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Колко е важно да бъдеш
омниканален*
Изживяването на клиента трябва да е цялостно,
независимо дали оф- или онлайн
Боряна Бъчварова

Ф

изическият и дигиталният
свят са в процес на сливане и
този безпрецедентен процес
поражда истинска вихрушка от въпроси: Как да адаптирам физическия си магазин към новите реалности? Каква да
бъде дигиталната ми стратегия? В каква степен, кога и как да съчетая двете?
Как да разбера поведението на клиента,
което става все по-хаотично. Понякога
харесва продукта в магазина и го купува
онлайн. Друг път се информира онлайн,
но купува във физическия магазин. Често
изборите му са микс от тези варианти.
А и какво правя, когато купувачът реши
да върне във физическия магазин продукта, който е взел онлайн.
Цялостната картина е разбита на
множество фрагменти и моменти.
Анкетите сочат, че купувачите имат
нужда от цялостен поглед върху търговците не по-малко, отколкото търговците—от цялостен поглед върху
купувачите.
Как при този разбъркан пъзел да направим стратегията за бъдещите си
действия? Фокусирайте се върху клиента, а не върху търговския канал, нито
пък върху доставката на стоката за
него, съветват лекторите на конференцията Retail in Detail на сп. „Регал“ и GfK.
Помнете, че купувачът е преди всичко
илюстрация: shutterstock/регал
човек. Че е уникален. Приемете, че на този етап няма да можете да разгадаете „безшевно“ преживяване с вашия бранд, ента омниканалните инициативи може
напълно поведението му. Но се съсре- независимо в кой търговски канал кон- да носят и печалба. За да се случи това
доточете върху мотивациите, които тактувате с него.
трябва отсега да започнете да прего карат да действа, и създайте точки
Казано в резюме—клиентът и него- работвате веригата си на доставки.
на допир с него, съветват експертите. вото изживяване сега заемат мястото Това налага умело да балансирате между
Освен това не забравяйте, че той се върху пиедестала.
услужливостта към клиента и ефективВъпреки това експертите съветват ността на логистиката.
нуждае от цялостно, безпроблемно,
търговците и производителите да не
Трябва ли да минем през всичко това.
пренебрегват и въпроса за собствените Категорично „да“, казаха лекторите на
*Omnichannel (или Omni-channel) е многоканамаржове като основен смисъл на всяко конференцията Retail in Detail. От тален подход към продажбите, който се стреми
да осигури на клиента безпроблемно пазаруване,
бизнес начинание. Наред с индиректни- ка наречените омниканали се очаква да
независимо дали го прави онлайн от настолен
те
ползи като по-силна потребителска дойде растежът през идните години.
или мобилен телефон, по телефона или във физически магазин
лоялност и по-добро познаване на кли- Там е бъдещето.
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Джулиан Тръмър, директор „Проучвания и стратегии“ в Mormedi:

Доверието е новата валута
Жана Чанкова

С

ливането на физическия и дигиталния свят ще бъде водещата
тенденция в ритейла в близко
бъдеще. Реалните обекти само ще допълват микса от преживявания, който
потребителите сами ще дефинират
според уникалните си нужди и нагласи.
За да привлекат клиентите в магазините, търговците ще трябва да предложат изключително, незабравимо и
персонално преживяване в реалната
точка на продажба. Основно средство за
постигане на тази цел ще бъдат технологиите. Това обясни Джулиан Тръмър,
директор „Проучвания и стратегии“ в
Mormedi, по време на презентацията си
„Размисли за бъдещето на ритейла“ на
конференцията Retail in Detail.
Преживяването при пазаруване
придобива все по-ключова стойност
за потребителите, казва експертът.
Акцентът в клиентските нагласи се измества от анонимността и чистото
притежание на вещи към споделянето и
свързаността между купуващия и предлагащия. Новата валута е доверието,
а прозрачността на информацията
става неразделна част от търговската
реалност, казва Джулиан Тръмър.
Ключът към успеха за ритейл бранша
ще бъде пълнокръвната, смислена и

Пряка връзка между
търговец и клиент
Дълбокото познаване на индивидуалните му нужди ще бъде решаващо, твърди
експертът.
В момента наблюдаваме изключително интересен феномен—завръщане към корените на търговските
практики от далечната ера на бартерната размяна. Глобалният ритейл
бранш прави обратен завой, след като
извървя дългия път от размяната на
стока срещу стока през пазарите и
търговските гилдии до модерния масов
хипермаркет, който потопи клиентите в пълна анонимност, казва Тръмър. В
новата реалност търговецът и всеки
от множеството клиенти на глобалния
пазар са в непосредствен контакт, са-

мо че вече не физически, а виртуален.
Целта на ритейлъра ще бъде да установи лична връзка и да задоволи
конкретните нужди на
всеки от клиентите
по възможно най“безшевен“ начин, коментира
Тръмър. Тя посочва като екстремна версия
на масова директна търговия peer-to-peer
платформи от
типа на Airbnb.
При тях комуникацията, сделката и
плащането се извършват изцяло в дигитална среда.
Предвид възможностите, които пре-

В бъдеще само
изключителното,
лично и запомнящо се
преживяване ще привлича
клиентите в реалните
търговски обекти.
доставя дигитализацията, клиентите
ще имат нужда от все по-силен мотив,
за да посетят реален търговски обект.
За да привлекат потребителите в магазините, търговците ще трябва да
им предложат настина специално преживяване, което те не биха могли да
получат онлайн, допълва Тръмър.
Експертът представи поглед към
бъдещия облик на клиентското преживяване в три основни сегмента—храни,
модни облекла и банки.

При храните
планирането на покупките ще минава
основно през т.нар. умни приложения.
Те ще съобщават на потребителите
кога наличностите на даден продукт
в хладилника са намалели критично.
Услужливите апликации ще дават съ-

вети и за здравословно хранене. Те ще
напомнят на собственика си например,
че през миналия месец е хапвал
прекалено много чипс. В
съответствие с това
ще му препоръчват
на какво е добре да
наблегне в менюто си през този
месец. Освен
това food apps
ще могат да
планират менюта и да съставят списъци
за пазаруване според нужните за тях
продукти. При посещението си в супермаркета
клиентите ще намират стоките от списъка по предначертан от
апликациите маршрут. Според данните
от клиентския им профил при търговеца те ще получават персонализирани
оферти.
Покупките на основни храни ще
бъдат улеснени до максимум, независимо дали са избрани във виртуална
кошница у дома или на място в магазина. Клиентите вече няма да разнасят
продуктите из търговския обект, а
ще получават всички избрани по време
на обиколката си стоки, приготвени в
стандартни пакети, когато напускат
магазина. Акцентът в реалните супермаркети ще бъде в най-голяма степен
върху интензитета на клиентското
преживяване. За тази цел широко приложение ще имат пресните продукти
с подходяща презентация, различните
тематични зони в магазина, експертното обслужване, допълнителните услуги като съветите за рецепти и др.
Заплащането на покупките ще става
все по-мобилно, по-гладко и безпроблемно, казва Тръмър.

В модния бранш
нагласите са силно обвързани с
лайфстайла, идентичността, социалния статус и културните особености
на потребителите. Това придава още
по-силно значение на потреби- 4
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телското преживяване. Тенденцията ще
е към все по-хомогенна комбинация между он- и офлайн елементи. Виртуалният
браузинг ще става все по-популярен при
планирането на покупките. Моделите
ще се подбират в интернет и ще чакат
клиента подготвени в пробната на магазина. Според стила, гамата и прочее
на предишните покупки при търговеца той ще отправя персонализирани
съвети за новия избор. Вероятно пробните ще се превърнат в нещо като
сцена, на която клиентите ще могат
да тестват облеклата и аксесоарите
в ситуациите, в които биха искали да
ги носят—в дискотека, бар, сред природата, в офиса и други. На практика
покупката и самото плащане ще се извършват в момента на вземане на решението на място в пробната, а клиентът ще получава закупените продукти,
доставени директно у дома. Особено
важен социален акцент ще бъде т.нар.
креативни кътове (creators’ corners), които ще включват зони за релаксация,
тематични уъркшопове, кафене и други.
Там в приятна обстановка клиентите

ще могат да обменят идеи и информа- ка до дългосрочни взаимоотношения
ция. Част от търговския микс ще бъде от типа доживотен партньор, смята
последващото споделяне на преживява- Тръмър.
нето—от уста на уста, в социалните
Банковият клон все повече ще се
медии и прочие. За това клиентите ще социализира. От обикновена точка на
получават специални бонус точки за по- продажба той ще се преобрази в място
пулярност, казва още Джулиан Тръмър.
за срещи, културни и арт мероприятия,
Experience иновациите проникват конференции, тематични уъркшопове и
все по-настойчиво и
пр. Компактният банков офис все повече ще измества традиционния банков
В банковия сектор
клон. Този иновативен формат ще предкъдето личният контакт с клиента лага микс от услуги на самообслужване,
и персонализацията на обслужване- банкомати с видеоасистиране, дигито ще играят все по-ключова роля. тални подписи, чрез които клиентите
Специализирани приложения ще осъ- самостоятелно ще могат да извършществяват топла връзка между служи- ват редица операции (например да зателите и клиентите с възможност за крият сметка). Онлайн банкирането ще
личен чат в реално време. Така потреби- бъде изцяло оперативно с широк обхват
телите ще могат да получат навреме- от възможности. Така поводите за посенен съпорт и консултация, ако например щение на банков офис и среща със служине могат да изтеглят пари от банко- тел ще стават все по-малко. Това ще се
мат. Офертите за финансови продукти налага само при наличие на комплексни
ще бъдат все по-къстъмизирани според проблеми. Клиентското преживяване
статуса, начина на живот, нагласите при посещение в реалния банков клон ще
и конкретните нужди на клиентите в бъде силно персонализирано, диалогът с
дадения момент. Познаването на пот- консултанта—междуличностен и мноребителите ще доведе в крайна смет- гоцветен.

Добавете продукта си
БЕЗПЛАТНО на regal.bg/add
Какво получавате:

Regal.bg

Regal P&P Express

Начален екран

Седмичен бюлетин

Аудитория, която ще види продукта:

95 000

500+

малки търговци, хотелиери и ресторантьори,
търсещи най-добрите продукти

импресии
месечно
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Маркус Рюбзам, старши вицепрезидент, SAP CEC hybris Software:

Oмниканалното изживяване
трябва да е „безшевно“
Боряна Генчева

К

лиентоцентричността—това е
културата да поставите клиента
в центъра на всичко, което правите. Преди ритейлърите бяха концентрирани преди всичко върху това
как да доставят продукта в магазина.
Голямата трансформация в търговията на дребно, която наблюдаваме сега, е,
че вече е не по-малко важно да създадете
невероятно преживяване на клиента
и да го накарате да се чувства прекрасно, докато купува продукта. Това
каза Маркус Рюбзам, старши вицепрезидент Strategy & Solutions, SAP CEC hybris
Software, на конференцията Retail in
Detail 2015. Той започна презентацията
си за предефинирането на клиентското
преживяване в новите омниченъл реалности с описание на

Пейзажа в търговията
на дребно

Ето Amazon например успешно прескочи различните търговци на дребно и
предлага много по-добра услуга от тях,
така че поръчаният продукт
да стигне до крайния
клиент. Личното ми
мнение е, че преживяването, което
онлайн търговецът създава на
клиента, е доста слабо. Да, те
доставят продукта, доставят го навреме,
но не познават
хората, за които
работят, а препоръките на продукта
не работят. И тъй като
има и по-важни неща от това
да доставите продукта, това създава
възможност за диференциация между
различните търговци на дребно.
Рюзбам цитира проучване, според
което, запитани, около 80% от мениджърите на компании казват: „Ние оси-

Клиентите/потребителите мислят
за марката, за вашия бранд, а не в понятия като търговските канали. Така
че всичко, което трябва да направите,
е да представите фирмата си добре и
Потребителите
да осигурите последователна комуникация в различните канали, каза Рюбзам. мислят преди всичко
Т.нар. пътека на покупка вече не е линейза марката,
на. Беше, но сега хората се местят от
устройство на устройство, продължа- а не в понятия като
ват да ходят и във физическия магазин.
търговските канали.
Затова и очакват преминаването им
от един към друг канал да е последователно и безпроблемно. При това очак- гуряваме прекрасно обслужване за кливанията на хиперсвързаните потре- ентите.“ На същия въпрос обаче едва
бители все повече ще се повишават. И 8% от клиентите потвърждават, че
колкото по-добри неща предлага ваши- са получили изключително обслужване.
ят бранд или канал, толкова повече ще Тоест в това отношение възприятинарастват очакванията им към всяка ето на лидерите на компаниите и на
ваша нова оферта. Клиентите очакват клиентите/потребителите е много
вие да ги докоснете във всяка възможна различно.
контактна точка—когато са онлайн, в
магазина, когато звънят в кол-центъра. Има още много
Очакват да знаете какви хора са, какво какво да направим
са купили, дали са щастливи от продук- за да станем омниканални, каза Рюбзам,
като представи и данни от изследвата, или искат да го търсят.

не за трите основни пречки пред развитието на омниканалите от гледна
точка на мениджърите. Над половината от ритейлърите казват,
че им липсва цялостен
поглед върху потребителите в различните канали, 42%
отбелязват, че
мендижмънтът
на поръчките и
на складовите
наличности
в различните
канали не са обвързани. А 37%
о т г о в а р я т, ч е
е твърде трудно
действащите системи в магазините да бъдат променени и адаптирани
към междуканални стратегии. Казано в
резюме, ритейлърите се нуждаят от
цялостен поглед върху потребителите. По-важното обаче е, че и потребителите изпитват потребност
от цялостен поглед върху ритейлъра,
казва Рюбзам.
Какви възможности за подобряване
на работата виждат мениджърите.
Според 66% посоката е да позволят на
клиента да купи, да приеме доставката
или да върне продукта през канал по свой
избор. Други 45% виждат възможност в
подобряване на оперативното изпълнение през каналите. Четиридесет процента мислят, че има още какво да се
направи, за да се създаде единен поглед
за бранда в различните канали.
Други данни показват, че все по-важ
ни стават технологиите, позволяващи
да се получи видимост върху наличностите във всички канали, видимост
на клиентите във всички канали и да
се правят кросканални анализи, да се създаде една платформа за интеракция с
клиентите в различните канали.
Казано в заключение, създаването на
омниканално клиентско преживяване
трябва да е
6
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Стратегически проект
за всеки ритейлър
Omnichannel обаче не са само каналите, а каналите плюс данните, които
се събират в тях. Данните трябва да
бъдат горивото за всяка дейност на
ритейлъра, каза Рюбзам. Той описа и
десетте най-важни неща, които марките и ритейлърите знаят, че трябва
да постигнат, за да са конкурентни и
да победят (виж графиката).
Omnichannel означава да погледнете
през очите на клиента. И през тази призма преживяването на клиента с марките, с които е избрал да се ангажира,

да изглежда единно, непрекъснато, кон- защитават. Пътуването на всеки
текстуално и „безшевно“, каза Рюбзам. клиент е уникално, единствено по рода
Най-предизвикателната част, ако си, със свое неповторимо преживяване.
мислим за омниченъл като цяло, е свър- Съществуват обаче така наречените
зана с потребителското пътуване, „допирни точки“, (точки на ангажирапътят, който извървява клиентът ност) и те вече не са линейни. Така че
в процеса на покупка. Това пътуване мислете за тях и ги дизайнирайте във
вече не е линейно. Фуниите, за които вашите канали, ако искате да продълобичат да говорят хората от марке- жите напред. Достигайте, ангажирайтинга, вече не са актуални. Нивата те и обслужвайте потребителите с
все още съществуват, но клиенти- навременни, персонализирани и релете се движат много бързо. Различни вантни продукти и оферти, които да
са начините, по които те откриват ви позволят да създадете последовапродуктите, по които ги проучват, телен опит между марките и каналиразглеждат, обмислят, използват и те, каза в заключение лекторът.

Точки на ангажираност, определящи клиентското преживяване

Консултантска ангажираност
физически
магазин

Релевантно персонализирано
търсене и съдържание

Постоянно, позитивно
социално отношение

УЕБ

Имейл

Социална
сфера

Бърза, достъпна и релевантна
информация и достъп до подкрепа

Адекватни персонализирани оферти

мобилна
версия

отзиви

Информационен
портал

Бърза, персонализирана подкрепа

Готови конфигурации на продуктите,
офертите и промоциите

Надеждни, точни и вдъхващи доверие
ревюта от потребители единомишленици

център за
контакти



Източник SAP

Топ 10 за производителите и търговците

(Нещата, които те знаят, че трябва да постигнат, за да са конкурентни и да победят)

Цялостен поглед върху
потребителите, наличностите и продуктите.

