделни комисии за
железопътен, автомобилен, воден и въздушен), финансови услуги, застраховане
и допълнително социално осигуряване. И
в общите, и в секторните помирителни
комисии ще бъдат представени интересите както на потребителите, така и
на търговците. Това се постига, като в
разглеждането на спора винаги се включва един представител на сдружение на
потребителите (при секторните комисии—на КЗП), един представител на интересите на търговците (от сдружение
на търговците, браншови организации
или камара на търговците от съответния сектор) и председател.
Предвижда се общи помирителни
комисии да има в населените места, където функционират териториалните
отдели на КЗП (на практика по-големите
областни градове). Това ще позволи те
да разрешават спорове по местоживеенето на потребителя. Споровете пред

секторните комисии ще се разглеждат
в София.
Помирителното производство се
развива по определени от КЗП правила,
общи и за двата вида комисии. Образува
се по искане на потребителя. Не се обръща внимание на анонимни сигнали. За да
бъде разгледан спорът, потребителят
първо трябва да се е обърнал директно
към търговеца в опит да се постигне
съгласие. Ако опитът е бил неуспешен,
предложението на търговеца не удовлетворява потребителя или ако търговецът не се е произнесъл в 30-дневен срок
от сигнала на потребителя, съответната обща или секторна комисия може да
образува помирително производство.
Участието в помирително производство само по себе си не е задължителна
стъпка, ако някоя от страните по спора
реши да поиска той да бъде разгледан
от съда.
Помирителната комисия разглежда
спора по същество без присъствието
на страните, освен ако особени обстоятелства не налагат те да бъдат изслушани. Използването на услугите на
адвокат (респективно юрисконсулт) не
е задължително за никоя от страните.
Въпрос на тяхна преценка е дали да потърсят професионална помощ, когато
изготвят жалба или становище и представят доказателства. Такси за разглеждане на спора не се дължат; разноските
за защита са за сметка на страната,
която я ползва.
В срок до два месеца след като получи
всички необходими документи и събере
относимите доказателства, помирителната комисия изготвя писмено помирително предложение, което изпраща
на страните. Всяка страна е свободна
да приеме или да не приеме предложението в срока, който й е предоставен за
размисъл. Приемането трябва да бъде
писмено, изрично, безусловно и изцяло.
То се изпраща до помирителната комисия, която уведомява другата страна.
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Резултатът се съобщава писмено на
страните едва след като изтече целият
срок за размисъл.
На постигнатото по този ред споразумение между потребителя и търговеца може да се придаде изпълнителна сила,
ако те го представят на съд за одобрение. В противен случай изпълнението на
поетите с него задължения зависи единствено от добрата воля на страните.

СПОРОВЕ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ТЪРГОВЦИ НА ХРАНИ:
помирителна комисия и Национален
консултативен съвет
Националният консултативен съвет
за по-добро функциониране на веригата
на предлагане на храни е орган, който
предстои да бъде създаден към министъра на земеделието. Съветът ще дава
становище и препоръки по проблеми на
пласирането на храни, ще взима отношение по законопроекти и прилагането на закони в тази връзка. Очаква се
Националният консултативен съвет
да подпомага сътрудничеството между
браншовите организации на производители и търговци.
Съветът ще функционира под
председателството на министъра
на земеделието и храните. Членове
на Националния консултативен съвет ще бъдат експерти от всички
звена на веригата за производство и
търговия с храни—представители на
Министерството на икономиката,
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия,
професионалните организации на производителите на храни и браншовите
организации на търговците на храни.
Очаква се до края на октомври 2015 г. да
бъде приет правилник за дейността на
съвета, който допълнително да структурира дейността му, включително и
да разпише какви работни групи ще го
подпомагат в дейността му.
Националният консултативен съвет ще работи в по-голяма степен по
политики и сближаването на позициите на браншови организации. Бъдеща
помирителна комисия към министъра
на земеделието обаче ще разрешава
извънсъдебно конкретни спорове между производители и търговци на храни.
Тези спорове може да касаят търговски
условия, неспазване на добрите практики или прилагането на нелоялни търговски практики.
В комисията ще могат да участват