Диференциация—
съдържание на марката,
социална ангажираност и
иновации

Възможността клиентът да купи, поръча и
върне стока отвсякъде

Дигитализация в магазина—интернет на
нещата



Мобилност на първо
място

Ускоряване
на всичко

Географското разрастване—на развиващи се
пазари

Нови
бизнес модели

Персонализирано и контекстуално преживяване
на клиентите във всички
допирни точки

Бизнес и технологична
гъвкавост

Източник SAP
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Танос Маврос, съдружник бизнес консултации в EY:

Омниканалите на бъдещето
променят веригата на доставка
Боряна Генчева

Т

радиционната верига на доставки се нуждае от съществено
преструктуриране, ако чрез омниканалните инициативи трябва да
се правят пари в бъдеще. Това е ключовото заключение от глобално проучване
на EY сред 42-ма висши мениджъри на
някои от най-големите компаниите за
производство и търговия с потребителски стоки*. Данните от него бяха
представени на конференцията Retail
in Detail от Танос Маврос, съдружник
бизнес консултации в EY и ръководител на Центъра за услуги в областта на
веригата на доставките и оперативната дейност на компаниите на EY за
Централна и Източна Европа.
Физическите магазини все още доминират, но

Омниканалните активности са
ключови за бъдещия растеж
каза Маврос. На този етап 93% от общите приходи от продажби се генерират в реални магазини. Прогнозите са,
че след пет години делът им ще е максимум 81%. Очаква се между 2014 и 2019 г.
средният годишен ръст на продажбите
през физически магазини в глобален мащаб да бъде 5%, а този на онлайн търговията—15%.
Изследване на EY сред 30 000 души в
цял свят установява три типа потребители—такива, които се информират
от интернет, а купуват във физически
магазини (63%); купувачи онлайн, които
се информират в магазина (13%); и хора
със смесен профил (24%), които и получават информация, и купуват едновременно и от интернет, и от реалните
магазини. Средните годишни разходи
на потребителите, които пазаруват
и онлайн, и във физически магазини, са
двойно по-големи от тези на хората,
които пазаруват само във физически
*Изследването е направено за целите на
Consumer Coods Forum Supply Chain Committee и
е публикувано през пролетта на 2015 г.

магазини, установява изследването.
Въпреки тези резултати едва 33%
от анкетираните мениджъри
очакват, че омниканалните инициативи ще
доведат до по-големи печалби за тях.
Като основни
ползи те по скоро посочват,
че ще укрепне
потребителската лоялност,
ще получат конкурентни предимства и ще подобрят познанията
за клиентите си.
Средният марж, с който работят 20-те най-големи
компании за производство на потреби-

Омниканалите са ключови
за бъдещия растеж,
въпросът е как да генерират
и печалба за компаниите.
телски стоки в световен мащаб, е 15%, а
20-те най-големи търговеца—3.8%, сочат данните на EY. От анкетираните
мениджъри 38% казват, че в резултат
на омниканалните инициативи маржовете, с които работят, нарастват,
36% отчитат, че намаляват, а 26% са
неутрални. Ако не се направят промени
във веригата на доставки, омниканалният ръст рискува да подбие корпоративните печалби, каза Маврос.

Сегашните вериги на
доставки не са подходящи
за омниканалното бъдеще, казват 81%
от анкетираните мениджъри. Освен
това 76% добавят, че те имат нужда
не от козметични, а от съществени
промени. Маврос посочи три ключови
фактора, за да се осъществи успешна

омниканална стратегия: тя трябва
да е вградена в цялостната стратегия на компанията; веригата
на доставки трябва да е
гъвкава и да комбинира омни- и традиционната търговия; освен това
с помощта на
ИТ системите
трябва да се
осигури пълна
прозрачност
на продажбите
във всеки от каналите. Едва 34%
от анкетираните
мениджъри оценяват
представянето на компанията си по първия фактор
като такова на ниво, само 24%—на втория, и 26%—за третия.
Омниканалният подход е ключово
важен, но едва 40% от анкетираните
мениджъри смятат, че на този етап
са ефикасни по отношение на маржовете и финансовата страна на нещата,
каза Маврос. Дори сред най-големите
компании в света 38% се определят като начинаещи в прилагането на омниканална стратегия, 57% са в процес на
изпълнение, а едва 5% смятат, че вече
са я осъществили. Има

Три основни стъпки
които трябва да направи една компания, която иска да развие омниканална
стратегия, каза консултантът.
Първо, трябва да се погрижи за удобството на потребителите—да разбере какво искат те, а оттам и кога и как
е ключово да разгърне стратегията си.
„Повечето от ритейлърите, които познавам например, предлагат доставка до
дома. От гледна точка на маржовете
обаче това може би не е най-правилният избор. А и понякога означава, че не
разбират какво иска клиентът. Той не
желае доставка до дома, защото почти
не се задържа там. Така че може би
8
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по-добрият вариант е да му се „запази и вземи с помощта на трета
предложи място, от което да си взема страна“—на куриер или от някакво мяспакета, когато му е удобно“, каза лекто- то, да нарасне с 5%.
рът от EY.
Освен това сроковете за доставка се
Второто важно условие е висшият скъсяват и това също налага промени
мениджмънт на компанията да заста- по веригата на доставки. От анкетине зад промяната, която налага да се раните мениджъри 35% казват, че осигуразбият преградите между отделни- ряват доставка за по-малко от 48 часа,
те канали, да се променят ключовите 58%—между ден и два, 42% могат да я
индикатори на представянето, да се направят в рамките на един ден, 12% за
въведат нови технологии и процеси. От между шест и дванадесет часа и едва
анкетираните мениджъри 37% спомена- 4% се вместват в срок от шест часа.
ват липсата на подобна подкрепа като
Анализът на маржовете показва,
ключова бариера пред дейността си.
че моделът click&collect е този, който
Третото изискване е да се мисли ком- осигурява ползи и за потребителите,
плексно. Всичко трябва да бъде погледна- и по-евтино изпълнение за веригата на
то през призмата на omni-channel—от доставки. „Ако приемем колко ни струва
продукта и дизайна на опаковката, през пазаруването във физическия магазин
плана за промоциите, структурата на за нула, доставката за дома е 10 пъти
оперативния модел до веригата на дос- по-скъпа, а click&collect—само шест
тавки.
пъти. При това носи и удобства на поИ така, за да станем по-гъвкави и требителите—удобни локации, липса
отзивчиви,

Трябва да се фокусираме
върху бъдещите
а не върху сегашните потребности на
клиентите, каза Маврос. Според данните, който представи, се очаква в
идните пет години важността на физическите магазини да намалее с 9%, на
модела „запази и вземи от магазина“ да
се увеличи с 3%, на доставките до дома
да падне със 7%, а тежестта на модела
°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

Анализът на маржовете
показва, че моделът
click&collect е по-евтин
за компаниите и
осигурява повече ползи за
потребителите в сравнение
с доставката до дома.

на необходимост да се чака пратката
и други“, каза Маврос.
Така че веригата на доставка трябва да става по-гъвкава, по-точна и побърза. За да бъде такава, компаниите
трябва да си отговорят на три основни въпроса, каза лекторът. Кои клиенти
с какво продуктово портфолио да обслужват? Кога да дадат предимство на
гъвкавостта на веригата на доставки
пред ефективността? И какви стокови
наличности да държат, къде и в каква
дълбочина?
Консултантът се спря на още три
ключови неща за успеха. Те са споделянето на данни между производителите и
търговците на дребно, за да може да се
прогнозира търсенето. Ако т.нар. Big
Data бъдат анализирани ефективно,
компаниите ще имат цялостен поглед върху поведението на консуматора, точните нива стокови наличнос
ти на правилното място и ще могат
да отговорят бързо на променящите
се модели на потребителско търсене. Интегрирайте информационните
технологии и веригата на доставки,
посъветва той. Компаниите трябва
да въведат ИТ инфраструктура, която
позволява видимост между различните
канали и свободен обмен на информация
през функционалните граници.

Къде е българският пазар
На зрелите пазари като Франция,
Германия, Великобритания, САЩ очакваните ръстове от омниканални
инициативи в идните пет години са
в рамките на 2–12%. На развиващите
се пазари като Бразилия, Китай, Индия
и Нигерия обаче числата отскачат до
12 и 79%. Маврос каза, че въпросът къде
да сложим балканските пазари, в това
число и българския, е дискусионен и не
може да даде ясен отговор.
Независимо от това обаче веригата
на доставки трябва да бъде преструктурирана, защото, ако не го направим,
ще загубим много пари, каза консултантът. Прогнозите са, че в идните пет
години храните и напитките ще са найбързо растящата категория в онлайн
ритейла. Това означава, че макар засега
хората да не купуват толкова много
онлайн, ще започнат да го правят в бъдеще. И макар този сектор да не бъде
толкова голям, колкото са обувките
или дрехите като обем, той ще бъде
важен сектор заради големия растеж,
каза Маврос.

т е м а н а б р о я 09

°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

10 т е м а н а б р о я

Рене Томова, съосновател на Creative Shower:

Клиентът е човек,
а не транзакция
Ася Мандаджиева

тинската комуникация, смята лекторът.
И обяснява—ритейлът вече не е просто
един канал. Потребителят иска
веднага да вземе продукта,
който го интересува,
без значение дали това ще стане онлайн
или на улицата.
„Затова е много
важно да опознаем не само декларираните нужди
на клиента, но
и неочакваните,
които дори не
предполагаме, че
съществуват, а той
иска от нас да ги задоволим“, отбелязва тя.
За Рене Томова е важно търговецът да се замисли кой въпрос си поста-

M-Tel Experience Store

е друг проект, развит на базата на конамо ако се интересувате живо и исцепцията „Клиентът е човек“.
тински от своите клиенти, бизнеКато главно действащо
сът ви ще бъде успешен, казва Рене
лице в изграждането му
Томова, съосновател на Creative Shower и
Рене Томова обяснява,
че идеята се ражда
лектор на конференцията Retail in Detail.
преди четири годиВажно е да сме наясно, че
ни, когато мобилЧовекът е нещо
ният оператор
преживява криза
различно от клиента
казва тя. Когато говорим за клиент,
след подмяна на
става дума за демография, поставяме
билинг системаго в някаква статистическа извадка по
та, предизвикала
възраст, пол, местоживеене. „Но ние сме
голяма вълна на
хора с цвят, топлина, емоция, усещания.
недоволство сред
Такива са и клиентите ни и трябва да
потребителите.
мислим за тях като за хора, а не като за
Компанията има нужда
статистически единици.“
от добра новина и решава
Как си купува една жена обувки? Първо
да развие проект, посветен на
сънува обувките, след това започва да
хората, които изпитват потребност
мисли с кои дрехи ще си подхождат, а посда познават световните технололе тръгва по магазините да ги търси. Но
тенденции. Преживяването на
Технологията е от значение гични
сънуваният чифт обувки не съществува.
потребителите е поставено на първо
Продавачите са в пълно неведение, нямат само когато е подчинена на
място, като на тяхно разположение са
представа какво иска, кога ще носи тези
18 висококвалифицирани консултанти,
нуждите и желанията на
които им предоставят информация за
обувки, на среща или по бизнес. Има ужасно много факти, които трябва да бъдат хората.
устройствата и техните възможносвзети под внимание от търговеца, но
ти. Магазинът има дори свой собствен
най-важното е той да предаде на своята
аромат с името Experience by M-Tel, разклиентка цялата гама от емоции, които вя обикновено в ежедневната работа— работен в Швейцария. По време на предя вълнуват, обяснява Рене Томова.
каква е ролята му в живота на неговите варителното проучване екипът стига до
„Когато мислим за клиента като за клиенти или с какви продукти да зареди извода, че потребителите не искат да им
човек, трябва да сме наясно, че пътят, магазина? Тя дава за пример добрата бъдат осигурени удобни дивани, кафе и пикойто той ще измине от момента, в кой- практика на магазин в Ню Йорк на име тиета, а търсят място, където могат да
то е решил да си купи нашия продукт, до Story с концепция, която нарича ефиме- видят най-новите тенденции при мобилмига, в който го направи, е със страшно рен ритейл. Идеята е, че потребители- ните устройства. Резултатите година
много завои“, казва консултантът. „Ние те вече са пренаситени с информация след отварянето на магазина са 62% повевече дори не пазаруваме сами, споделяме и трябва да бъдат събуждани. Затова че продажби от останалите идентични
във фейсбук идеята си и питаме прияте- собствениците на магазина на всеки магазини клас А. Оценката на клиентите
ли дали им харесва, а те ни предлагат друг четири седмици правят абсолютно раз- е 5.90 при максимални 6 точки, а броят на
сайт, друг магазин“, коментира тя.
лично представяне на стоките с обновен сменилите оператора след посещение на
Според Рене търговците днес не тряб- асортимент. Клиентите на Story не тър- този магазин—минимален.
ва да търсят само транзакции, а
сят удобното пазаруване на кварталния
„Продажбите идват като резултат
магазин, а идват защото им е интересно. от правилния подход към клиента—
Да градят взаимоотношения
Това периодично редефиниране, казва Рене, да го привлечеш с удобство, обучение,
с клиентите си като с близките си хора. изисква огромни усилия, но клиентите са уютно място, което дори ухае приятно.
Да могат да ги разбират, да познават верни до гроб на търговският обект. А Когато постигнеш това, транзакционболките им, техните страхове и чак ко- лоялният клиент харчи с 50% повече от ната част е най-лесна и идва естестгато са наясно с тези неща, започва ис- отбилия се случайно, напомня тя.
вено“, обяснява Рене.

С
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Нехранителните стоки—
с по-високи цени през ноември
Поскъпват и три от четирите млечни
категории в кошницата на тайния клиент
Боряна Генчева, Жана Чанкова

Н

ай-евтините нехранителни стоки в осем софийски търговски вериги, които наблюдава тайният
клиент на „Регал“, поскъпват с 10% средно през ноември в сравнение с октомври. Повишенията и пониженията на
цените в проследяваните хранителни
категории взаимно се неутрализират и
средната сметка при храните е без промяна. В резултат и средната сметка за
цялата кошница от 13 хранителни и 7
нехранителни стоки се увеличава с 3%
през ноември спрямо октомври.

Поскъпват всички
категории нехрани
През ноември нагоре се изместват найниските цени във всяка една от наблюдаваните седем категории нехранителни стоки, като динамиката далеч не се
дължи на отделни магазини.
Увеличението при тоалетната хартия и пастата за зъби е с 14% и то идва
съответно от три вериги за първата
категория и от четири за втората.
Базисните цени на шампоана са нови
и по-високи в шест вериги, а на сапуна—в четири. И двата случая средното
поскъпване е от 13%. В по три вериги
поскъпват универсалният препарат и
душ-гелът—средно със 7% и при двете
категории. При праха за пране увеличението на базисните цени е най-ниско—с
едва 2%.
Основен принос за по-високата средна сметка на най-евтините нехранителни стоки има „Пикадили“. Там общата оставена сума за тези категории е
с 2.98 лева по-висока, отколкото през
Тайният клиент на „Регал“ посещава по един магазин от осем големи търговски вериги в София
месечно. Посещението е еднократно за магазин,
а обиколката 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. Во-
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октомври. Ръстът във „Фантастико“
е от 2.60 лева, а в „Карфур“—с 2.40 лева.
В „Лидл“ цените на нехранителните
категории остават без нито една промяна в сравнение с предишния месец. В
останалите четири вериги сметката
намалява минимално—с от 0.06 ст. в
„Кауфланд“ до 0.25 ст в ЦБА.
Зад нулевата средна промяна в цените на най-евтините храни, които
тайният клиент на „Регал“ следи, стои
доста бурна динамика. В осем категории се наблюдава средно поскъпване, а
в пет—намаляване на цената.

По-високи цени в осем
хранителни категории

най-ниските цени при олиото и кафето,
с 1%—на захарта. И трите продукта
поскъпват в по три вериги.
С най-много се увеличава сумата,
оставена от тайния клиент за храни,
в „Карфур“—с 2.50 лева. Там поскъпват
осем категории и поевтиняват само
яйцата. В „Т маркет“ сметката за храни
се вдига с 1.60 лева. Тя идва от ръста в
шест категории, а поевтинява единствено олиото. Най-голямо е снижението на цените на наблюдаваните
храни в ЦБА—с 3.39 лева спрямо октомври. Осем категории поевтиняват във
веригата, а поскъпват само две.

По-ниски цени при пет

През ноември поскъпват кренвирши- През ноември се понижават средните
те, три млечни категории—кисело- цени на най-евтините продукти при
то мляко, кравето сирене и прясното брашното (–12%), маргарина (–10%), хлямляко, а също яйцата, олиото, кафето ба (–9%), ориза (–8%) и кашкавала (–4%).
и захарта.
При кренвиршите ръстът на средна- Само две вериги над
та базисна цена във веригите от 10% средното за пазара
идва от три вериги (най-голямо е уве- Разгледано по търговски вериги, найличението в „Карфур“), а най-евтините евтина е „Кауфланд“, следвана от ЦБА,
продукти поевтиняват в две. Ръстът след това с почти равни позиции са
на базисните цени на киселото мляко „Лидл“ и „Билла“. Близо до средното за
(9%) идва най-вече от ЦБА (там не от- пазара е „Фантастико“, а далеч над
крихме продукт от собствената марка него са цените на стоките, наблюдана веригата).
вани от тайния клиент, в „Карфур“ и
Кравето сирене поскъпва в три вери- в „Пикадили“.
ги (най-вече в „Пикадили“) и поевтиняПри преизчислената средна стойва в четири. Средната цена нараства ност на продуктите при стандартни
с 5%.
количества тази последователност се
Увеличението при прясното мляко е с запазва. Най-дълбоко под средното за
4%—дължи се на „Фантастико“, „Карфур“ пазара е „Кауфланд“ (17.51%), следвани от
и „Лидл“. Новите цени на яйцата в ЦБА, ЦБА (13.78%), „Лидл“ (10.96%), „Билла“ (9%),
„Пикадили“, „Лидл“ и „Т маркет“ вдигат „Т маркет“ (6.61%) и „Фантастико“ (1.2%).
средната им сметка също с 4%.
Над средното за пазара са единствено
Два процента е увеличението на „Пикадили“ (36.17%) и „Карфур“ (21.83%).
дещият 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.
Тайният клиент на „Регал“ следи и показателя
средна цена при стандартни количества. Така
се създава по-ясна представа за цените, изчистена от колебанията, свързани с вариращите количества при продуктите, които не са с
фиксирано тегло.
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Средна
стойност

Paradise Center

Карфур

бул. „Черни
връх“ 47

Лидл

бул. „Тодор
Каблешков“ 3

Кауфланд

ул. „Персенк“ 22,
бл. 34

Т маркет

бул. „Черни
връх“ 20

Фантастико

Софарма тауърс

Пикадили

бул. „Черни връх“
94

Билла

ЦБА

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

Показател

Легенда:

ул. „Слатинска“,
до бл. 41А

Сравнение на цените на 4 ноември

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

0.74

0.95

0.65

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

грамаж

700 г

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

700 г

цена за 650 г
цена на брой

0.69
2.49

0.95
1.99

0.65
2.99

0.69
2.09

0.69
1.99

0.69
1.99

0.69
1.99

0.64
2.39

размер

M

М

М

М

М

М

M

М

цена на брой

0.79

0.69

0.59

0.69

0.69

0.69

0.69

0.75

% пепел

0.650

0.650

n.a.

0.650

n.a.

0.850

0.650

0.500

цена на брой
цена на брой

2.19
0.99

2.19
0.99

2.29
1.59

2.19
0.99

2.15
0.99

2.19
0.99

2.19
0.99

2.39
1.99

% начупеност

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

100%

n.a.

цена на брой
цена на брой

1.29
0.79

1.29
0.99

1.29
1.45

1.29
0.89

1.39
0.85

1.29
0.65

1.39
1.15

1.49
1.15

състав

робуста и
Magnoliophyta

робуста

n.a.

n.a.

n.a.

робуста и
леблебия

n.a.

робуста и
cicer arietinum

цена на брой
цена на брой
цена на брой

2.45
3.95
0.99

2.50
4.95
0.99

3.50
4.74
1.99

1.50
3.80
0.99

2.50
4.00
0.99

1.75
4.95
0.99

3.00
5.27
0.99

3.95
5.45
1.19

масленост

30%

25%

n.a.

25%

25%

25%

25%

25%

цена на брой

0.89

0.89

0.79

1.59

0.89

0.89

0.99

1.89

масленост

2%

2%

2%

3%

2%

2%

2%

1.5%

0.72
0.71
2.24
0.70
2.22
1.19
1.34
0.99
2.64
4.64
1.14
1.10

цена на брой

0.84

0.45

0.65

0.49

0.55

0.45

0.59

0.59

г/масленост

400 г/ 2%

400 г / 2%

370 г / 2%

400 г / 2%

400 г / 2%

400 г/ 2%

400 г / 2%

370 г / 2.9 %

цена за 400 г

0.84

0.45

0.70

0.49

0.55

0.45

0.59

0.64

0.59

цена на брой

1.95

1.50

2.50

2.47

2.35

1.50

2.24

3.29

2.23

n.a.

пил. МОМ,
емулсия от
св. кожички

n.a.

свинско и пилешко месо

свинско и пилешко месо

20% св. месо,
5% сланина

св. кожички,
птиче месо

св. месо,
сланина, св.
кожички

20.35
20.30

20.37
20.37

25.02
25.07

19.67
19.67

20.03
20.03

19.02
19.02

22.17
22.17

27.21
27.21

21.73
21.73
1.94

обявен състав

Общо хранителни стоки
Общо за стандартни количества

0.58

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.

цена на брой

1.19

1.99

2.99

2.39

1.89

1.89

1.49

1.69

мл

500 мл

400 мл

250 мл

400 мл

400 мл

400 мл

1л

400 мл

цена за 400 мл
цена на брой

0.95
1.99

1.99
2.03

4.78
2.59

2.39
2.69

1.89
1.49

1.89
1.35

0.60
1.35

1.69
2.59

литра/ПАВ

1л

1.5 л / < 5%

1л

1л

1л

1 л / < 5%

1 л / < 5%

1 л / < 5%

цена за 1 л
цена на брой

1.99
1.79

1.35
2.19

2.59
3.49

2.69
2.99

1.49
1.99

1.35
1.49

1.35
1.49

2.59
3.29

мл

500 мл

300 мл

250 мл

400 мл

250 мл

300 мл

300 мл

400 мл

цена за 300 мл
цена на брой

1.07
0.49

2.19
0.41

4.19
0.69

2.24
0.49

2.39
0.45

1.49
0.39

1.49
0.49

2.47
0.45

грамаж

70 г

70 г

100 г

70 г

70 г

75 г

100 г

70 г

цена за 70 г
цена на брой

0.49
1.09

0.41
1.39

0.48
1.85

0.49
2.39

0.45
2.29

0.36
0.65

0.34
1.29

0.45
1.89

мл

100 мл

100 мл

75 мл

100 мл

150 мл

125 мл

125 мл

100 мл

цена за 100 мл
цена на брой

1.09
0.99

1.39
0.83

2.47
0.99

2.39
1.15

1.53
1.15

0.52
0.99

1.03
0.71¹

1.89
1.09

брой изпирания

3

4

3

3

3

3

3

3

цена за 3 пранета
цена на опаковка

0.99
0.89

0.62
0.99

0.99
3.29

1.15
1.15

1.15
1.15

0.99
0.95

0.71
0.99

1.09
1.85²

дължина на ролка/г/
брой пластове

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

n.a./2

90 к / 2

n.a. /3

18.9 м / 3

17.5 м / 3

16 м / 3

130 к/3

21.6 м / 2

8.43
7.47
28.78
–11.45%
27.77

9.83
8.94
30.20
–7.08%
29.31

15.89
18.79
40.91
25.87%
43.86

13.25
12.50
32.92
1.28%
32.17

10.41
10.05
30.44
–6.35%
30.08

7.71
7.55
26.73
–17.76%
26.57

7.81
6.51
29.98
–7.76%
28.68

12.85
12.03
40.06
23.25%
39.24

–13.78%

–9.00%

36.17%

–0.12%

–6.61%

–17.51%

–10.96%

21.83%

2.02
2.01
1.93
2.34
2.19
0.48
0.43
1.61
1.54
0.99
0.96
1.41
10.77
10.48
32.50
32.21

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
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Търговските вериги—
между Хелоуин и Коледа
Из записките на тайния клиент на 4 ноември
CBA
ул. „Слатинска“,
до бл. 41a, 13.15 ч.
На челото на регала, който е най-близо
до входа на магазина, са изложили коледни
артикули—на най-горния рафт има големи шоколади и големи кутии бонбони на
Toffifee, под него—големи шоколадови фигури на Дядо Коледа, след това—малки, Дядо
Коледа в пликче с други фигури и шоколадови
календари на Friedel. Изглежда, че регалът
е аранжиран съвсем наскоро, защото още
няма етикети. Отделно на островните
щандове зад касите в магазина има обособен регал на Suchard, а до него маса, на която пише „Весели празници ЦБА“. Върху нея са
изложени големи опаковки бонбони Merci и
Ferrero Rocher, кутии с Lindor, пакети ядки от
собствената марка CBA, шампанско, включително и детско, две бутилки уиски Jack
Daniels с доста видимо устройство против
кражби, свещи и бенгалски огън в два вида
размери. Питаме откъде да си вземем, но ни
казват, че регалът с бенгалския огън още не
е направен. Наблиза има щандове на Merci и
на марка бисквити.

„Билла“
бул. „Черни връх“ 94, 11.55 ч.
Коледата в „Билла“ е почти изцяло шоколадова. Асортиментът е позициониран пред
регала на съответната секция в дъното
на обекта върху два брандирани дисплея.
Единият е на Lindt, с над двадесет продукта в опаковки с коледна визия. Виждаме
детски шоколадови фигурки, бонбониери,
шоколадови мечета, метални кутии със
сладки. Сезонното портфолио е премесено с луксозни продукти от постоянния
асортимент на компанията. На втория
дисплей са представени гама от артикули на няколко доставчика. Kinder Chocolate
участва с коледни къщички, шоколадови
яйца в различни размери и други, Riegelein
Confiserie—с опаковани дребни бонбони, шоколадови плочки, мечета и шишарки. Ferrero
присъства с шоколадови бонбони, опаковани като подаръчета в кутии с панделки и
коледни звезди. Щолените на Kuchenmeister
°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

Снимка: Красимир Юскеселиев

откриваме на три позиции, в отдалечени „Т маркет“
една от друга точки на халето—минищен- ул. „Персенк“ 22,
дер на челото на една от касите и други бл. 34, 11.10 ч.
два пред секцията с кроасани в близост до Тясно, разхвърляно и много оживено. Това
входа на магазина.
е първото ни впечатление от този магаЛеки елементи на коледна нагласа отриваме зин. Не откриваме нито следа от коледно
в нонфууд секцията—чаши с празнични кар- настроение. Няма какъвто и да било вид
тинки, коледни покривки, захарница и други. празнични артикули, например останаПримесени са с неразпродадени стоки на ли от скорошния Halloween. При проява
тема Halloween. Около касите е разположен на въображение на този празник може да
щендер с коледни картички, празнични тор- бъдат приписани тиквите, струпани в
бички и опаковъчна хартия. На излизане забе- кашон.
лязваме, че една от служителките започва
да подрежда и етикетира нов асортимент „Пикадили“
от коледни играчки на островен стелаж в „Софарма тауърс“, 11.55 ч.
промо зоната около входа.
Голям, подреден, лъскав, добре зареден.
Сам по себе си изглежда празнично, но
без нито един коледен елемент засега.
„Фантастико“
бул. „Черни връх“ 20, 10.15 ч.
Единственото изключение е промо пакеМного приятен квартален магазин, чист и тът на „Милка“ с коледен подарък топка за
безупречно подреден. Не забелязваме колед- елха плюс маркер, който заема цял остров.
на украса. В дъното на една от пътеките Празнично изглежда и щандът за алкохол,
намираме обособен кът с празнични сладки макар че едва ли е посветен на новогодишизделия—коледен щолен в три разфасов- ните празници. Извън него, близо до касики, бисквити, бонбони, шоколадови мечета те, виждаме специално аранжиран кът с
на Lindt, кутия на Milka с коледна топка на няколко рафта, на които са презентирани
цена 13 лв., сладки с джинджифил и сърца с различни видове шампанско. Приемаме, че
тъмен шоколад. Предлага се и пъзел с Дядо това е един от първите предвестници
Коледа.
на празника.

та е н к л и е н т 15
„Кауфланд“
бул. „Тодор Каблешков“ 3, 10.20 ч

въчна хартия, подаръчни торбички, малки ки за елха, сламени фигурки, кутии за коледни
изкуствени елхички и др. В близост до каса- сладки, покривки, украси, ръкохватки и пр.
та виждаме щендер с детски книжки, голяма
част от които са на коледна тематика.
„Карфур“

Общото ни впечатление при обиколката из
обекта е, че коледното настроение тепърва прониква сред регалите. Няма акцент с
празнични артикули около входа. В секцията „Лидл“
с млечни продукти виждаме блок от коледни бул.„Черни връх“ 47, 12.15 ч.
щолени на Kuchenmeister, разположен на че- В „Лидл“ коледният сезон е открит от спелото на една от витрините за охлаждане. циален регал, на който са изложени близо
Недалеч, в средата на основната алея, има 40-ина артикула захарни и шоколадови изостровен стелаж с доста по-голямо количес- делия под собствената марка на веригата
тво от същия артикул. Коледни стоки има и Favorina. Коледните сладки, меденки, бонбона отсрещното чело, зад което се прости- ни, марципан и прочие. са под надписа „Само
рат регали с натурални сокове. Предлагат сега!“, а до регала има висящ знак с надпис
се шоколадови парички, шоколадови Дядо „Открийте сладкия дух на Коледа“. В този
Коледа в различни размери, комбинирани в участък стоките са в празнични картопакети шоколадови фигурки, бонбони, ши- тени кашони, а на рафтовете преди тях
шарки, топки и прочие. Виждаме изложени виждаме остатъци от предлагането на
марципани, както и метални кутии с коледни Хелоуин—бонбони като очни ябълки, супа
сладки. С асортимент присъстват Lambertz, от тиква, хелоуински снакс и дори паста
Riegelein, Friedel, Zentis, Moritz, Heinerle и др. със страховити формички.
За беглото локално присъствие допринася На друго място са поставени захаросани пу„Захарни заводи—Варна“ с вафлена елха под канки с хелоуинска опаковка, а на касата още
марката Sweet Plus.
има изкуствени обредни венци и живи цветя
При нонфууд артикулите коледното зареж- в саксия с форма на тиква. При нехранителдане е доста по-активно. На цял регал пищ- ните стоки откриваме и тавички с релеф на
но са разположени коледни украси—гирлянди, тиква или като капак на ковчег, костюм за
шарени топки, свещички и прочие. На от- Хелоуин и др. Срещу регала с коледните сладсрещния регал са подредени коледна опако- киши вече е изложена и коледна украса—топ-

Paradise Center, 12.45 ч.
Коледните артикули са обособени в секция,
позиционирана срещу входа, непосредствено след промо зоната. Изкуствени елхички и
мини макети на Дядо Коледа посрещат клиентите. По-навътре продуктите са разположени на обширна площ върху страничен
регал и няколко островни палета срещу него.
Празничното портфолио включва близо десет вида топки за елха в различни цветове,
подредени върху четири островни стелажа.
На страничните регали виждаме подредени
костюми на Дядо Коледа. Останалата част
е запълнена отново с топки. Асортиментът
прелива в детски играчки без изразена коледна
тематика. В дъното на секцията аранжиментът завършва с няколко големи изкуствени
елхи, украсени с играчки. Повечето от артикулите в секцията са внос на веригата.
Почти няма шоколадово сезонно портфолио. В съответната секция откриваме само
шоколадови топки с коледни опаковки в торбички. До тях са наредени великденски шокофигурки на разпродажба. Около касовата зона
не забелязваме коледен акцент.
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Стоян Тачев, ръководител „Управление на проекти и процеси“ в „Билла“:

За „Градините на „Билла“
работят по 2000 души на сезон
Мара Георгиева

П

о данни на Националния статистически институт (НСИ) между
2001 и 2014 г. българското население е намаляло с 9%. Между 2000 и 2010
г. средната възраст се е увеличила от
39.9 на 41.9 години, а в селските райони—над 44 години. Между 2001 и 2011
г. населението на България се намира
основно в градовете, като делът му
непрекъснато се увеличава. В същото
време делът на селското население
прогресивно намалява—от 31.9% през
2001 г. на 27.5% през 2011. Безработицата
в България за второто тримесечие на
2015 г. е 9.9% средно за страната, но в
селските райони по данни на Еurostat
безработицата е 16% и в тази непочетна класация сме на второ място в
Европа, съобщи Стоян Тачев, ръководител на отдел „Управление на проекти и
процеси“ и координатор корпоративна
отговорност в „Билла България“, в презентацията си по време на конференцията Retail in Detail 2015, организирана
от сп. „Регал“ и GfK.

Как се създава стойност
Няколко са факторите за създаване на
стойност в българското село, обобщи
Тачев. Наличие и качество на инфраструктура, на капитали и на жизнеспособни бизнес идеи и бизнес модели.
Наличие на достатъчно количество и
качествена работна ръка, както и на
природен ресурс—подпочвени води и
подходящи почвени и климатични условия.
Какви обаче са реалностите в българското село? „Само един пример—
поливната структура в България обхваща малко над 800 хил. ха, строена
е преди 50 години и не е поддържана
във времето. Разбита е и в момента
се напояват малко над 500 хил. ха, като
процентът на използване на тази инфраструктура намалява прогресивно“,
посочи Стоян Тачев. По думите му в
България липсва и подходяща инфра°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

структура за съхранение на готова
продукция в неактивния сезон. „Твърде
малко са възможностите да
си купите български картофи например след
края на активния
сезон поради
простата причина, че няма
достатъчно
съоръжения,
които да съхраняват по
подходящ начин стоката“,
коментира Тачев
и посочи, че точно
затова всички търговци са принудени да
прибягват към внос на картофи през зимата.
Според него друга реалност в българското земеделие е фокусирането

Силно вярваме,
че всяка подадена ръка
към българското село днес
е залог за по-доброто му
бъдеще утре.
на капиталите към производството с
по-ниска себестойност. „Благодарение
на политиката на ЕС, в която плащанията са на единица площ, огромна
част от капиталите са насочени към
производства с ниска себестойност—
зърнени култури, слънчоглед, етерични
култури. България наистина има невероятен успех в тези области. Ние сме сред
водещите световни производители и
износители на жито, ние сме номер 1
при лавандулата и лавандуловото масло и номер 2 при слънчогледа в ЕС след
Румъния. В същото време износът на
плодове и зеленчуци от България е много
малък“, посочи Тачев.

Той открои и други проблеми на българското земеделие—отлив на млади
хора от селата заради липсата на поминък, липса на
достатъчно качествена работна ръка
в селските райони, заразяване на
част от българските почви с
ДДТ в резултат
на активното
индустриално
земеделие в периода преди 1989
година и след нея.

Специфично за
плодовете и
зеленчуците
Производството на плодове и зеленчуци
в страната се свързва и с други, специфични, проблеми. „Като цяло площите са
малки, което означава, че е трудно и почти невъзможно да се произведат големи
количества и да се извлекат икономии
от мащаба“, посочи Стоян Тачев. Има
проблеми и с качеството на продукцията. По данни на Министерството на
земеделието и храните през 2013 г. 80%
от произведените домати, патладжани,
моркови и пиперки са насочени към преработващата индустрия, посочи Тачев.
„Това означава, че качеството не е било
достатъчно добро, за да излезе продукцията директно на пазара. Съответно
и цените са по-различни, т.е. това не са
цените, на които купува един консервен
завод и в никакъв случай не са цените,
на които купува една търговска верига.
С други думи добавената стойност за
това производство и за земеделските
стопани е много малка“, обобщи Стоян
Тачев. Всичко това обяснява защо пазарът на плодовете и зеленчуците е основно в България, а възможностите за
износ са лимитирани и защо са малки
възможностите на производителите
да предложат големи количества еднородна, еднокалибрена стока.