представители на сдружения на производители, както и на браншови организации на търговци, които са членове
на Националния консултативен съвет.
Председателят ще бъде определян от
министъра на земеделието и храните, а
членовете се очаква да бъдат експерти
юристи и икономисти.
Очаква се до края на октомври правилата за работа на комисията да бъдат
разписани в правилник за дейността й.
Макар да не урежда изцяло процедурата
за разглеждане на спорове, Законът за
храните и сега загатва как ще се развива тя.
Ясно е например, че помирителното
производство ще бъде безплатно за
страните по спора. То ще се образува на
основата на писмено възражение от производител или търговец по възникващ
спор. Анонимни сигнали няма да бъдат
разглеждани. Помирителната комисия
ще разглежда споровете в състав от
председател и двама членове. Всяка
страна ще избере по един от тези двама
членове. Спорът ще се гледа от комисията на открити заседания в присъствието на страните. При необходимост
от тях ще бъдат искани допълнителни
документи, информация или доказателства, както и ще има възможността да
се назначава вещо лице за оценка на специфични обстоятелства около спора.
Помирителното производство ще
има изцяло доброволен характер. То
ще приключва с писмено споразумение,
предложено от помирителната комисия, ако спорещите страни го одобрят.
Изпълнението на задълженията, поети
със споразумението, ще зависи от желанието на страните. Не се предвижда
то да има същата сила по отношение на
изпълнението, както едно съдебно решение. Това означава, че спорът може да не
се окаже окончателно разрешен даже и
при сключено споразумение. Възможно е
вече приключил спор да бъде преразгледан
както от самата помирителна комисия
(при спазване на определени изисквания),
така и от компетентния съд.

СПОРОВЕ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ФОРМИТЕ
НА ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ:
Национален съвет за саморегулация
От разглежданите органи единствено
Националният съвет за саморегулация
(НСС) не е под държавна опека. Той е учреден като сдружение с нестопанска цел
с основната задача да следи за спазването на правилата на професионално

поведение в рекламата и търговските
комуникации. В НСС членуват предимно
представители на рекламната индустрия, които имат обща визия за лоялната конкуренция и защитата на потребителите.
НСС не е създаден, за да разглежда спорове между потребители и търговци.
Той обаче лесно може да попадне в тази
ситуация, ако потребител подаде сигнал,
свързан с начина, по който даден търговец комуникира рекламната си кампания—например, ако потребителят
смята, че посланията и образите в нея
са с подвеждащо съдържание.
Жалби до НСС може да подава всеки,
който има данни за нарушение, свързано със съдържанието на реклами и
други форми на търговска комуникация.
Регистрирането на жалба е безплатно. Когато има такава, НСС се свързва
с лицето, срещу което е сигналът, и му
дава срок за писмено становище. Няма
изискване въпросното становище да е
изготвено от юрист или пък юрист да
участва в решаването на спора.
Възможно е и съветът по саморегулация да се самосезира.
Без значение дали по жалба или след
самосезиране НСС заседава на първа инстанция чрез Етичната си комисия в 13членен състав. Жалбата се разглежда на
две инстанции при строго установени
правила. Страните не участват в заседанията. Ако се налага, може да бъдат
призовани и изслушани. Ден след като
вземе решение, НСС ги уведомява за него.
Няма механизъм за принудително изпълнение на решенията, постановени от
Националния съвет по саморегулация.
Очаква се страните да се съобразят с
тях доброволно в духа на добрите бизнес практики и с оглед последствията за
репутацията си от едно производство
пред НСС.
Всички решения се публикуват на уебсайта на НСС. Така твърдените и установените нарушения стават публични,
което несъмнено може да засегне репутацията на даден търговец. Затова и
търговците, разследвани като нарушители, подхождат сериозно към своята
защита, макар НСС да няма възможност
да санкционира реално. В историята на
НСС има жалби, свързани с две от най-големите хранителни вериги в страната.
Разследваните дружества са използвали
всички допустими средства за защита. В
едното производство спорът дори е обжалван и решен от втора инстанция.
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015
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Гуидо Адриансенс, изпълнителен директор на Международната
организация за потребителски изследвания и тестове:

Честните фирми са доволни
от тестовете на продукти
З

тове също така дават на производителите наистина независима оценка
на позицията им на пазара. Всъщност
по-често получаваме оплаквания, че
тестовете ни не са достатъчно силни,
отколкото, че са прекалено строги.