т ъ р го в ц и 17
Моделът
на работа
„Билла България“ обаче работи целенасочено с български производители.
„Първата и основната причина за това
е, че ние сме търговска верига, ние се
храним от клиентите и от тяхното
потребление. Направили сме съответните проучвания и знаем, че нашите
клиенти търсят българска стока“, съобщи Тачев. Втората основна причина
е, че работата с български производители позволява на търговската верига
да предложи гъвкав асортимент. „Това
означава, че можем да си поръчаме на
някого да ни насади и отгледа специфичен вид тиквичка или специфичен
вид домат, който досега е липсвал на
пазара, но ние смятаме, че за него ще
има търсене. Земеделският стопанин
ни го произвежда и ние го изкупуваме.
Скъсяваме веригата, работим директно
с български земеделски производители,
без посредници“, заяви Тачев. И допълни,
че намаляването на броя икономически
агенти по веригата води до пропорционално увеличаване на икономическата
стойност. Така компанията подкрепя
българското земеделие, подпомага българските земеделски производители и
заетостта в селските райони, обобщи
той.
„Билла България“ и земеделските производители планират съвместно още
от предходната година какви количества и видове продукция са необходими
и търговската верига ги изкупува през
следващата година. „Имаме си план за
доставки, който се спазва, цените са
пазарни и актуални към момента, не
се договарят предварително, а са към
момента на изкупуването. Сроковете
на плащане не са прословутите 30 дни,
а доста по-малко, защото това е жив
бизнес и той се нуждае от оборотен
капитал. Оказваме и логистична подкрепа, когато нашият производител
от „Градините на „Билла“ няма собствен камион. Тогава ние му организираме транспорта, той си го плаща и
ни го фактурира“, обясни механизма
на работа Стоян Тачев. По думите му
„Градините на „Билла“ е маркетингова
концепция, създадена през 2014 г. в отговор на клиентското търсене и с желанието на веригата да бъде прозрачна, да
предостави на хората информация откъде идват зеленчуците и плодовете.
Сътрудничеството на „Билла“ със
земеделските стопани стартира през

Снимка: Георги кожухаров

2010–2011 г. с 11 производителя. През 2015
те вече са 42. Двадесет и седем процента от оборота на плодове и зеленчуци
в магазините на „Билла България“ са
направени изцяло с директно доставящи български производители, изброява
Стоян Тачев. И още—за „Градините на
„Билла“ работят 2000 души на сезон.
„Искам да се замислите за това. Две хиляди души всеки ден в рамките на сезона получават пари, защото зареждат
„Билла“. С тези пари те гледат децата
си, грижат се за родители, помагат,
грижат се за семействата, приятели
и роднини. Това са малко повече от половината от служителите на „Билла“,
т.е. само чрез „Градините на „Билла“ ние
осигуряваме за още 2000 души работни
места“, обобщи Тачев.

Рискове и
предизвикателства
„Рисковете и предизвикателствата
пред търговската верига са адски много.
Като започнете от качеството, количеството, надеждността на доставките, всякакви рискове, свързани с атмосферни условия—градушки, болести
по растенията, вредители, и стигнете
до финансовата стабилност на хората,

с които работим“, заяви Стоян Тачев.
По думите му за две години веригата е
показала, че се справя с тези предизвикателства, и доказателство за това са
трите отличия за качество, присъдени
на компанията през миналата година.
„Билла България“ е първата фирма в
страната, която има собствен стандарт за отглеждане на плодове и зеленчуци. „Той е регистриран в Global G.A.P. и
съдържа набор от условия как трябва да
се отглеждат плодовете и зеленчуците,
как трябва да се поливат, как трябва
да се третират с препарати за растителна защита. Буквално всяка стъпка
от процеса е описана и има изисквания
към нея“, съобщи Стоян Тачев. И допълни, че само девет фирми в света имат
такъв стандарт, като „Билла България“
е първата в Източна Европа.
Собственият стандарт на веригата
идва в резултат на годините съвместна работа със земеделските производители, когато става ясно, че те като
цяло не са готови веднага да се сертифицират по големия международен
стандарт за производство на плодове и
зеленчуци Global G.A.P. „Нашият фирмен
стандарт предвижда всеки сертифициран по BG Local G.A.P. до три години да
постигне международна сертификация.
Към момента 21% от нашите директни
доставчици са в процес на одит за съответствие с този стандарт, а 33%
вече са сертифицирани, като тенденцията е този процент да се увеличава“,
съобщи Стоян Тачев.
В заключение той цитира няколко референции от доставчици на веригата.
Група производители в две села в област
Пловдив например са написали, че благодарение на сътрудничеството с „Билла
България“ почти са удвоили оборота си
с веригата през последните години.
„Стефан Цонев от Ихтиман буквално
създаде фермата си за производство на
салати благодарение на нас. Той започна
с 5 дка, в момента има 60 след три години работа с нас. Г-н Кастанов от Петърч
е един от може би най-дългогодишните
ни партньори, работим заедно от 2009
г. и в момента той е в процес на одитиране за съответствие със стандарт
BG Local G.A.P.“, даде още примери Стоян
Тачев. И обобщи: „Ние от екипа на „Билла
България“ силно вярваме в бъдещето на
България и в бъдещето на българското
село. Вярваме, че всяка подадена ръка към
българското село е залог за по-доброто
му бъдеще утре.“
°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015
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Ева Вучева, изпълнителен директор на Fashion Days:

Мисли глобално,
действай локално
Ася Мандаджиева

К

огато оперираш на пазарите на 17
държави със 132 млн. потенциални
потребители, да мислиш глобално
и да действаш локално се оказва трудна
задача, казва Ева Вучева, изпълнителен
директор на Fashion Days, която анализира спецификите на регионалните
е-пазари, по време на конференцията
Retail in Detail.
Централна и Източна Европа е един
от малкото растящи региони в Европа
с годишен ръст от 6.8% за периода
2007–2013 г. Според лектора, тъй като
пазарът е млад, на пръв поглед изглежда,
че всякакви практики, вече изпробвани
и работещи в Западна Европа, могат
лесно да се репликират. Когато знаеш
какво ще се случи в следващите няколко
години, защото си взел работещ модел,
той със сигурност ще ти донесе позитиви. „Проблемът обаче е, че колкото
и да ни се иска да погледнем на този
пазар като на едно цяло, той въобще
не е такъв“, обяснява Ева Вучева, като
посочва, че

Локалните специфики

то на итейла в нашия регион, Има прекалено много локални особености, но
това не е неразрешим проблем, смята тя.
Основният фокус
за компаниите в
момента е т.нар.
Order economics
(моделът, който позволява
да се минимализират общите разходи,
свързани с предлагането, покупката, доставката
и съхранението на
стоките). Тук влиза
всичко, обяснява Вучева,
и разходът за закупуване на
стоката, за нейното заснемане, описание, преводът на 17 езика, маркетирането, доставката. Това, което итейлъ-

Спецификите на отделните
пазари в Централна и
Източна Европа ограничават възможностите за
икономии от мащаба.

ограничават възможностите за икономии от мащаба. Предприемачите
стъпват на пазара в региона с големи
амбиции, но идва момент, в който
осъзнават, че той е много фрагмен- рите се опитват да направят, особено
тиран, говори на 17 езика, ползва раз- в региона на ЦИЕ, е да оптимизират
лични валути, труден е за обслужване максимално своите дистрибуционни
и има различни законодателства. Това канали, за да не са толкова зависими от
според експерта важи особено силно за фрагментираните пазари, отбелязва
e-tail бизнеса, където обикновено един лекторът.
общ магазин и склад обслужват цял регион. Ако компанията започне бизнес, Битката за последната миля
като изгражда екипи пазар по пазар, тя Last Mile Delivery, или моментът на предазапочва да расте динамично, защото ването на доставката на клиента—това
отговаря по-адекватно на нуждите на е мястото, където онлайн търговецът
всеки малък пазар. Но разходите й също реално се среща с потребителя физически.
се увеличават бързо и се оказва, че тя
„Битката за обслужване на потребителите е голяма и днес тя се случва точно на
Расте, но не прави пари
този етап“, отбелязва Вучева.
посочва Ева Вучева. Според нея именно
Възможността да купиш онлайн и да
това обръща колата и спъва развитие- вземеш продукта от удобно за теб мяс°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

то е „много важна“ за 41% от клиентите
на Fashion Days. Тенденцията е все повече потребители да не желаят
продуктът да бъде доставен до техния дом,
а до място, където
могат да минат в
удобен час, което
те свързват и с
по-нисък разход.
Последната
действителна
миля—от депото на куриера до
клиента, заема
около 70–80% от
разхода за доставка като цяло, това
е най-скъпата част от
доставката и е много важно
да се управлява правилно, казва изпълнителният директор на Fashion Days. Има
различни варианти за оптимизиране на
този разход. В Полша например за точки
на доставка (pick up points) се използват
т. нар. lockers (шкафове, сейфове), които
са поставени на различни удобни локации в града. Тези хранилища са достъпни
24 часа в денонощието и вече около 40%
от пратките в страната се обслужват
по този начин.
Във Франция все по-актуални стават хладилните pick up points. Преди
десетина години, обяснява Вучева, супермаркетите в страната се опитват
неуспешно да започнат да доставят
храна по домовете. Причината за провала им е, че храната изисква определени условия за съхранение, клиентът
трябва задължително да си е вкъщи,
за да получи своята пратка, защото,
ако е в офиса си, няма къде да я съхрани.
Затова големите вериги правят хладилни точки, покрай които в края на работния ден клиентът минава със своя
автомобил и взима поръчката.
Друга добра практика, приложена и
от Fashion Days, е въвеждането на общо
логистично решение за всички пазари.
„Това се случи, след като установихме, че

ORDER ECONOMICS
Разстоянието
от склад—
краен клиент

Разход
за покупка

Разход за
производство
на
съдържанието

Разход за складово
пространство
и складова
обработка

Локализирани
покупки (по-голямо
разнообрази е и помалки обеми)
е много трудно да оптимизираме този
процес, имахме ужасно много пратки, които въобще не знаехме къде са, или пари,
които бяха някъде на път“, казва Вучева.
По отношение на методите за
разплащане в региона на ЦИЕ през последните пет години няма абсолютно
никаква промяна -

80% от потребителите
плащат кеш
при доставка, което не е задължително
лошо, коментира Ева Вучева. Причината
е, че клиентите искат първо да получат
пратката и тогава да платят. Fashion
Days отчита ръст на картовите разплащания през последните години, защото компанията се опитва да насочва клиентите към тях, казва Вучева. Тя
направи и уточнението, че все пак cash
on delivery плащанията са най-евтините в момента. Обикновено те заемат
около 1% от стойността на поръчката
за разлика от картовите, при които
минималната стойност е 1.6%, и то
при големи обеми.

Културните различия
Или защо локализацията може да бъде
проблем. На 17 пазара има 17 различни
култури и 17 различни очаквания на потребителите. За поляците например цената е изключително важна, в страната сайтовете за сравняване на цени са
с най-голям трафик. В Централна Европа
предпочитат по-спортни облекла, а в
Източна—по-елегантни. Много трудно се взима решение как да направиш
мърчандайзинга на своя магазин, така

Разход
за връщане
на
стоката

Разход
за доставка

че той да отговаря на изискванията
на 17 пазара, казва Вучева. Това, което
правят Amazon и много други играчи, е
на всеки пазар да локализират съдържанието. Например на база на предишни
покупки и търсения на клиента Amazon
показва уникален homepage, който отговаря на интересите на конкретния
потребител, и това е основна тенденция в момента според изпълнителния
директор на Fashion Days.

В търсене на най-добрата цена
Проблем за онлайн търговците е възможността потребителите да сравняват цените в интернет, очаквайки
да получат продукта колкото се може
по-изгодно. Повечето доставчици обаче
имат различни ценови политики за отделните региони, обяснява Ева Вучева.
Всеки пазар в Европа има свое данъчно
облагане, различни ДДС ставки. Затова
поддържането на конкурентни цени е
трудна задача за итейлърите.

Продажбите през мобилни
приложения нарастват
Това е друга актуална тенденция, според
Ева Вучева. Мобилните продажби са във
възход дори и в нашия регион, изтъква
тя. Делът на мобилните покупки във
Fashion Days към днешна дата е 43%.
През мобилно устройство са направени 28.6% от онлайн разплащанията в
Европа между януари и март 2015 г. Няма
съмнение, че мобилните продажби ще
продължат да се развиват и трябва да
им се обърне сериозно внимание, съветва тя. Както и на

LAST MILE
DELIVERY

Конкуренцията в сектора
която няма как да бъде избегната. „Ако
вземем Amazon за пример, това е компания, дейността на която е изключително оптимизирана от гледна точка
на управлението на складовите наличности, начина, по който извършват
доставките до клиента. Те влизат на
един пазар през нисък разход, оптимизиран на база на техните обеми, който
е трудно да бъде преборен“, казва Ева
Вучева. Според нея регионалните играчи имат шанс само ако предложат на
клиента по-добро обслужване. „Amazon
най-вероятно няма да обслужват потребителите на български в България или
на чешки в Чехия, преди тези пазари да
са станали достатъчно големи за тях.
Ако вие сте играч в Чехия или в България,
може да заложите на даването на добавена стойност на вашия клиент“, обяснява Вучева. Това е предимството на
местните играчи. Amazon може да предложи по-добра цена, да достави по-бързо
поръчката, въпреки че вашият склад е
на съседната улица, но за клиента има
по-важни неща от цената и бързата
доставка, смята тя
„Може би трябва да сме малко повече team players не само в региона, а и на
местните си пазари, да мислим далновидно и дългосрочно за развитието на
нашите собствени бизнеси. Защото,
както каза един познат наскоро: „Няма
нищо лошо в това да създавате стойност за някой друг, но защо да го правите, когато можете да създавате
стойност за себе си, за своя пазар и за
своята държава.“
°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015
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Ръст при разтворимото кафе,
миксовете и специалитетите
Повечето покупки на кафе на промоция в хипермаркетите
спомагат за увеличаването на категорията в стойност
Неда Кленска*,

К

атегорията кафе нараства с 2.7%
в стойност, измерена като похарчени пари на българските домакинства за нея през годишния период юли
2014—юни 2015 спрямо юли 2013—юни
2014. Увеличението обаче не се дължи на
повече закупени обеми. То идва от повишаването на средната цена за килограм
с 4%, повлияно от факта, че домакинствата купуват продукти, които са на
по-висока от средната цена за категорията. Динамиката на всеки от разглежданите сегменти обаче е различна.
Продължава тенденцията на свиване
при насипното кафе. Въпреки че средната цена се увеличава с 1.4% за килограм,
при него наблюдаваме спад от 7.7% в
стойност, което показва, че намаляването на закупените количества е още
по-значимо. Така пазарните позиции
на насипното кафе спрямо категорията като цяло се свиват от 7% на 6%.
Спадът се дължи на намаления брой на
купуващите го, а освен това тези, които продължават да го пазаруват, го
правят по-рядко.
Най-значимият като тежест сегмент—този на мляното и пакетирано кафе, също намалява като тежест
спрямо останалите—от 47% на 46%.
В стойност той остава сравнително
стабилен, но поради това, че категорията нараства и той не следва ръста
й, се оказва, че губи пазарни позиции.
При мляното и пакетирано кафе се регистрира и най-значимото повишаване
в средната цена с 5%—от 12 на 12.6 лв.
за кг. Това, че средната цена е нараснала
при стабилна стойност, показва, че реално в обем се наблюдава спад. Зад него
стоят същите фактори като при насипното кафе—намаляла база от купувачи и по-рядко пазаруване.
В стойност с 4.8% нараства 22
*Консултант изследовател, Домакински панел
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Динамика в сегментите кафе (VII.14–VI.15 спрямо VII.13–VI.14, %)
Стойност
2.7
–0.4

Кафе
Печено и мляно
Разтворимо
Специалитети
Насипно

Средна цена за кг
4.2
5.2
2.6
–4.1
1.4

9.4
4.8
–7.7

Видове сегменти кафе (дял в стойност, %)
VII.13–VI.14
VII.14–VI.15
Печено кафе

47

26

20

7

46

27

21

6

Разтворимо кафе

Специалитети

Насипно

Канали за дистрибуция (дял в обем, %)
VII.13–VI.14
VII.14–VI.15
Малки магазини

25

19

25

22
Хипермаркети

Специализирани магазини


18
18
Минимаркети

Кеш и кери

19

10

18

11

Супермаркети

4

3

4

Дискаунтъри

Други
Източник: GfK
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Как да предложим насипно
кафе на самообслужване
Специализирано оборудване, което отличава
търговския обект от конкурентните
СПОРЕД ФОКУСА
НА МАГАЗИНА

росица ЗаХова, мениджър
ключови клиенти, Дисплей България

Как да оформим и къде да разположим
насипното кафе е решение, което изцяло се определя от фокуса на търговския
обект.
» Оформянето на самостоятелна категория насипни храни в супермаркета
може да създаде или подсили здравословната или биокатегория. В този
случай категорията може да предлага
кафе, ядки, сушени плодове и др.
» Контейнерите с насипно кафе могат
да се разположат в съществуващата
вече секция за кафе и чай. Така ще обогатят предложението и ще се впишат
в общата планограма.
» В специализиран магазин за кафе и
чай този начин на продажба ще даде
възможност за разполагане на повече
продукти, и то в достатъчно добро
количество на ограничена площ.
Който и вариант да изберете, гарантирано ароматите няма да се смесят,
продуктите няма да се овлажнят, гарантирано е индивидуалното им съхранение.

к

афето е глътка сутрешно събуждане и това обуславя големия процент консумация на кафе у дома или
в офиса.
Опаковката на кафе продуктите гарантира запазване на аромата и вкусовите
качества, но пък прави самите зърна невидими. гледката на насипно кафе е привличаща и съблазнителна, но в същото
време е и голямо предизвикателство за
търговците—при продажбата от открити съдове или чували ароматите се
смесват и постепенно отшумяват; този
тип съхранение не посреща съвременните
изисквания за продажба на непакетирани
храни на самообслужване.

ДА СЪЧЕТАЕМ НЕЩАТА
Разнообразието от търговски марки,
вкусове и форми е нараснало значително.
Потребителската култура и желанието
ни да живеем природосъобразно и да направим собствена комбинация от аромат
и сила също се развива и в съчетанието на
двете бихме могли да открием потенциал
за растеж.
3eBins™ е специализирано оборудване
на шведския производител hL Display AB,
което прави възможна продажбата на
насипно кафе на самообслужване както в
супермаркета, така и в малък специализиран магазин.
» Конструкцията на съдовете запазва
аромата и свежестта на кафето и осигурява отлична видимост на продукта.
» самообслужването е лесно и приятното пазаруване е гарантирано.
» Материалът не съдържа бисфенол и отговаря в пълна степен на изискванията
за безвредност при пряк досег с храни.
» Разнообразието от големини позволява
де се получи единно лице на планограмата, като се използват контейнери
с различен обем, съобразен с индивидуалната ротация на всеки продукт.

ПОЛЗИТЕ

„дисплей България“ оод
е българска компания, в която работи
екип от специалисти с над 10-годишен
опит в търговски маркетинг и оборудване за магазини.
» Контейнерите работят на гравитационен принцип, като според едрината на продуктите може да се регулира
фино скоростта на изтичане. идеята е
пазаруващите да си направят точния
микс и да си купят точно толкова, колкото преценят.

» Обогатяването на портфолиото с насипни храни на самообслужване отличава търговския обект от конкурентните.
» Този тип продажба създава по-специална атмосфера на пазаруване и има
потенциала да генерира допълнителен
човекопоток в магазина.
» Опитът от подобни реализирани
проекти показва ръст в продажбите
на съответните продукти, както и
положителен ефект върху цялата категория.
Повече информация и идеи
за търговската среда може да намерите
на http://display-bulgaria.com и във фейсбук
страницата
www.facebook/DisplayBulgaria
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2.7%

е ръстът на парите, похарчени от доматинствата за
кафе за годината до юни 2015.
20
сегментът на кафе специалитетите
тип капучино и кафе миксовете при
спад на средната им цена от 4.1%. Това
показва наистина значително развитие
в обем от около 9%. Позициите на този
сегмент спрямо останалите също се
променят с 1 процентен пункт до 21%
от общите похарчени пари за категорията. Това позитивно развитие се
определя от засилен интензитент на
покупките му, изразен в нараснала с 8%
честота на пазаруване.
Положително се развива и сегментът на разтворимото кафе. При него се
регистрира най-значимата промяна в
стойност—ръст от 9%, при повишение
в средната му цена от 2.6%. Това води и
до увеличение в дела му от 26% на 27%.
Причините за положителната промяна
са поне две. Все повече са домакинствата, които ползват разтворимо кафе, и
това е единственият сегмент, който
успява да увеличи базата от купувачите си. Освен това нараства и честота
°9/10 I CI I Ноември/Декември 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.

9%

е ръстът в стойност на
сегмента насипно кафе
за годината до юни 2015.
му на пазаруване, т.е. много по-често
влиза в кошницата на домакинствата
при тяхното пазаруване.
По отношение на каналите, от които се купува кафе, все още най-значими
остават малките магазини, обслужвани от касиер. Те обаче свиват позиции.
Много успешни през този период се оказват хипермаркетите и именно в тях се
регистрира най-значимото нарастване
общо за категорията. Делът им се увеличава с 3 процентни пункта. Така за 12те месеца до юни на 2015 г. през тях са
преминали 22% от похарчените пари за
кафе изобщо. Двигателят на този ръст
се оказват промоционалните покупки,
чиито дял в хипермакетите е 60%.
Същевременно тежестта общо на
промоционалните покупки (ценови или
количествени отстъпки) за категорията се повишава. Почти 1/3 от генерираната стойност за категорията
преминава през някакъв тип специални
предложения.

представя класацията
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Повече промоции на уиски,
отколкото на водка
Най-активни са Diageo, Pernod Ricard, Beam Santory и William Grant&Sons
Боряна Генчева,
по данни на

, www.focusmr.com

П

ромоциите на уиски са два пъти
повече, отколкото тези на водка—
като брой, а измерено чрез показателя брутната рекламна стойност (GAV)
на агенция Focus Market Research, делът на
промоциите на уиски става дори още поголям от този на водка. През периода януари—октомври 2015 г. в сравнение със същия
период на миналата година се наблюдава
минимално свиване на дела на промоциите на уиски—и като брой, и като брутна
рекламна стойност, в полза на по-малкия
промоиграч—водката. Общият дял на

17-те най-промотирани марки уиски
от GAV на промоциите в категорията, по данни на Focus Market Research
намалява с почти два пункта до 76.51%
за десетте месеца на 2015 г. (данните
не включват коледните празници). Това
показва, че в акция са били и някои марки
извън най-често промотираните.
Johnnie Walker, която има дял от
12.8% от GAV на промоциите на уиски
през 2014 г., остава лидер и през тази
година. Делът на марката обаче пада
до 7.9% и така тя почти се изравнява
с Grant's, която от пета позиция през
2014 г. през тази се качва на втора със
7.5%. Предишният втори Jim Beam вече
е трети със 7.3% дял.
С дял между 5% и 6% са шест уиски марки. Увеличаване на активността се наблюдава при Jameson, J&B, Jack Daniels, Bushmills.
Спад има при Ballantine's, които сега са на
шеста позиция, и Teachers—на осма.
Три марки са между 3% и 5%. Tullamore
Dew запазва дела си, делът на Passport
намалява, а на 100 pipers леко нараства.
С дял между 2% и 3% също се подреждат три марки. Делът на VAT 69 стагни*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)
°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

ра, на White horse намалява, а на Famous
Grouse леко нараства.
Без промяна в дяловете—под 2%, са
Chivas и Old Smuggler. При

тенденцията е на концентрация. Те увеличават дела си от брутната рекламна
стойност на всички промоции на водка
през десетте месеца на тази година
спрямо същия период на предишната.
Разместването тук идва от лидера

на 2014 г.—Absolut, който рязко свива
активностите си през десетте месеца
на тази година. В резултат пазарният
му дял пада от 10.4% на 5.1% и марката
застава на шеста позиция. При всички
пет марки преди нея през тази година
се наблюдава активизиране на промоактивностга. Smirnoff например при втора
позиция през миналата година сега става
лидер с дял от 13.3%. Почти двойно се увеличава и делът на Russian Standard. При
Extra zytnaia нарастването е леко, дока-

Дял на марките при промоциите на уиски (% от GAV, I–X.2015)

Дял на марките при промоциите на водка (% от GAV, I–X.2015)

17-те най-промотирани марки водка

12.8

Johnnie Walker

7.9
5.6

Grant's
Jim Beam
Jameson
J&B
Ballantine's
Jack Daniels
Teachers
Bushmills
Tullamore dew
Passport
100 pipers
VAT 69
White horse
Famous Grouse
Chivas
I–X.2014

7.5
7.1
7.3
6.2
6.4
4.6
5.9
6.7
5.2
3.8
5.1
5.3
5.0
4.1
5.0
4.5
4.5
4.2
3.9
3.2
3.8
2.7
2.7
3.6
2.6
2.1
2.2
1.8
1.8

I–X. 2015

9.0

Smirnoff

13.3
6.1

Russian Standard drinks

10.2
7.9
8.3

Extra zytnia vodka
1.7

Zelenaya marka

5.7
3.3
5.1

Sobieski

10.4

Absolut

5.1
4.9
5.0

Flirt wodka

7.5

Savoy beverages

5.0
4.7
4.9
4.3
3.9

Finlandia Vodka
Borisov vodka
0.0

Belenkaya vodka

3.3
4.6
2.8

Vinprom Targovishte
Alaska wodka

0.5
2.6
4.7
2.6

Tzarskaya vodka
Zelenaya marka
Atlantic drinks


0.4
2.0
1.5
1.6
Източник: FOCUS Market Research
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то при Zelenaya ръстът на дела е над
два пъти и половина. Sobieski също леко
нараства до 5.1% и така се изравнява по
дял с Absolut. Малко по-малки дялове имат
Flirt и Savoy. След лек ръст на промоционалната активност при първата марка
и чувствителен спад при втората дяловете на двете марки се изравняват.
Между 3% и 4% е пазарният дял на
Finlandia, Borisov и Belenkaya—с ръст на
дела при първата и третата марка и
спад при втората.
Между 2% и 3% дял имат четири марки водка. При „Търговище“ и Tzarskaya се
наблюдава спад на активността, а при
Alaska и Jelzin—ръст.
С дял под 2% и съвсем лек ръст спрямо
миналата година са Atlantic и Doctor's.
Анализът на типа промоции на уиски
и водка показва, че

Преобладават ценовите промоции
При това за десетте месеца на 2015 г.
делът им се е увеличил със 7.4 процентни пункта до 63.8% спрямо аналогичния период на предишната година.
Промоциите без уточнен вид—вторите най-разпространени на пазара,

намаляват с 2.3 пункта до 26.8%. Рязко десет месеца на тази година—23.6%. Те
пада делът на промоциите с клиентска са следвани от Pernod Ricard—16%, Beam
карта—с 5.2 пункта до 4.1%. Минимални Santory—8.4%, William Grant & Sons—8.1%,
дялове, според данните—под 2% всеки, Brown Forman—5%, Russian Standard—3.5%,
имат промоциите с комбинирана опа- „Винпром Пещера“—3%, Belvedere—2.4%.
ковка, с купон и други видове.
Собствените марки на веригите имат
Най-високата и най-ниската регис- дял от 2.9%.
трирана промоционални цени за бутилDiageo са основен промоционален игка уиски от 0.7 л остават без промяна рач в „Билла“—с 31% дял от GAV на двепрез тази година в сравнение с минала- те категории там, „Кауфланд“ (29.5%),
та. Максималната цена на продукт в „Метро“ (26.6%), „Фантастико“ (33.6%) и
промоция продължава да е 299.99 лева, в „Лидл“ (29.7%).
а минималната—6.99 лева. Средната
Макар сумарно да имат дял само от
промоционална цена обаче пада от 22.43 5%, Brown Forman са основен партньор
лева за 0.7 л на 20.74 лева.
на „Карфур“ (24.8%), „Пикадили“ (22.1%)
При водката за първите десет месе- и втори по дял от брутната рекламца на годината минималната промоци- на стойност на промоциите в „Лидл“
онална цена остава без промяна—4.99 (24.9%).
лева за 0.7 л. Максималната нараства от
Pernod Ricard е основен партньор на
119.90 лева на 223.19 лева, което показва, „Пени маркет“ с дял от 35.1% и на ЦБА
че в промоция са влезли и водки от ви- (15.1%). В „Пени маркет“ на второ място
сокия ценови сегмент. Средната промо- се нареждат собствените марки на веционална цена на бутилка водка от 0.7 л ригата с 18%, а на трето—Beam Santory
(13.5%). В ЦБА Beam Santory са втори с
нараства от 11.94 лева на 12.04 лева.
13%.
Diageo има основен дял от
В „Т-маркет“ основен дял имат специбрутната рекламна стойност на про- фични марки алкохол (20.1%), следвани от
моциите на водка и уиски през първите Pernod Ricard (13.9%) и Diageo (12.7%).

“СТАРИ ЗАНАЯТИ”

е втората марка на пловдивската фирма “Съксесс”

Три години след успешното лансиране на марката Старият месар, пловдивската фирма
“Съксесс” пуска на пазара нова марка. “Стари занаяти” залага на оригиналните суровини
и рецепти, като предлага деликатеси от биволско, конско и говеждо месо. Стартовото
портфолио на марката се състои от пет продукта - три шпекови салама,
шунка
и филе.2015
°9/10
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Расте интересът към коледния
шоколадов асортимент
Фигурките губят дял в полза на сезонните шоколади и бонбони
Мина Дашева*,

И

нтересът към сезонни шоколадови продукти около коледните
празници се увеличава от година
на година. По данни на „Нилсън България“
продажбите на този вид асортимент
в магазинната мрежа бележат ръст от
47% в обем и 49% в стойност за периода октомври 2014—януари 2015 (Коледа
2014) спрямо аналогичния период на
предходната година. Този ръст е доста
по-агресивен в сравнение с регистрирания по Коледа 2013**—16.7% в обем и 9% в
стойност спрямо предишната Коледа.

Основен канал
за продажби
на сезонни шоколадови продукти са супермаркетите над 300 кв.м. По Коледа
2014 относителният им дял от продажбите в обем е 57%, а в стойност—58.4%.
Ръстът в стойност в този канал спрямо Коледа 2013 е 38.2%, а в обем—36.1%.
В другите канали на разпространение
на сезонни шоколадови изделия продажбите нарастват с още по-високи
темпове. В много големите и големи
хранителни обекти (от 41 до 300 кв.м)
продажбите в обем нарастват с 68%,
а в стойност—с 69% спрямо предходната година. Тази тенденция увеличава дела на много големите и големи
хранителни обекти от общите продажби на сезонни шоколадови продукти с 3.5 процентни пункта до 28.1% в
обем и с 3 пункта в стойност до 25.6%.
Продажбите на шоколадови продукти
с коледна тематика се развиват динамично и в малките и средните обекти
(под 40 кв.м) и в удобните магазини, но
тези канали са с много по-малка важност за категорията.
В магазините се предлагат доста
разнообразни

* отдел „Обслужване на клиенти“
** навсякъде под Коледа ХХХХ се има предвид периодът от октомври съответната година до
януари на следващата
°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015
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Канали за дистрибуция (дял в %)
В обем
X.12–I.13
X.13–I.14
X.14–I.15

62.3

20.8

61.6
57.0

В стойност
X.12–I.13
X.13–I.14
X.14–I.15

9.9

28.1

66.3

9.9

18.8

63.0

8.0

22.6

58.4

Супермаркети (над 300 кв. м)

10.4

24.6

8.8

25.6

8.9

6.5
3.9
5.0

6.9
5.7
7.1

Много големи/големи обекти (от 41 до 300 кв. м)

Средни/малки обекти (под 40 кв. м)

Удобни магазини

Типове сезонни шоколадови продукти (дял в %)
В обем
X.12–I.13 5.1
X.13–I.14 2.9
X.14–I.15 2.1
В стойност
X.12–I.13 4.2
X.13–I.14 2.8
X.14–I.15 2.5


12.2

63.0

11.9

63.2

18.6

53.6

14.4

25.4

63.6

15.3

61.8
24.2

52.4

Шоколадови барчета

Шоколадови дражета

Шоколадови бонбони

Шоколадови фигури

19.3
22.0

Шоколади

17.3
20.0
20.7

Източник: Nielsen
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Типове сезонни
шоколадови продукти
„Нилсън“ следи продажбите на сезонни
шоколадови бонбони, шоколадови дражета, шоколадови барчета, шоколади
и шоколадови фигури. с най-голям дял за
продажбите в обем на тази категория
за Коледа 2014 са шоколадовите фигури.
Относителният им дял е 53.6%—по-нисък от Коледа 2012, когато е бил 63%, и
от Коледа 2013—63.2%. сходна е тенденцията и при продажбите на шоколадови
фигурки в стойност. Делът им за последната Коледа е 52.4%, за Коледа 2013—е
61.8%, а за Коледа 2012—63.6%. спадът в
дела на шоколадовите фигурки се обяснява с бурното развитие на сезонните
шоколадови бонбони и шоколади.
Шоколадите имат 25.4% от продажбите в обем и 20.7% от продажбите в
стойност за последната Коледа. година
по-рано по същото време те са имали
22% в обем, 20% в стойност, а по Коледа
2012—19.3% в обем и 17.3% в стойност.
Ръстът на сезонните шоколади през
октомври 2014—януари 2015 спрямо аналогичния период на предходна година е
54% в стойност и 69.8% в обем при нарастване от 26.3% в стойност и 33.4%
в обем година по-рано.
Шоколадовите бонбони увеличават

динамика в средната цена
на коледните шоколадови
продукти (в %)
Шоколадови барчета
9.9
25.4

Шоколадови дражета
–58.1

повече от двойно продажбите и през
последния зимен период имат относителен дял от 18.6% от обемите и
24.2% от стойността на продажбите. Предишната година бонбоните са
държали 11.9% от продажбите в обем на
сезонни шоколадови продукти и 15.3%
в стойност—нива, сходни с тези от
предходната година.

Средната цена
76.7

Шоколадови бонбони
2.0
2.2

Шоколадови фигури
–9.5
1.1

Шоколади
–5.3
–9.3
Промяна X.2013–I.2014 спрямо X.2012–I.2013 (на кг)
Промяна X.2014–I.2015 спрямо X.2013–I.2014 (на кг)

на основните типове сезонни шоколадови продукти се е променяла в различни посоки по Коледа 2014. Шоколадите на
килограм са поевтинели с 9.3% спрямо
предишната Коледа. Шоколадовите
бонбони и шоколадовите фигури са
поскъпнали, но с по-слабо темпо: 2.2%
за шоколадовите бонбони и 1.1% за шоколадовите фигури.
Пазарът на сезонни шоколадови
продукти е доста малък и на фона на
целия пазар на шоколадови изделия. По
коледните празници, които са силният
им период, тези продукти реализират
по-малко от 3% от общите продажби
на шоколадови продукти в страната. Продажбите им обаче нарастват
постоянно и с все по-високи темпове.
интересът към тях е много голям, особено сред/заради децата.
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BG марките „грижа за лице“
увеличават дела си в стойност
В категорията растат сегментите за чувствителна кожа,
течностите и универсалните кремове
Боряна Генчева, по данни на

Б

ългарските марки при козметичните продукти за лице* имат малко
по-малък дял в обем от вносните (45%) и едва една пета от пазара в
стойност (20.5%) по данни на „Nielsen
България“ за 12-те месеца до август
2015 г. За последните две години делът
им в обем намалява с един процентен
пункт, а в стойност нараства с пункт
и половина. Това е съпътствано с увеличение в средната цена на българските
марки с 4.8 лева до 43.2 лева на килограм
и спад на чуждестранните с 1.50 лева до
136 лева на килограм.
В продажбите на бяла козметика
се наблюдават два пика в стойност.
Единият е през март–април, а вторият—през ноември–декември. Навръх
коледния пик на продажбите, представяме картината в категорията.
Условно козметичните продукти за лице може да бъдат разделени на подхранващи и почистващи.
Почистващите преобладават в обем.
За последните две години делът им е
нараснал с около един процентен пункт.
За 12-те месеца до август 2015 г. той
е около две трети от продажбите.
Подхранващите продукти обаче са лидер при продажбите в стойност. Делът
им е около три четвърти и също се е
увеличил с процентен пункт за последните две години.