ащо се налага потребителите/потребителските организации сами да
правят продуктови тестове?
— Потребителите имат нужда от
сравнима информация, за да могат да направят информиран избор.
Производителите акцентират върху
аспектите, в които са добри, но в същото време може да са по-малко добри в
други аспекти. Затова е нужно да се даде поглед върху всички аспекти на продукта. Тестовете на потребителските
организации са напълно независими и
представят всички важни за потребителите страни.
Как може да се управлява рискът тези
тестове да бъдат опорочени и да бъдат използвани за нечестни цели? Колко
голям е той?
— Потребителските тестове се провеждат от независими лаборатории,
сертифицирани по ISO, с доказана история. Имената им се пазят в тайна,
за да се избегне възможността за какъвто и да било натиск от страна на
производителите. Идентичността на
пробите също не се разкрива, а някои от
моделите се тестват по два пъти, в
две различни лаборатории. Дори още по
важно е, че купуваме продуктите анонимно от пазара. На отделните етапи
участват различни хора—при селекцията, закупуването, тестването, оценката и публикуването на резултатите.
С какво според вас коректно проведените продуктови тестове от потребителски организации могат да са от
помощ за самите производители?
— Честните производителите са много
щастливи с нашите тестове, защото
излагат на показ необосновани претенции на други по-малко честни производители. Често самите доставчици ни
информират за подвеждащи твърдения
на нелоялни конкуренти. Нашите тес°8 I C I ОКТОМВРИ 2015

Гуидо Адриансенс
има диплома по клинична химия и магистърска степен по биомедицински
науки. След кратка кариера във фармацевтичната индустрия и сферата на
лабораторните изследвания на хранителни продукти той се ориентира
към света на потребителите. Работил е дълги години за белгийски, испански, италиански и португалски организации на потребителите в областта
на здравеопазването, околната среда
и тестването на продукти.
От 1999 г. Гуидо Адриансенс е главен
изпълнителен директор на Международната организация за потребителски изследвания и тестове (ICRT—
International Consumer Research and
Testing), базирана в Лондон и Брюксел.
Той е също директор и ковчежник на
Euro NCAP (програма за оценка и тестване на нови автомобили) от 2001 г. Съосновател е на Latin NCAP (вариант на
същата програма за тестване на автомобили за региона на Латинска Америка) и доверено лице на Global NCAP.

По какви критерии се подбират категориите, които да бъдат тествани?
— Потребителските организации определят чрез проучвания продуктите, които техните членове и нечленове биха
искали да видят тествани. Интересът
към провеждане на нови сравнителни
тестове може да дойде и вследствие
на новости в законодателство в някои
области. Разбира се, ако получим информация от достоверни източници за наличие на проблеми в някоя конкретна
продуктова категория, също ще я включим в плановете си.
Кои стоки заслужават особено внимателно наблюдение от страна на защитниците на правата на потребителите според вашия опит? В ниския
или високия ценови сегмент?
— Всяка продуктова категория, при
която цените се понижават, е уязвима—под натиска на пазара производителите може да прибягнат към помалко етични решения, за да останат
конкурентни. Това обаче не означава, че
скъпите продукти не могат да бъдат
с ниско качество, както стана явно от
скорошните тестове на гурме магазини, проведени от германската Stiftung
Warentest. Това най-често се дължи на
недостатъчен административен контрол. Измами може да има във всяка
продуктова категория.
Бихте ли описали най-общо основните
черти на успешната методология за
тестване на стокова категория според
вашия опит?
— При всеки сравнителен тест се про-
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„Всяка продуктова
категория, в която цените
се понижават, изкушава
производителите да
прибегнат към по-малко
етични решения, за да
останат конкурентни.“

„Има стотици интернет
сайтове за т.нар.
независима информация,
но те са изцяло
неверифицируеми.“

„За да се изгради добре
функционираща
самоиздържаща се
потребителска организация,
са нужни най-малко
10 млн. евро за десет
години.“

верява следното: безопасност, експлоатационни характеристики, издрържливост, удобство при употреба,
аспекти от гледна точка на опазването
на околната среда и, ако става въпрос
за храни, вкус, или органолептични качества. Понякога проверяваме и корпоративната отговорност на компанията производител.