Ръст при козметиката
за специална грижа
Най-големият сегмент в категорията
„Грижа за лицето“ е този за нормална
кожа. За последните две години относителният му дял от продажбите в
обем е намалял с 1.6 пункта до 59.2%, но

в стойност е нараснал с 1.7 пункта до
60%. Вторият по големина и най-растящ сегмент е този на козметиката
за специална грижа (за чувствителна
кожа). При него за последните две години се наблюдава рекорден ръст от 6
процентни пункта в обем до 18% и от 4
процентни пункта в стойност до 16%.
За същия период средната цена на тези
продукти намалява със 7.4 лева до 85.7
лева за килограм при средна цена на категорията от 94.4 лв./кг.
Сегментирането на продуктите за
млада или за зряла кожа изглежда не е особено работещо. Първите регистрират
спад от около три процентни пункта до
2.9% и в обем, и в стойност. При вторите се наблюдава лек спад в обем до 1% и
лек ръст в стойност до 2.6%.
Продуктите за суха кожа имат дял
от 12.2% в обем и 12.5% в стойност, а
тези за мазна—съответно 6.8% и 5.8%.
Относителният дял на козметиката
за суха кожа намалява за последните две
години. А този на козметиката за мазна леко нараства в обем, но намалява в
стойност за същия период.

Почистващите продукти
набират скорост
Данните очертават три основни сегмента при козметика за лице според
типа на продукта—за подхранване на
кожата (30% дял в обем), за почистване
(30%) и за т.нар. специални цели—про-

Топ 5 производители на козметика за лице (по азбучен ред)
В обем

В стойност

ffAROMA

ffFICOSOTA

ffFICOSOTA

ffHENKEL &

ffHENKEL &
SCHWARZKOPF

*Данните включват всички продукти (кремове,
тоници, лосиони, тоалетни млека, олиа, маски,
гелове и др.) за поддържане кожата на лицето и
шията. Не са описани слънцезащитната козметика и продуктите на Avon и Oriflame
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SCHWARZKOPF
ffL’OREAL

ffL’OREAL

ffPIERRE FABRE

ffPROCTER & GAMBLE

ffPROCTER & GAMBLE

За годината до VIII.2015

Източник: Nielsen

тив акне (10%). С дял от около 9% са и
продуктите за измиване и за тонизиране на кожата. Под 3% държат скрабовете и козметиката за почистване на
очен грим.
Трите основни сегмента запазват
позициите си в стойност. По-високите
средни цени обаче извеждат на преден
план някои малки сегменти, които са почти незабележими в обем. Козметиката
за околоочен контур например, макар да
има 0.8% дял в обем, държи 7.8% от продажбите в стойност. Маските са с 2.5%
дял в стойност при 1.9% в обем. А продуктите, които едновременно хидратират и оцветяват лицето, имат 3.5%
дял в стойност при 1.4% в обем за последния изследван период.
Делът на подхранващите продукти
от продажбите леко намалява в обем и
нараства в стойност за последните
две години. Почистващите продукти
бележат ръст от 4 процентни пункта
в обем и 1.4 пункта в стойност. А делът
на продуктите против акне намалява
с чувствителните 2.9 пункта в обем и
2.4 пункта в стойност. Спад, по-голям
в обем, отколкото в стойност, се наблюдава и при продуктите за измиване и
за тонизиране на кожата. Ръст има при
скраба и маските. Делът на продуктите
за сваляне на очен грим остава почти
без промяна, а на тези за околоочен контур намалява в обем, но леко нараства
в стойност.

Течностите стават все по-любими
Най-голям дял от продажбите и в обем,
а още по-категорично в стойност имат
кремовете. За последните две години
делът им в обем намалява с един пункт
до 38%, а в стойност—с почти два процентни пункта—до 65%. Най-бурен растеж за периода се наблюдава във втория
по големина сегмент—на течностите.
Относителният им дял в обем нараства с около 7 пункта до 21.4%, а в стойност—с 2.5 пункта до 9.3%. Геловете и
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Козметика за лице според
типа продукт* (%)

0.4
1

8.2

2.5
2.7

3.5 2.5
4.5

8.8

6.8

2.1

30.2

4.5
10.7

54.5

7.8
8.8

Козметика за лице според
формата на продукта* (%)

Измиване

3.4

5.8

7.7

37.9

10.3

2.6
2.9

12.5

64.9

60

9.3

16.1

14.2
В обем

30.1
Подхранване

8.8

6.6
3.0

10.1
10.2

4.1

Козметика за лице според
типа на кожата* (в стойност, %)

Почистване

В обем

21.4

В стойност

Против акне

Тонизиране и стягане

Скраб

Почистване на грим за очи

Околоочен конкур

Хидратиране и оцветяване

Маски

Крем
Лосион

Течност
Тоник

Мляко
Серум

В стойност

Гел
Други

По-ниска цена води
до ръст при спрейовете
Основните обеми на продажби минават
през бутилки (40%), следвани от бурканчета (29%), туби (16.5%) и спрейове
(12%). В стойност лидер са бурканчетата (42.5%), следвани от тубите (24%),
спрея (17%) и бутилките (13%). От тези
сегменти ръст се наблюдава единствено при спрейовете—с 1.7 процентни
пункта в обем и 1.2 пункта в стойност.
Причината е в намаляването на сред-

Суха

С нужда от специална грижа

Мазна

Млада

*за годината до VIII.2015

Други

млеката имат спад—по-голям в обем,
отколкото в стойност. Делът на млеката от обемите на продажби например
намалява с 3.7 пункта до 14.2%. В стойност те държат едва 3%, като делът
им е спаднал с един пункт. При геловете
спадът в обем е от 1.7 пункта до 10.7%, а
в стойност от 1.1 пункта до 6.6%.
Минимален растеж се наблюдава при
малките сегменти като лосиони, тоници и серуми. В обем от тях най-голям
е ръстът при тоника и той е от едва
половин процентен пункт, а в стойност—при серума—от 0.7 пункта.

Нормална

ната им цена с 8.4 лева за последните
две години до 134.1 лева за килограм. Найевтини са продуктите в бутилки—31.3
лева на килограм. Цените в останалите
опаковки са сходни—от 134 лева за спрея
до 138 лв./кг за бурканчетата.

Нараства делът
на малките опаковки
В обем продажбите на козметика за
лице са разпределени почти поравно
между опаковките до 99 мл (28%), между
100 и 150 мл (28.4%) и между 151 и 200 мл
(30%). В стойност обаче най-малките
опаковки имат относителен дял от
73.8%, а другите—съответно 11% и 10%.
Делът на опаковките до 99 мл расте с
0.7 пункта в обем и с 1.3 пункта в стойност, а на другите два споменати вида
опаковки намалява. Средната цена на
козметика в малка опаковка е 248.9 лева
на килограм, в опаковка между 100 и 150
мл—36.8 лв./кг, а на козметиката между
151 и 200 мл—31.5 лв./кг.

Универсален крем вместо дневен
В обем дяловете от продажбите на уни-

Зряла
Източник: Nielsen

версални (22%) и на нощни кремове (3.4%)
остават почти без промяна за последните две години. Позиции губят дневните кремове—с 1.3 процентни пункта до
9.7% в обем в полза на тези, за които не
е уточнено по кое време на деня трябва
да се ползват. Кремовете без уточнение
са най-евтиният сегмент на българския
пазар и най-големият в обем. Делът им
нараства с един процентен пункт за
последните две години до 64.6%
В стойност най-големият и единствен растящ сегмент са универсалните кремове. За последните две години
средната им цена се увеличава с 24.4 лв./
кг до 151.4 лева. Това добавя 5.5 процентни пункта в дела им до 35.7%.
Делът на кремовете без уточнение в стойност намалява с 2.4 пункта
до 34.7%. Това се дължи на понижението на средната им цена с 3 лева до
50.7 лв./кг. Дневните кремове губят
3 процентни пункта до 21%. Делът на
нощните в стойност се задържа на
8.5% Средните им цени са съответно
204.4 лв./кг за дневен крем и 236.8 лв./
кг за нощен.
°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

30 р е г ул а ц и и

За кого е вреден
данък „вредни храни“
Идеята на министър Москов обедини в опозиционен фронт
бизнеса, синдикатите и работодателските организации
Ася Мандаджиева

В

ременно позатихнаха дебатите
около данък “вредни храни”*, който според здравния министър ще
направи българите по-стройни и здрави.
Какво ще се случи, когато спорният казус
излезе от окото на бурята, вероятно
ще разберем скоро. В средата на октомври Петър Москов и спортният му колега Красен Кралев обявиха програма на
правителството за здраво поколение,
която предвижда да се облагат с допълнителен данък продуктите със сол,
трансмазнини и захар над определени
количества, и започна да тече двуседмичен срок за обществено обсъждане.
Междувременно в края на октомври
Българската стопанска камара се опита
да спре законопроекта още преди да е
стигнал до Министерския съвет, като
се обяви против данъка в Националния
съвет за тристранно сътрудничество. На заседанието си на 29 октомври
в подкрепа на БСК се изказаха и останалите работодателски организации,
както и синдикатите. Вицепремиерът
Ивайло Калфин обаче закри заседанието
по точката без гласуване, става ясно
от публикации в медиите.

Двама министри
- на земеделието и на икономиката, също
изразиха резерви към готвения данък.
Според земеделския министър Десислава
Танева наименованието „вредни храни“
не съществува като дефиниция. Тя е категорична, че на пазара се предлагат
само безопасни за здравето хранителни продукти и това е регламентирано от европейското и националното
законодателство. От икономическото
министерство пък са разбрали за проекта от медиите и веднага са поискали
с писмо да бъдат включени в работна
група за оценка на въздействието от
* към редакционното приключване на броя на
18 ноември
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В средата на октомври Петър Москов и спортният му колега Красен Кралев обявиха програма на
Снимка: георги кожухаров
правителството за здраво поколение

прилагането на закона, но до момента
нямат отговор, каза Владимир Каролев,
съветник на икономическия министър
Божидар Лукарски.

хранителната индустрия.
Въвеждането на данък „вредни храни“
няма да подобри здравето на българите, а

Четири търговски камари

Бизнесът и държавният
бюджет ще понесат загуби

Американската търговска камара в
България, Германо-българската индустриално-търговска камара, Българошвейцарската търговска камара и
Гръцкият бизнес съвет също се обявиха
в писмо до правителството и парламента срещу данъка. Бизнес организациите
смятат, че евентуалното приемане на
проекта ще доведе до срив в индустриите, които заедно със съпътстващите ги
бизнеси осигуряват работни места на
хиляди в сектора. Негативното си становище изрази и Европейската асоциация за безалкохолни напитки (UNESDA).
Според нея данъкът е „несправедлива и
дискриминационна мярка за събиране на
допълнителни средства за държавната
хазна, която ще създаде огромна административна и бюрократична тежест“, а
тази тежест ще засегне най-много хората с ниски доходи.
За възможността да се облагат с
такса някои групи храни и напитки с
добавена захар, съдържание на сол над
10 грама на килограм, с вложени транс
мастни киселини и кофеиносъдържащи
продукти се заговори още през февруари т.г. Първи реагираха компаниите от

Това са изводите, до които стигат
Красен Станчев, управител на КС2, и
Боян Рашев, управляващ партньор
в „Denkstatt България“, в доклад за въздействието от евентуалното въвеждане на данъка. Проучването е извършено по поръчка на българската
хранителна индустрия, която иска да
получи независимо изследване на вероятните последствия.
Защо проектозаконът няма да подобри здравето на българското население?
Първо, няма как с облагане на незначителен обем от потреблението да има
всеобхватен ефект и, второ, връзката
между потреблението на предвидените за облагане храни и здравословното
състояние на българските граждани е
съмнителна, смятат анализаторите.
По отношение на продуктите с високо
съдържание на сол реално ще бъде обложен само около 1% от потреблението,
останалите 99% се приемат с хляба,
сиренето, колбасите, фабричните и
домашните консерви, но не попадат в
обхвата на данъка.
Воденето на здравословен начин на
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Популяризиране
на физическата активност

цателните ефекти на налога върху бизнеса, повишаването на цените на базови
продукти (влизащи в състава на други
храни), което мултиплицира ефекта и
допълнително измества потреблението
към нискокачествени заместители, води
до негативна политическа и обществена
оценка. Това, както и фактът, че въпреки
данъка нивото на затлъстяване продължава да расте, довеждат до решението
на датското правителство през 2014 г.
да отмени налога.
Възможните сценарии за последствията от въвеждането на данъка, които
хипотетично разиграват анализаторите, са няколко, но всички са свързани
със загуба на работни места, по-ниска
брутна добавена стойност, по-малко
приходи от осигуровки и данъци върху
личните доходи, нереализирани приходи от данъци в държавния бюджет,
намаляване на потреблението и пос
ледствията за икономиката от това,
разходи за администриране на новия
данък, възможност за заместващ внос,
респективно загуби от ДДС, и т.н. След
като се тегли чертата, според бранша
приходите от този данък ще са под 30
млн. лева, което не оправдава всички
изброени негативи.
Държавната хазна и потребителите ще загубят,

Като по думите й реформулирането на
храните не означава въвеждане на такси и мерки, а по-здравословно хранене.
Изследването на чуждестранния опит
(на Дания, Унгария, Франция, Финландия,
Великобритания, Белгия, Естония,
Германия, Мексико и САЩ) също показва,
че подобна мярка не е довела до очакваните резултати. Още първата година след
като данък „вредни храни“ влиза в сила в
Дания например, са закрити 1300 работни места. Страната има една от найсъвършените държавни администрации
и е налице висока степен на доверие в
данъчната система, обяснява анализаторът Боян Рашев. Въпреки това отри-

твърдят от Сдружението за модерна
търговия (СМТ), което обединява 11 от
най-големите търговски вериги. Според
тях новият данък ще доведе до повишаване на цените на редица хранителни
продукти, които са част от ежедневното меню на хиляди българи с по-ниска
покупателна способност. Те ще бъдат
принудени да потърсят тези храни на
по-ниски цени, което означава, че ще купуват от производители в „сивия“ сектор, които поради неплащане на данъци
и осигуровки имат ценово предимство
от поне 30%. Логичният ефект ще е по-

живот не може да се въведе с данъци
върху определени продукти, изборът
му е въпрос на информация, образование и възможности. Според специалиста
по хранене и хигиена доц. д-р Людмила
Иванова повишаването на доходите на
българските домакинства не се отразява на техния подбор на продукти, т.е. те
не започват да купуват по-здравословни
храни за своята трапеза. „Начинът, по
който се храни българинът, се ръководи
от световните тенденции. Освен това
затлъстяването не е проблем само на
храненето – здравословното хранене
означава умереност и балансираност
на менюто в комбинация с двигателна
активност.“ Вместо потребителят
да бъде икономически подтикван да се
храни здравословно, трябва да се инвестира повече в социални проекти, които
създават възможности за физическа активност, предлага Иванова. Тази теза се
подкрепя и от националния консултант
по хигиена, хранене и диететика доц.
Веселка Дулева. Според нея трябва да бъдат взети мерки за промоция на здравето, създаване на програми за здравословен начин на живот и реформулиране на
храните, както и

Ще спечели сивият сектор

малко приходи за бюджета.
Категоричната позиция на
Сдружението за модерна търговия е,
че в магазините в България не се продават „вредни храни“ и това се следи
от Българската агенция за безопасност
на храните. Стриктно се прилагат и
изискванията на ЕС за етикетиране,
всеки потребител разполага с цялата
информация за състава на даден продукт и може сам да прецени дали да го
купи или не.
Данъкът изкривява пазара на храни
и ограничава свободния избор на потребителите, като дискриминационно
се опитва да контролира тяхното поведение в противоречие с принципите
на пазарната икономика. В този смисъл
той влошава бизнес средата и ще има
вредни последици върху инвестиционната активност, което ще ограничи
икономическия растеж и оттам приходите в държавния бюджет, казват от
СМТ. „Монделийз“ вече обяви, че ще ревизира сегашните си инвестиционни
планове за България и ще пристъпи към
оценяване на цялостното въздействие на данъка върху обема и обхвата на
бизнеса на компанията в страната.
Целта на данъка не е да се пълни хазната, а да се подтикнат производителите да произвеждат по-здравословни
стоки, защити идеята си Петър Москов.
„Вероятно има производства, при които
не може продуктът да се преформулира.
Те ще се оскъпят. Съжалявам - здравето
на детето ми е по-важно от нечии бизнес интереси“, заяви министърът на
здравеопазването пред представителите на бизнеса и синдикатите.
В същото време в телевизионен репортаж майка от Монтана обясни, че
децата й ще продължат да закусват с
банички, защото макар и поскъпнали,
те пак ще бъдат най-евтиният избор
за семейството, чийто ограничен бюджет ще усети осезаемо тежестта на
данъка.
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Ромео Енкарнасион, консултант на „Фикосота“:

„Фикосота“ винаги е готова
да мине на следващо ниво
Мара Георгиева

„В

инаги казвам, че съм от Шумен,
защото там се запознах с
България, в която вече живея
13 години. Кой можеше да си представи,
че една малка компания от едно малко
градче—Шумен, за 13 години ще може
да продава в 55 държави по света? Ето
колко е малък светът—„Фикосота” покрива света“, заяви Ромео Енкарнасион,
консултант на „Фикосота“, в презентацията си по време на конференцията Retail in Detail 2015, организирана
от сп. “Регал” и GfK.
„Когато преди 13 години се срещнах
със собственика на “Фикосота” Красен
Кюркчиев, все още размишлявах по нюйоркски. Когато човек каже „нюйоркски
начин на мислене”, това означава „ти
си кретен”, но това е задължителен начин на мислене, за да можеш да оцелееш
в Ню Йорк“, разказа Ромео Енкарнасион.
Собственикът на „Фикосота“ обаче
се оказал „момче с мечта“, която убедила Ромео Енкарнасион да остане в
България и непрекъснато да се стреми
„да се качва на следващото ниво“.

Ценностите
на компанията

По думите на Ромео Енкарнасион
„Фикосота“ непрестанно инвестира,
за да стане още по-добра.
Инвестициите са в нови технологии, проучвания и развитие,
производство,
компютърни
технологии,
иновации, във
веригата за
доставки, в
развитието
на хората. „Тук,
в България, има и
друга положителна страна—нагласата на хората към
творчество, водеща до
български нововъведения“,
смята консултантът.
„Фикосота“ се фокусира върху три

Като се има предвид
къде сме днес, можем
да предскажем, че през
следващите 10 години ще
пораснем още повече.

Ценностите на “Фикосота” са хората,
марката, потребителите, партньо- бизнес дивизии—храни, хартиени
рите, уточни Енкарнасион. „Марката продукти за лична хигиена, продукти
трябва непрекъснато да се стреми да за дома и лична грижа. Политиката
стане най-добрата. Потребителите на фирмата с търговските вериги е
са лакмус на всичко, което правим. Ние основана на прозрачност и прогонзисподеляме своята мечта, своите цен- руемост. „Събираме топ 20 на ритейности и успеха си с нашите партньори. лърите и им обясняваме, че това е
Казано простичко: „Покажи на ритей- планът ни за тях. Гледаме нашия бизлъра парите.“ Защото в крайна смет- нес, гледаме техния бизнес. И казваме:
ка, ако партньорите ни не могат да „Ние растем с 18%, но ти не растеш с
изкарат пари, и ние няма да можем да толкова, защото не си точно огледализкараме“, обобщи Енкарнасион. И зая- но копие на това, което правим ние.”
ви: „Преди 10 години предрекохме, че ще Показваме им как тези числа могат да
пораснем с 20%, и през последните 10 бъдат постигнати и работим заедно.
години успяхме да го постигнем. Като С други думи, учим нашите ритейлъри
се има предвид къде сме днес, можем не защото искаме бърза сделка или бърда предскажем, че през следващите 10 зи пари от бърза продажба. Не, ние търсим устойчив приход с поглед напред в
години ще пораснем още повече.“
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бъдещето“, обобщи Ромео Енкарнасион.
По думите му за хората в компанията
работят специални програми за възнаграждение
и бонуси. Миналата
година направили
проучване и работещите във
„Фикосота“—
Румъния, единодушно заявили, че това
“е най-добрата
компания за
тях“. „Оценката
е заради начина,
по който правим и
ръководим този бизнес. Учим се от успеха си,
привлекли сме хора от други
големи компании, а преди много години
даже не можехме да си наемем бранд мениджър, защото никой не би дошъл да
живее в Шумен. Очакваме от нашите
служители да бъдат екипни играчи, да
мислят извън рамката и извън кутията“, обобщи Ромео Енкарнасион.

1.5 милиарда оценки
на потребители
Всяка година продажбите на „Фикосота“
растат. „Миналата година нашите
брандове са били използвани около 1.5
млрд. пъти от потребители. Това са
средно 1.5 млрд. теста на това, което
правим, 1.5 млрд. оценки на потребителите и решения ще купят ли следващия път нашия продукт. В този
смисъл бизнесът на бързооборотните стоки, в който сме, е като да си в
изборна кампания. Но не веднъж на четири години, ние сме на избори всеки
ден“, заяви Илина Лилова, мениджър на
отдел „Продукти за дома и лична грижа“ във „Фикосота“, на Retail in Detail и
обобщи: „Брандовете са нашето лице
пред потребителите. Те не познават
хората, които са в компанията, много
от тях не познават дори компанията,
която стои зад тези брандове, но всеки
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ден решават дали ще изберат нашите екстракти и масла, създадени в отгомарки или не.“
вор на желанието на хората за прироСпоред Илина Лилова „Фикосота“ досъобразен начин на живот.
винаги се опитва с продуктите си да „Всеки от нашите продаде възможно най-голяма стойност дукти се подобрява
на потребителите. „Това означава, че непрекъ снато и
когато влезете в магазина и изберете ние сме готови
наш бранд, той ще бъде функционално да отговорим
по-добър и ще има по-добри качества на следващото
от всички други марки на тази цена“, ниво от нужзаяви тя. По думите ѝ това обещание дите на поте свързано с много решения и дейст- ребителите,
вия: компанията да инвестира винаги п р е д и д р у г и
в последните технологии; да работи с производители
най-добрите доставчици и най-големи- да са успели да го
те в света; да не пести от изследова- направят“, заключи Илина Лилова.
телска и развойна дейност.
„Фикосота“ винаги е готова да мине
на следващото ниво, което означава да Дългосрочни
следва промените в обществото и в и добри партньори
нуждите на потребителите.
„Основната цел пред компа„Ако преди години е било
нията са крайните потдостатъчно продукребители, но за да
достигнем до тях,
тите да изпълняработим с нашиват основните
те партньоси функции, а
ри“, заяви Илия
след това е било достатъчно
Арбов, генерада изпълняват
лен директор
основните
на „Фикосота“
си функции
з а Бъ л г а р и я
по-добре от
и Румъния,
конкурентите,
по време на
сега вече е необRetail in Detail.
Илия Арбов
ходимо продуктиПартньорите се
те и брандовете да
делят на две групи—
се вписват в стила на
дистрибутори и диживот на потребителите
ректен бизнес с ритейлъри.
по начин, който го допълва. С други „Успехът, който имаме в продажбите,
думи—потребителите вече търсят е резултат от това, че имаме дългосот продуктите друго преживяване и рочни и добри партньори. Оценяваме
емоция, а не само функционална полза“, потенциала на нашия бизнес, вглеждаме се в 3-годишната история назад, за
обобщи Илина Лилова.
Тя даде пример с две от марките да установим кои са успешните бизнес
на „Фикосота“: MyForest—за перилни драйвъри, в които бихме искали да инпрепарати, и All Nature—за козметич- вестираме заедно с нашия партньор,
ни продукти. По думите ѝ MyForest е изграждаме бизнес план, определяме
безвреден и за потребителите, и за размера на необходимата инвестиоколната среда. All Nature са козметич- цията, за да достигнем нужния резулни продукти на основата на билкови тат, изработваме подкрепящ план на

продажбите“, обясни Арбов. По думите
му моделът е основан на три основни
принципа и това са, образно
казано, принципите на
GPS-а—да знаеш къде
се намираш, къде искаш да отидеш и
как ще стигнеш
дотам. „Когато
потребителите предпочитат нашите
марки, ние предоставяме бизнес и на нашите
партньори“, обобИлина Лилова
щи той.
Друга отговорност
на „Фикосота“ е свързана
с развитие на категориите.
„През 2007 г., когато стартирахме
в категорията „тоалетни хартии“
например, продуктът, който тогава
се купуваше, струваше 1 лев. Хартията
беше нецелулозна и неароматизирана.
Потребителят не беше доволен, а ритейлърите получаваха високи логистични разходи (заради ниската стойност на продукта), ниска стойност
на единична покупка и сравнително
нисък оборот на квадратен метър.
Ние стартирахме с тоалетна хартия
Milde, четворка, на цена около 2.40 лв.
Развитието в тази категория доведе
до промяна в нагласите на потребителя. Сега 85% от тоалетната хартия,
която се продава на българския пазар, е
трипластова, а 65%—ароматизирана“,
обобщи Илия Арбов.
„През 2015 г. „Фикосота“ оперира на
55 пазара. Последният пазар, на който
започнахме продажби, е Уругвай, а Нова
Зеландия е последният пазар, където
започнахме активно маркетиране на
наша марка преди няколко месеца“, съобщи Арбов. През 2013 г. компанията
откри офис в Сингапур, който обслужва
бизнеса ѝ в Азия плюс Австралия и Нова
Зеландия. А през 2014 г. „Фикосота“ откри офис и в Ню Йорк.
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Дискусия: Как да подобрим имиджа на българските храни

Дайте на браншовете
контрола върху храните
Това може да върне доверието у потребителите
и ще спести разходи на данъкоплатците
Боряна Генчева

П

редставете си, че имаме нужния ресурс да отворим мандра в
Италия и започнем да произвеждаме пармезан, който да зрее не шест,
а два месеца. Максимум за година ще
бъдем разобличени. При това ще го направи самият бранш, а не италианската
агенция по храните, нито потребителските организации. Защото хората в
бранша добре знаят, че една лъжичка
катран в кацата с мед разваля всичко,
и изхвърлят черните овце по най-бързия начин. Това каза Богомил Николов,
изпълнителен директор на Асоциация
„Активни потребители“ на дискусията
„Как да подобрим имиджа на българските храни“ на конференцията Retail in
Detail 2015.
Дискусията тръгна с презумпцията,
че вече има качествени български храни,
които обаче не получават заслужената потребителска оценка. Така е при
все цялата условност на понятието
качество и с уговорката, че да се обобщава с „български храни“ е релевантно,
когато говорим за имиджа на външни
пазари. На вътрешния пазар има и качествени, и не толкова качествени както вносни, така и български продукти.
Именно в разграничаването на едните
от другите се крие голям резерв за спечелване на потребителското доверие.
Сред участниците в дискусията надделя мнението, че най-ефективният
и евтин за данъкоплатците контрол
върху храните е този, който могат да
осъществят браншовите организации.
За да се случи самоконтролът обаче, е
необходимо държавата да създаде съответното законодателство.

Браншовите сдружения могат
„Най-железният контрол върху един продукт може да бъде осъществяван от
°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

сдружение на конкурентните му производители. По инерция на мисленето
и законодателството обаче ние всички
очакваме това да го свърши държавата.
А тя няма ресурс за това“, каза Кирил
Вътев, съсобственик на „Тандем В“. „За
да произведеш „Прошуто ди Парма“
трябва прасето да е родено в Парма,
да е отгледано в Парма, да е хранено
с фураж от Парма и Парма продуктът
да е произведен в Парма. От 40 години
процесът се контролира от частен институт—„Прошуто ди Парма“. В него
работят хора, обвързани емоционално
със създаването и имиджа на тази марка и на този продукт. Те са неподкупни
и треперят за доверието към марката
и за имиджа ѝ не само на италианския,
но и на световния пазар“, илюстрира
подобни практики Кирил Вътев.
„Колкото по-малка е властта на
държавата, включително и в сферата на контрола, толкова по-добре“,
смята и Радослав Радев, председател
на Националната лозаро-винарска камара.„Очакванията към държавата са
ненормално големи. Убеден съм, че браншовите съюзи могат много по-добре и
по-ефективно да се справят с контрола
върху определен тип храна, отколкото
чиновник на заплата. Но всичко това е
въпрос на процес“, добави той.
Радослав Радев разказа, че във винопроизводството в България има действащ браншови самоконтрол. Дали едно вино има правото да носи дадено
географско наименование се решава
от регионални дегустационни комисии, съставени от производителите
в региона. Тези комисии не са възникнали по самоиницатива на бранша. Те
действат по силата на закона за виното, който по международен модел
прехвърля много правомощия от държавата към браншовите организации
в сектора.

Но не са упълномощени със закон
Винопроизводството обаче е единственият бранш в страната с подобен
закон. Останалите сектори се борят за
закон за браншовите асоциации още от
1992 г. „Един такъв закон ще институционализира браншовите и съсловните
организации и ще им даде правото на
самоконтрол, каквото в момента нямат“, обясни Кирил Вътев. Според него браншовите организации не могат
да преминат към такъв самоконтрол,
без да са оторизирани от държавата.
„Сега, ако обвиниш някого публично, ще
излезе, че те е страх от конкуренцията.
Блогърите и хейтърите ще се излеят с
огромна сила. И ще се появи някой много добър адвокат, който да защитава
„несправедливо“ обвинената „изправна“
страна“, обясни ситуацията Вътев.
Участниците в дискусията коментираха, че прехвърлянето на правомощия от държавата на браншовите организации ще е и по-ефикасно, и в пъти
по-евтино за данъкоплатците. В момента бюджетът издържа агенцията
по храните с нейните 4 хил. служители.
Това не просто не дава нужните резултати, но води и до редица негативни
ефекти.

Неефективността на
държавата руши доверието
„Ние се свръхдоверяваме на държавата.
А тя не се справя добре в ролята на арбитър и реакцията на хората е загуба
на доверие. Трябва да си вземем обратно
правомощията, защото тя не е толкова ефективна, колкото очакваме да
бъде“, каза Богомил Николов
Участниците в дискусията говориха
за следния парадокс—държавата има огромна армия от служители и упражнява
свръхконтрол върху индустриалното
производство на храни. Въпреки това в
обществото доверието към индустри-
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Радослав Радев (НЛВК)

Десислава Димитрова (Slow Food)

алните производители не е на нужното
ниво. Хората дори са по- склонни да се
доверяват на уличните продавачи на
мляко, плодове или зеленчуци, знаейки, че
не подлежат на никакъв контрол. „Има
риск, но има и доверие. Въпреки всичко
потребителите предпочитат този
продукт, а не отиват в магазина да си
купят мляко в тетрапак, проверено от
агенцията“, каза Богомил Николов.
Десислава Димитрова, координатор
на Slow Food за България, отбеляза, че
организацията, която тя представлява,
работи за това все повече малки производители и фермери да излизат на
пазара и да предлагат директно своята
продукция—една чиста храна, на крайния потребител. Ако се скъси веригата
от производителя да потребителя, това ще гарантира доверие между двете
страни. Освен това българският потребител ще има алтернатива, каквато
имат потребителите във всяка страна от ЕС. Тя отбеляза, че правната рамка в България, свързана с директните
продажби и производството на храни
във ферми, страда от несъвършенства.
Има обаче процес на оптимизиране на
наредба 26, който би трябвало да реши
този проблем.

Фермерска VS индустриална храна
Служител на „Данон“ от публиката се
възмути от противопоставянето на
„чиста храна“ директно от производителя срещу индустриално производство. „Така за пореден път се набива в
главите на хората, че всичко, което е
купено от магазина и е индустриално
произведено, е негодно.“
Той подкрепи тезата, развита преди
това от Кирил Вътев, че за храните в
публичното пространство се говори
недостоверно, некомпетентно и безотговорно, което поражда недоверие у
потребителите. Според него големият

Кирил Вътев („Тандем В“)

проблем е, че добрите практики или не
се комуникират, или биват очерняни.
На въпрос дали палмовото масло в
млечните продукти също е проблем
на говоренето служителят на „Данон“
каза: „Реално съществуващо беше.
Големият проблем дойде от това, че не
беше комуникирано на опаковката. Има
и такива производители, които подменят съставките в продукта. Така снижават себестойността му и нелоялно
получават преднина пред другите.“
„Палмовото масло е точно в зоната
на нелоялната конкуренция, както и
всички заместители на основни суровини. Но нека да не слагаме всичко под един
знаменател, защото по начина, по който говорим за индустриалните храни,
излиза, че всичко там е химия или алхимия, което е абсолютно некомпетентно и недостоверно“, добави Вътев.
„Когато говоря за чиста храна, не
казвам, че индустриалната храна е
задължително мръсна. Но, съжалявам,
просто има много лоши примери, които естествено компрометират онези,
които искат да работят качествено“,
обясни Десислава Димитрова. „Докато
като потребители стоим пред затворена врата и не можем да видим зад нея,
всеки компромат за храните ще разклаща доверието към съответните
предприятия“, добави тя.
Сред участниците надделя мнението, че индустриалното и фермерското
производство не бива да се противопоставят. Освен конкуренти те биха
могли да са и партньори. Защото ние
сме от едната страна на барикада-

„Колкото по-малка е властта на държавата, включително и в сферата на контрола, толкова по-добре.“

Богомил Николов (БНАП)

та—искаме да гарантираме потребителите да получават качествена храна
(Десислава Димитрова). Те трябва да се
допълват, ако общата цел е формиране
на доверие (Богомил Николов). В крайна
сметка всички сме в една лодка и нашият потребител някъде по света различава българския продукт и не отдава
значение на това дали производителят му е малък или голям, нов или стар
(Радослав Радев).
Изгонете черните овци, каза Богомил
Николов. Смятам, че вместо да криете
конкурентите, които грешат, трябва
да ги изобличите, за да може да се изчисти имиджът. Важно е да се опълчим
смело срещу нелоялната конкуренция и
нелоялните практики. И не трябва да
се крием от проблемите. Трябва да се
изправим пред тях и да ги решаваме,
добави той.