век, не получават и не искат да получа- рия случай отразяват индивидуални
ват никакви правителствени субсидии. мнения.
Тяхната финансова независимост се базира на членство. Това означава, че дос- Във вашата дейност имиджът сред
татъчно потребители дават принос с потребителите е ключов. Как се гради
членския си внос (месечна сума от около дългосрочна репутация за качеството
5 до 10 долара), така че организацията и достоверността на тестовете?
да може да работи без външни източ- — В нашата дейност доверието е наисници на финансиране. Това е идеалната тина решаващо. Дори още повече—от
съществена важност е самото усещане
ситуация.
Какви са основните и най-чести риско- По очевидни причини в Латинска за достоверност. Ако присъства дори
ве, на които пазарът подлага потре- Америка, Азия и Източна Европа дей- и най-слабото съмнение, ние излизаме
бителите?
ността на финансово независимите от бизнеса. Точно затова нашите вът— Най-директните рискове са от опас- потребителски организации старти- решни правила и системи за контрол
ни продукти (например от електричес- ра доста по-късно и все още се намира са изключително стриктни. Имаме неки шок при уредите или здравословен във фаза на развитие. В тези страни прекъснати равнопоставени ревюта,
риск при храните). В повечето страни правителствата би трябвало да ги двойни проверки, сверяване на данни с
властите са доста добри в засичане- подкрепят, така че те да станат са- производителите и много други начини
то на тези проблеми. Най-често дъл- моиздържащи се колкото се може по- за контрол.
госрочните рискове са тези, които ни бързо. На практика това са средства
притесняват: неприродосъобразност, за маркетинг, чрез които организации- Ако имате поглед върху ситуацията в
акумулирана консумация на токсични те да достигнат достатъчно голяма България в момента, коя според вас е
съставки, прекомерна употреба на сол, членска маса, а не просто пари за специ- посоката и какви са непосредствените
захар и мазнини, употреба на недоста- фични проекти, както често се случва. стъпки за развитие на потребителскотъчно тествани съставки.
Финансирането на единични проекти то тестване в страната?
като ефект измества фокуса встрани — Не познавам в дълбочина ситуацията
Какви според вас са пазарните и регула- от постигането на финансова незави- в България, но със сигурност знам, че не
торните предпоставки за успешното симост.
можете да изградите добре функционифункциониране на система за потребираща самоиздържаща се потребителтелско тестване на пазара?
Има ли съществени различия в практи- ска организация с по-малко от 10 млн.
— За да може една независима потреби- ките и подходите към потребителско- евро, разпределени в период от десет
телска организация да публикува срав- то тестване на пазара в отделните години. Минималният брой членове за
нителни тестове, трябва съдебната страни в Европа? Кои са водещите постигането на финансова независисистема да е свободна от корупция. Тя модели?
мост е около 80 хил. потребители. Така
трябва да гарантира свобода на печата — Тестването на потребителски сто- че най-добрият начин е през първите
и да позволява на всяка организация, из- ки от членовете на ICRT е еднакво в пет години организацията да се подкрепълнила критериите на ISO Ръководство цял свят. Организациите трябва да пя финансово колкото се може повече.
46, да публикува тестове.
следват вътрешните правила и ISO Алтернативно може да се мисли и за
Ръководство 46. Освен това повечето друг начин—да се създаде фонд, който
Смятате ли, че е необходима финансо- тестове се провеждат съвместно. За чрез лихвите по средствата да финанва подкрепа от държавата, за да функ- нечленове на ICRT не мога да гаранти- сира дейността на потребителските
ционира успешно една организация за рам пълна независимост. Има стоти- организации. Такава практика има в
потребителско проучване и тестване ци интернет сайтове за т.нар. неза- Германия. По този начин те могат пона пазара?
висима информация, но те са изцяло лесно да вървят по пътя към независи— В Западна Европа, Канада и САЩ основ- неверифицируеми. Често те просто мост от правителството.
ните потребителски организации, раз- копират твърденията на производиВъпросите зададе
вили се през 60-те години на миналия тели от брошурите им или в най-добЖана ЧАНКОВА
°8 I C I ОКТОМВРИ 2015
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Щастливите купувачи
харчат повече
Улеснете клиентите да намерят това, което търсят, и така
ще увеличите продажбите на категориите и на марките в тях
Три принципа, които помагат
купувачите да бъдат разбрани

Бари ЛЕМЪН*,

К

огато срещнат трудности пред
растежа си, много компании си
задават погрешния въпрос „как
да продавам повече от марката си“. По
вярно би било да попитат „как да накарам купувачите да похарчат повече“.
Отговорът е „като ги направите щастливи“. Фактът, че удовлетворените купувачи оставят по-големи суми в търговските обекти, се потвърждава от
множество глобални изследвания на TNS.
В същото време това, че щастливите
купувачи харчат повече, е една от найподценяваните истини и от търговците на дребно, и от производителите.
Въпреки милионите долари, вложени в
проучвания на купувачите в последното
десетилетие, все още много марки смятат, че основният начин да повлияят
избора им са ценовите промоции. А глобалната база данни показва понижаващи
се нива на удовлетвореността на купувачите през последните години. Какъв е
другият възможен подход?

Тайната на щастието
За да се фокусираме върху това да направим купувачите щастливи, първо трябва да разберем кои подходи ги правят
нещастни. Мислим за пазаруването
като за приятно изживяване, но реалността е различна. В магазина купувачите прекарват времето си основно да
отхвърлят голям брой продукти, за да
могат да се съсредоточат върху тези,
които наистина ги интересуват. Да
отхвърляш варианти не е забавно. В
същността си търсенето е негативно преживяване и купувачът изпитва
позитивна емоция едва когато намери
подходящия продукт. Това ни води до ос*Бари Лемън е глобален директор на Retail & Shopper
Practice в TNS (www.tnsglobal.com). С над 20 години
опит в областта, той води международна група
експерти, чиято цел е да помагат на клиентите
си да постигнат растеж чрез по-добро познаване
на психологията и поведението на купувачите.
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В TNS са разработени три принципа,
които помагат купувачите да бъдат
разбрани. Те са и фундаментални за целта да бъдат щастливи и брандовете и
ритейлърите да разработят печеливши стратегии:
Целта на пазаруването и предназначението на продуктите са в
основата на поведението на купувачите и на избора им на продукти.
Покупките на продуктови категории
се случват в контекста на пазаруване с
по-обхватна цел и се стремят да удовлетворят специфична потребителска
нужда или повод за консумация. Един и
същ купувач има различно поведение
при седмично пазаруване и когато отскача до близкия магазин за продукт по
спешност. В контекста на едно и също
пазаруване купувачът прави множество
различни избори на продукти според повода, за който му трябват (вечеря по
специален повод или обикновена семейна
вечеря например).
Сегментациите на купувачите, които ги типизират, не отчитат, че
поведението и мотивацията на хората сериозно варират според целта
на пазаруването и повода за употреба
на продукта. Целта е определяща за
избора на канал за покупка, с различни
нужди и очаквания към асортимента,
разфасовките, цените и промоциите.
Поводът за покупка определя продуктите, които купувачът избира. Когато се
разработят активации, които правят
връзка между целта на пазаруването и
различните поводи за консумация, вече
има ключ към нови канали и възможности за растеж.
Когато купуват дадена категория,
купувачите са или „решени“, или
„отворени“. Това определя задачата
им пред рафта.
Задачата, с която купувачът отива
пред рафта, зависи от това дали вече
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новния ни постулат – за да направим
купувачите щастливи, трябва да ги
улесним да намерят това, което търсят. На пръв поглед не изглежда сложно.
Но ако разбием изречението на части,
предизвикателствата излизат наяве.
„…да улесним купувачите“ звучи просто. Но за да го направим, трябва временно да се абстрахираме от собствения си
интерес и да признаем, че купувачите
искат да изкарат по-малко, а не повече
време в магазина. За мнозина магазинът
за хранителни стоки не е дестинация, а
принудително отклонение.
„...в намирането на…“ усложнява задачата. Съвременните супермаркети
предлагат избор от около 80 000 артикула. Обикновено купувачът си тръгва
с шепа от тях, след като е търсил игла
в купа сено. За да можем да улесним купувачите, е нужно да разберем с каква
цел са се озовали пред рафта за всяка от
категориите, които пазаруват.
Което ни води до „това, което искат
да купят“. Ако искаме да направим купувачите щастливи, трябва да разберем
защо и за какъв повод пазаруват, каква
е целта им, когато отиват на регала, и
как да намалим времето, което изкарват там, за да изпълнят задачата си.
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е решил какво ще купи, или все още не да прекъснат процеса на търсене на докато търсят това, което искат да
е. Целта на „решените“ купувачи е да конкретен продукт и да въвлекат купу- купят, а да им помогнем да го намерят
намерят определен продукт; „отворе- вачите в процес на обмисляне на други максимално бързо и лесно. Това се случва,
ните“ трябва да вземат решението на варианти, чрез които да го обвържат с когато взимаме предвид нуждите и намясто пред рафта и това разграничение категорията. Проблемът с този подход виците на тези купувачи, а не когато се
е ключово за разбиране на потребности- е, че купувачите имат конкретна задача опитваме да ги променяме. Постигнем
те на купувачите. Данните показват, пред себе си, всяко прекъсване в изпълне- ли го, те ще имат времето и желанието
че 69% от пазаруващите в супермар- нието й е вероятно да ги забави и да да обмислят и допълнителни покупки.
кети купуват същата марка, която са предизвика недоволство. Да направим За тази цел е от съществено значение
купили и при предишното си пазарува- купувачите нещастни си има своите организацията на категориите в магане на съответната категория. Тоест последствия:
зините да отразява начина, по който
пазаруването се осъществява по навик
» Колкото повече време купувачът „решените“ купувачи търсят и се ории много от решенията за продуктите
прекарва в търсене на продукт или ентират на рафта.
и марките, които ще бъдат купени, са
категория, толкова е по-голям рисНе бива да забравяме и каква голяма
взети предварително.
кът да се откаже и да си тръгне, без възможност са „отворените“ купувачи.
Купувачите прекарват голяма част
да купи нищо.
Те отсяват възможности и правят избоот времето си пред рафта в търсене
» Средно 30% от купувачите в супер- ри. Изкарват повече време пред рафта,
на продукта, който са решили да купят.
маркетите, които разглеждат раф- по-склонни са да четат информация за
Докато са ангажирани с това търсене, е
товете, си тръгват без нито една продуктите и като цяло имат различни
трудно да бъдат повлияни; те са буквалпокупка.
нужди от тези на „решените“ купувано слепи за всичко извън конкретната
» 20% от продуктите, които купува- чи. Следователно трябва да направим
им задача. Когато купувачите са в режим
чите са планирали да купят, изобщо така, че продуктовият асортимент,
на търсене, те просто не виждат това,
посланията върху опаковките и върху
не влизат в пазарската им количка.
което не търсят.
Ако искаме да отворим съзнанието на рекламните материали да са съобразени
Голяма част от мениджърите на ка- „решените“ купувачи към нови продукти с нуждите на „отворените“ купувачи.
тегории и маркетолозите се опитват и категории, трябва не да ги прекъсваме,
От съобразяването с разлики- 48

БИБЛИОТЕКАТА НА „РЕГАЛ“
Food Wars: The Global
Battle for Mouths,
Minds and Markets

Managing Online
Reputation: How to
Protect Your Company
on Social Media

[Kindle Edition]
Тим Ланг,
Майкъл Хийзман

Глобалният хранителен бранш е пресечна точна на множество конфликтни интереси с огромна мощ. Климатът на световния бързооборотен пазар, формиран
от сблъсъка на корпоративни политики,
държавни регулации и потребителски
нагласи и движения, става все по-променлив. Второто обновено издание на Food
Wars обхваща новите тенденции в тази
насока, които през последните години
изоснови промениха облика на търговията на дребно с храни. Включва актуални примери и казуси от практиката на
бранша с акцент върху проблеми като
здравословното хранене и затлъстяването, устойчивостта и социалността
на бизнеса, концентрацията на пазарна
мощ във FMCG сегмента, ценовата несигурност на глобалните пазари и др.
Цена: $62.34
amazon.com

Чарли Паунъл

Какво правите, когато недоброжелателен клиент публикува скептичен коментар за ваш продукт? Или попаднете
под ударите на кампания на Greenpeace?
Или трол на нелоялен конкурент ви заложи онлайн клопка, за да урони имиджа
ви? Всяка от тези ситуации може лесно да прерасне в имиджова криза, ако не
се вземат своевременни и адекватни
мерки, смята авторът на „Управление
на онлайн репутацията”. В книгата си
той дава практически насоки как да се
предпази имиджът на бизнеса в огромното и непредвидимо море на социалните медии. Представени са примери
за успешен кризисен мениджмънт на
компании като FedEx, Goldman Sachs,
ING Direct, Tesla, Shell и др.
Цена: $24.00

amazon.com

The Unmanageable
Consumer
[Предстоящо издание]
Янис Габриел, Тим Ланг

През последните години границата
между „потреблението” и „консуматорството” прогресивно изтънява.
Все по-силни стават гласовете в защита на минимализма и споделеното
потребление, пестенето на ресурси и
неразхищението на суровини. През дългата си еволюция т.нар. консуматорско общество е преминало през много
етапи, формирано е под влиянието на
множество глобални и локални фактори. И днес в зрялата си фаза то остава
неуправляемо, твърдят авторите на
бестселъра. На базата на анализ на десет основни модела на потребление те
търсят пресечната точка между найновите тенденции в поведението на
глобалния клиент и предсказват чертите в портрета на този от утре.
Цена: $60.00
amazon.com
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те между „решените“ и „отворените“ купувачи може да зависи успехът или провалът на активациите в
магазина. За да привлечем купувачите,
трябва да таргетираме действията
си спрямо задачата, с която те идват
в магазина, и да ги разграничим спрямо
специфичните нужди на „решените“ и
„отворените“ купувачи.
Колкото по-бързо и лесно купувачите намират търсените продукти
в магазина, толкова по-големи суми
харчат в него.
Да направим пазаруването бързо и лесно
е най-добрият начин да направим купувачите щастливи и да увеличим сумите,
които харчат за пазаруване. Както вече
споменахме, купувачите изкарват по-голямата част от времето си в магазина
в търсене на продуктите, които искат
да купят. Всичко, което можем да направим, за да намалим времето за търсене
и съответно да увеличим скоростта, с
която купувачите харчат парите си в
магазина, ще доведе до по-големи продажби.
В ритейла измерват ефективността си в продажби на квадратен метър.
Ако мислим по-малко за разгърнатата
площ на магазина и повече за самите
купувачи, ще видим, че по-важният критерий е времето на купувачите (брой
купувачи/време прекарано в магазина).
Много ритейл стратегии и тактики
се основават на погрешното схващане,
че колкото повече време купувачите останат в магазина, толкова повече пари

3

ПРОДУКТИ И ПРОМОЦИИ

Салатен микс с кедрови ядки

Описание: Микс
от сурови белени
слънчогледови
семки, сурови
белени тиквени
семки и кедрови
ядки.
Разфасовка: 20 г

ще похарчат там. А маркетинговите
проучвания за пореден път доказват,
че ключът към успеха е намаляване на
времето за търсене и увеличаване на
бързината, с която купувачите харчат
парите си за покупки:
» Има връзка между бързината на харчене и размера на покупката - купувачите с по-голям обем покупки харчат
10 пъти по-бързо от тези с малък
обем. Колкото по-бързо купувачите
могат да похарчат парите си, толкова повече харчат.
» Десет процента от времето за пазаруване отива за активно селектиране на продукти, а 90% - за търсене из
магазина. Увеличаването на времето,
прекарано в магазина, често означава
увеличаване на времето, прекарано
в раздразнение от издирването на
продукти в магазина.
» Обикновено купувачите разглеждат
опаковка или рекламни материали
за не повече от секунда. Тоест увеличаването на времето, изкарано в
магазина, не означава задължително
увеличаването на ангажираността
и „общуването“ с марката.
Няма нищо лошо да се стремим да
ангажираме купувачите пред рафта и да
превърнем магазина в сцена за брандовете. Факт е обаче, че нищо не ангажира
купувачите повече от това да могат
да направят покупките си, без да изкарват много време в магазина. Затова и
улесняването на процеса на пазаруване трябва да бъде основен приоритет.

Многократно е доказано, че увеличаването бързината и улесняването на
пазаруването увеличава и продажбите
както чрез увеличаване на покупките в
категорията (по-малко пропуснати покупки), така и чрез повече допълнителни
покупки. В допълнение, купувачът, който
е успял да осъществи целта на посещението си бързо и лесно, е по-склонен да се
връща отново. Така той увеличава лоялността към ритейлъра и стойността
си на клиент.

Обобщение
В момента, в който сменим фокуса си от
това да правим марките щастливи към
това да направим щастливи купувачите, предизвикателствата пред ръста
и на марките, и на ритейлърите стават далеч по-лесни за решаване поради
простия факт, че щастливите купувачи
харчат повече.
Този извод води след себе си прост съвет: улеснете купувачите да намерят
това, което търсят, и така ще увеличите продажбите на категориите и
на марките в тях. За да постигнете
това, първо трябва да разберете по
каква причина и по какъв повод идват
те в магазина, след това да разграничите задачите, с които са застанали
пред рафта, и да увеличите бързината, с
която намират решение на тези задачи.
В това се крие щастието за купувача.
Данните сочат, че когато тези въпроси
са решени, останалото се подрежда от
само себе си.

Търновска луканка „Майстор Цветко“
Описание: Търновска
луканка ГАСТРО—найдоброто попълнение за
витрината за месни
деликатеси във вашия
магазин на отлична
цена! Изключително
качествена луканка,
съдържаща добре
изсушено подбрано
свежо говеждо и свинско месо, деликатно овкусена
с традиционни подправки, кимион и черен пипер.
Деликатесен продукт, който се радва на огромна
популярност в магазините в цялата страна.
Тегло: ≈350–360 г

Производител: „Ядки Детелина“ ЕООД
Е-mail: office@detelina.com | www.detelina.com
Телефон: 0675 /828 20
Адрес:. Севлиево, ул. „Марин Попов“ №64
Адрес:
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Производител: „Лалов и Вачев“ ЕООД
Е-mail: head.office@lvmasters.com | lvmasters.com
Телефон: 092 66 31 56
Адрес: София, бул. „Цветан Лазаров“ 13, офис 301
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Maretti „500 и едно желания“

Кренвирш „Капрезе“

Описание: Вие намислихте ли своите 500 и едно желания?
Регистрирайте се на сайта www.marettibakery.com/promo
и участвайте за 500 и една награди, между които новият
FIAT 500, Maretti чанти и Maretti сакове!
Краен срок за участие:
30 ноември 2015 г.
Maretti сбъдва 500
и едно желания!

Описание: Кренвирш
“Капрезе” от “Кен” е нов
уникален продукт, създаден
специално за ценители.
Към класическия кренвирш
“Кен” добавихме сушени на
слънце домати, ароматен
босилек и топено сирене,
за да получим свеж и
завладяващ средиземноморски вкус. Кренвирш “Капрезе”
от “Кен”, не е каприз да ти е вкусно!
Маркетингова подкрепа: Телевизионна реклама
Разфасовка: Опаковки газова среда от 1 кг

Производител: “Итал фууд” ЕАД
Е-mail: food@ficosota.com | www.marettibakery.com/promo
Телефон: 02/44 63 710
Адрес: София, бул. “България” 102

Производител: “Кен” АД
www.ken.bg
Телефон: 042 641 128
Адрес: Стара Загора, кв. “Голеш”

Свински желиран джолан

Свински желиран език

Описание:
Свинският желиран
джолан е готов
за консумация
желиран деликатес.
Произведен е от
цели парчета
свински джолан,
ароматно овкусени
с цели парчета
черен пипер.

Описание:
Есенен
деликатес,
направен от
филето на езика
със смлян черен
пипер. Подходящ
за консумация
с чаша хубаво
червено вино.

Разфасовка: 200 г

Разфасовка: 200 г

Производител: „ЕКО МЕС“ ЕООД
Е-mail: ekomes@abv.bg office@ecomes.eu | www.eco-mes.com
Телефон: 35935192260
Адрес: 4413 с. Величково ул. „Памидовско шосе“

Производител: „ЕКО МЕС“ ЕООД
Е-mail: ekomes@abv.bg office@ecomes.eu | www.eco-mes.com
Телефон: 35935192260
Адрес: 4413 с. Величково ул. „Памидовско шосе“

Свежи сокове Life
Описание: Life е иновативна за българския пазар серия свежи сокове и плодови
напитки (така наречените chilled juices). Пресните продукти Life са произведени
по специална нискотемпературна технология („светкавична“ пастьоризация под
76°C), запазваща пълноценните хранителни качества, свежест, аромат и вкус на
истинските плодове в тях. Затова свежите сокове Life имат до 25 дни срок на
годност и задължително хладилно съхранение от момента на производството им
до тяхната консумация.
Портфолиото на Life включва 4 превъзходни свежи вкуса: портокал, ябълка, праскова
и superfruits. Life не съдържат консерванти, оцветители, изкуствени аромати или
подсладители, а за качеството им гарантира водещата марка в млечния бранш у
нас – „Верея“. В търговската мрежа серията Life е позиционирана в свежата секция (хладилната витрина), в близост до
прясното мляко. Научете повече за свежите сокове Life на www.lifejuice.bg.
Маркетингова подкрепа: Телевизионна, дигитална и радиореклама, POS материали, дегустации, външна реклама.
Разфасовка: Кутия 0.75 L
Производител: “Делта Фуудс” АД | Вносител: “Обединена млечна компания” АД
Е-mail: umc@umc.bg | www.umc.bg • www.lifejuice.bg
Телефон: 032/900100
Адрес: Пловдив, бул. „Дунав“ №3
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