Какво се иска
от държавата
Цялата хранително-вкусова промишленост на България функционира въпреки държавата. В момента тя е в
много тежка ситуация, под много голям натиск. Трябва да оцелява на един
свит пазар, като не всички сектори
имат възможност за експорт. Така че
единственото, което бихме могли да
очакваме от държавата, е да създаде
необходимите закони, за да може да се
случи този самоконтрол и да се случи и
някакво коопериране, коментира Кирил
Вътев. Той наблегна и че е необходима
държавна политика за отглеждането
на български суровини, конкурентни на
вносните. Десислава Димитрова също постави като голям проблем пред
имиджа на българските храни факта,
че производството на българско месо,
мляко и зеленчуци за целите на хранително-вкусовата промишленост не са
достатъчни.
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Coca-Cola—с грижа за водата,
жените и благополучието
Как компанията представи философията си за устойчиво
развитие на Световното изложение в Милано
Боряна Генчева

E

kocenter е името на модулен магазин, разработен от The Coca Cola
Company и седем партньорски
компании за целите на развиващите
се страни. Компанията го предоставя
за управление на местни предприемачи
в Гана, Руанда, Танзания, Кения, Етиопия,
Южна Африка и Виетнам. Магазинът
прилича на каравана, сглобява се на
място и се захранва със слънчева енергия. В него се продават базисни стоки
и продукти, включително и от портфолиото на Coca Cola. Освен това в
Ekocenter-а местните хора могат да
си налеят пречистена вода, годна за
пиене, да заредят мобилния си телефон, да влязат в интернет, да бъдат
ваксинирани. Всичко това прави магазините средище на социален живот в
съответните общности. През месец
май в седемте държави са действали
25 магазина от този тип. Компанията
планира до края на тази година те да
станат 150.
Екоцентровете подпомагат благополучието на местните общности
и насърчават социалното предприемачество, каза уредникът в демо-магазина, представен от The Coca Cola
Company на Световното изложение
в Милано през тази година. Експото
беше с фокус иновациите за устойчиво развитие и мина под мотото
„Изхранване на планетата, енергия
за живот“.
„Под устойчивост разбираме осъществяването на трайна положителна промяна в живота на хората
и създаването на здрави, щастливи
и устойчиви общности с обединените усилия на бизнеса, правителствата и гражданското общество“,
обясниха от The Coca Cola Company
на пресконференция в павилиона на
компанията на EXPO Милано в края
на октомври.
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Ekocenter магазините
са в отговор на един свят, в който
половината от хората страдат от
проблеми с водата. Над половината
от тях живеят с под 2 долара на ден.
Над 4 млрд. души нямат интернет. Без
достъп до вода, годна за пиене, са 800
млн. души в развиващите се страни. Без
електричество са 1.6 млрд. души, а без
елементарни хигиенни удобства—2.5
млрд. Статистиката сочи и че 4000 деца дневно се разболяват, защото пият
нечиста вода.
В стратегията на компанията за устойчиво има три опорни точки—„Аз“,
свързана с насърчаването на индивидуалното благополучие, „Ние“, с акцент
върху създаването на устойчиви местни общности, и „Светът“, поставяща
ударението върху околната среда, стана ясно на пресконференцията. За периода до 2020 г. приоритетите по всяка
от тези линии са личното благополучие
чрез спорт и физически активности, жените и водата.
От The Coca Cola Company обясниха,
че са избрали водата, защото е основна
съставка в продуктите им и при тяхното производството. Защото е важна за
здравето на хората и общностите и е
задължително условие за просперитет.
Полагат усилия да я пестят, да я използват повторно, когато е възможно, и да
я доставят там, където липсва.

Програмата 5by20
По отношение на жените приоритетът е икономическата им независимост. Компанията работи за това,
като развива бизнес уменията им, предоставя им средства, насърчава ги и им
вдъхва увереност. В над 44 страни по
света е в ход и програмата 5by20—инициатива на Coca-Cola за „икономическо
овластяване“ на 5 млн. жени предприемачи до 2020 г. Кампанията обхваща
различни дейности по веригата на
стойността—земеделско производ-

ство, преработка, търговия, рециклиране и пр. В магазина в Coca Cola павилиона
в Милано например се продаваха дамски
чанти, портфейли, калъфи и бижута,
произведени от отпадъци от опаковките на напитките им, изработени от
жени по тази програма.
Традициите, иновациите и устойчивото развитие бяха и трите основни
ценности, заложени от The Coca-Cola
Company в концепцията на корпоративния им павилион в Милано.

Сто години Contour
Ключов елемент в него беше емблематичната стъклена бутилка на компанията (т.нар. Contour), която през 2015
г. има 100-годишен юбилей. На южната
фасада на павилиона, целият от дърво,
стъкло и вода, бутилката беше мултиплицирана в множество размножаващи
се силуети по цялата 12-метрова височина на сградата. От тавана в помещението висяха 840 матови бутилки,
с монтирани в тях LED крушки, които
като цяло оформяха хоризонтално контура на бутилката. Посетителите
на павилиона можеше да се включат в
тур „всяка бутилка има история“. Дори
програмата за тях беше обособена в
три части, възпроизвеждащи производството, консумацията и повторната
употреба на бутилката на Coca-Cola.
В частта за производството компанията акцентираше върху силната връзка с местните общности.
Инфографики, видеа и викторини показваха на посетителите “локалния дух”
чрез истории и куриози. Например като
този, че оранжадата Fanta е създадена в
Неапол през 1955 и е въведена в САЩ едва
година по-късно. Или пък че историческата Hilltop телевизионна реклама от 1971,
с песничката I’d Like to Teach the World to
Sing е заснета в Рим. В момента The Coca
Cola Companу има над 250 бутилиращи
партньори и 900 бутилиращи завода в
цял свят. От компанията обясняват, че

п р о и з в о д и т е л и 37

работят локално във всяка общност, в
която имат дейност.

Движи се
за щастие
Втората секция разказваше как Coca
Cola промотира здравословния начин
на живот и физическата активност.
Стана известно, че в историята си компанията е подкрепяла над 50 различни
спортни дисциплини и стотици спортни събития в цял свят. Тя е спонсор на
олимпийските игри от 1928, партньор е
на световното първенство по футбол.
Освен това компанията е работила над
290 програми за физическа активност в
над 129 държави. Целта е да имат поне
по една програма във всяка от 200-те
държави, в които работят. В павилиона имаше игра, наречена Just Dance, при
която колкото повече хора танцуваха
пред монитор, следвайки инструкциите от него, толкова по-високо звучеше
музиката. Идеята—колкото повече се
движи човек, толкова по-щастлив се
чувства.
Третата част от беше посветена на
устойчивото развитие и опазването
на околната среда. Гвоздеят там беше
новата PlantBottleTM—100% рециклируема PET бутилка, изцяло от растителни
материали. Беше демонстриран и жизненият цикъл на PET бутилката, за да
се видят възможностите, които дава
повторната употреба на отпадъчните материали.
Представен беше например т.нар. 111
Navy Chair, известен модел стол от 40те, произведен сега от 111 рециклирани
пластмасови бутилки. Предлагаха се
дрехи и аксесоари под марката Ekocycle,
която е резултат от партньорство
между Coca-Cola и музиканта и продуцент will.i.am, с идеята да се покаже на
потребителите колко е важно рециклирането на всекидневна база. Отделно
там се продаваха и USB писалки, отварачки, преносими компютри, капаци за
смартфони и др., вдъхновени от Contour.
Компанията представи и ограничен
тираж от бутилката Аlu: еволюция на
Contour, изработена от 100% рециклируем алуминий и посветена на изложението в Милано
Освен това и самият павилион—екологичен, енергоспестяващ и икономичен,
след края на шестмесечното изложение,
беше трансформиран в баскетболно
игрище, което остана за жителите на
Милано.

След изложението павилионът на Coca Cola (на снимката) беше превърнат в спортно игрище,
което остана за жителите на Милано

Магазините Ekocenter стават средище на социалния живот на местната общност. На снимката:
Ekocenter в Руанда

Първата PET бутилка от растителни материали
Първата в света изцяло рециклируема
пластмасова PET бутилка, направена
изцяло от възобновяеми растителни
материали, беше представена от The
Coca-Cola Company в началото на юни на
Световното изложение в Милано.
Традиционните опаковки се правят от
изкопаеми горива и други невъзобновяеми материали. PlantBottle TM опаковките използват патентована технология, която превръща естествените
захари (от захарна тръстика и отпадъци от преработката ѝ) в съставките за
производство на пластмасови бутилки от PET. От потребителска гледна
точка опаковката не се различава по
качество от традиционните PET бутилки, изглежда, функционира и се преработва като тях, но отпечатъкът ѝ

върху планетата и оскъдните ѝ ресурси е по-малък.
The Coca-Cola Company започва да разработва технологията от 2009 г. Оттогава насам е разпространила над 35 млрд.
бутилки от версията на PlantBottle, направена с до 30% растителни материали, в над 40 държави. Изчисленията са, че
това е спестило емисии от около 315 000
метрични тона въглероден диоксид годишно.
В разработването на растителните бутилки The Coca Cola Company си партнира с Ford, Heinz, Nike и P&G. За да ускори
комерсиализацията на PET бутилката,
направена от растителни материали, компанията за безалкохолни напитки инвестира в три биотехнологични
фирми.
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Дискусия: Защо компаниите инвестират в социални каузи

Успешните социални каузи
са фокусирани и с ясни цели
Държавата трябва да поеме щафетата и да продължи
да развива вече готовия модел на по-високо ниво
Ася Мандаджиева

В

сяка компания, която инвестира
на полето на социалните каузи,
трябва да е фокусирана, да има цел,
към която да се стреми, и да може да я
измери, да е търпелива и да не очаква
бърза възвращаемост. Това са някои от
изводите, до които стигнаха участниците в дискусията „Защо компаниите
инвестират в социални каузи”, част
от конференцията Retail in Detail 2015
„Умните решения“.
През последните 15–20 години двигател на ангажираността на компаниите
вече не е модата, внесена от първите
международни играчи, влезли на българския пазар, а необходимостта, наложена от конкуренцията и очакванията
на обществото, изтъкна Красимира
Величкова, директор на „Български дарителски форум“. Тя отбеляза, че ако
допреди три години бизнесът е найголемият инвеститор в обществото
като обем средства, в последните две
години се забелязва спад на вложенията
в обществени каузи—от 70 млн. лева
през 2012 г. те намаляват до около 38
млн. лв. през миналата година. Защо това се случва? Дали защото компаниите
са затруднени, или следват клишето
че са в криза, дали защото мислят постратегически и избират каузи, които
да подкрепят с по-малко ресурс, но дългосрочно, постави въпроси директорът
на организацията.

Отплаща ли се
правенето на добро
Зависи как компанията мери успеха, отговаря Нели Ангелова, бизнес мениджър
„Кулинарни продукти“ и „Корпоративни
връзки“ в „Нестле България“. „В краткосрочен план не се отплаща. Истината е,
че правенето на добро е грижа за бъдещото поколение. Ние сме производите°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

От ляво на дясно: Нели Ангелова („Нестле“), Нина Владимирова („Загорка“), Людмил Каравасилев
(„Метро“), Юлия Златанова (AVON), Красимира Величкова (БДФ) и Мирослава Георгиева (GfK)
Снимка: Георги кожухаров


ли, от нас зависи на кого ще продаваме
след 20 години, дали това ще са хора,
които имат установени навици за
здравословно хранене и активен начин
на живот. Чрез социално отговорните
си кампании подсигуряваме бъдещето
на своя бизнес”, обясни тя.
Още първият в историята случай на
обвързване на продукт с кауза е донесъл
позитиви както на компанията, която
го е използвала, така и на обществото,
отбеляза Красимира Величкова. През 60те години на миналия век от „Американ
експрес” обявили, че от всяка транзакция ще отделят цент за възстановяване на Статуята на свободата.
Компанията не само събрала парите за
по-малко от три месеца, но и покачила
оборотите си с повече от 40%, посочи
директорът на дарителския форум.
В България обаче общественото мнение за инвестициите в социални каузи
не е съвсем положително, каза тя, като
цитира изследване на „Алфа рисърч”.
Според него 30% от българите смятат,

че компаниите инвестират в обществото, защото не знаят какво да си правят парите. Това до известна степен
може да се обясни със „затъмнението”,
което медиите налагат над авторите на благотворителни инициативи.
Според Нели Ангелова обаче това няма
чак толкова голямо значение, защото,
ако една кампания е достатъчно силна
и дълго се е развивала във времето, тя
става сама по себе си различим бранд.

Как финансират
За инициативите си AVON набира средства, като заделя за съответна кауза
100% от печалбата от продажбата
на определени продукти, обясни Юлия
Златанова, специалист „Корпоративни
комуникации“ на козметичната компания. „От стартирането на кампаниите
бюджетите за комуникация не се променят, променя се обаче покупателната
способност на българина и когато той
не може да отдели сумите, които ни
трябват, не успяваме да съберем дос-
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татъчно средства, за да реализираме
проектите си”, допълни тя.
„Консуматорите са силно чувствителни към цената на продукта, затова
за нас е необичайно да имаме маркетинг
с кауза”, посочи Нина Владимирова, мениджър корпоративни връзки и правни
въпроси на „Загорка”. Инициативата
за дарителство на пивоварната компания се нарича „Загорка зелен фонд” и
включва национален конкурс за генериране на зелени устойчиви идеи. Всяка
година „Загорка” заделя ресурс за фонда, като размерът му не зависи от пазарното представяне на брандовете.
Трябва да си успешен като компания, за
да си социално отговорен, смята Нина
Владимирова.
Година след година инвестициите на
„Нестле” в социални каузи растат. Нели
Ангелова прави уточнението, че успехът зависи от фокусирането на усилията в конкретни направления. „Защото
за съжаление не можем да помогнем на
целия свят”, обяснява тя и казва как понякога с болка са принудени да отклонят
нечий зов за помощ.

Тенденции и мода
Винаги има мода, смята Людмил
Каравасилев, ръководител „Корпора
тивни комуникации“ на „Метро кеш
енд кери България“. Според него при реализацията на социална дейност компаниите трябва да се концентрират
в сферата, в която оперират. „Метро”
например се фокусира върху здравословното хранене и борбата с разхищенията на хранителни продукти.
През 2014 г. най-подкрепяните от
бизнеса каузи са на първо място в областта на образованието, следвано
от социални проблеми. За първа година
на преден план излиза и спортът, но не
професионалният, а любителският, съобщи Красимира Величкова. По думите
ѝ здравословният начин на живот също се превръща в акцент през различни
кампании.
Като интересна тенденция Юлия
Златанова от AVON посочи движението за овластяване на жените (women
empowerment), като според нея на български е по-добре да се говори не за овластени (поради негативния смисъл на
думата), а за по-уверени и по-вдъхновяващи жени. Тази тенденция е много
гореща в световен план и се подкрепя
изключително от преки конкуренти на
AVON. Равнопоставеността между по-

Четири компании—девет социални каузи
В „Нестле” вярват, че за да бъде успешен един бизнес, той трябва да създава
стойност както за заинтересуваните страни, така и за цялото общество. В
България социалноотговорната дейност на компанията е съсредоточена върху
две основни области—балансираното хранене и активният начин на живот
чрез инициативата „Живей активно” и проблемът с младежката заетост, казва
Нели Ангелова, бизнес мениджър „Кулинарни продукти“ и „Корпоративни връзки“,
„Нестле България“.
Политиката на корпоративна социална отговорност на „Загорка” се базира
на една от основните ценности на компанията—уважение към хората и грижа
за природата и планетата. Бирата е натурален продукт и производството ѝ
зависи от природата—от чистата вода, от качеството на ечемика и хмела,
обяснява Нина Владимирова, мениджър корпоративни връзки и правни въпроси
на пивоварната компания. „В ДНК-то на бизнеса ни е заложено да бъдем зелени,
да намаляваме отпечатъка върху околната среда и да я пазим, както и да се
грижим за развитието на местните общности”, отбелязва тя. Друг фокус в
дейността на „Загорка” е отговорната консумация на бира.
Докато повечето компании ориентират своята обществена дейност към
крайните потребители, „Метро кеш енд кери България“ помагат на малките
търговци, чието поле за развитие все повече се стеснява от настъпването
на големите вериги. „Поставили сме си за цел да дадем платформа на малкия и
средния бизнес да разкажат какво правят, какви са техните благотворителни
инициативи и дарителски акции, което става чрез организиране на годишен
конкурс с награден фонд за финансиране на социални проекти”, обяснява Людмил
Каравасилев, ръководител „Корпоративни комуникации“ на компанията.
От самото ѝ създаване преди почти 130 години AVON се е посветила не само
да прави жените по-красиви, но и да им помага да се чувстват по-уверени, поуспешни, казва Юлия Златанова, специалист „Корпоративни комуникации“.
„Припознаваме две основни каузи. Първата е срещу рака на гърдата, като до
момента в световен план сме дарили близо 1 милиард долара за превенция,
ранната диагностика и други дейности, свързани с овладяването на болестта,
покосяваща една от всеки осем жени в световен мащаб”, посочва тя. Друга кауза
е борбата с домашното насилие. В България една от четири жени е жертва на
тормоз вкъщи, казват от AVON. Компанията има и програма за опазване на
природата—„Зелени гори за красиво утре”.

ловете също е тенденция в развитие- каузи”, отбеляза тя.
то на социалните каузи, според Юлия. Тя
Според Нина Владимирова социалпосочи, че наскоро AVON, на която глав- ната дейност ще е насочена към поният изпълнителен директор е жена, добряване качеството на живот през
съветът на директорите се състои от хубавата храна и хубавите напитки, но
63% жени, а мениджмънт екипът—от според slow food тенденцията, която ни
51%, е оглавила класацията на мобилно- кара да забавим начина си на живот, да
то приложение Buy Up Index за политика го преосмислим.
за полова равнопоставеност, преборКаузите се променят не само защовайки се с над 800 компании от близо то актуалностите се променят. Нито
150 държави.
един дарител не си мечтае да инвесНели Ангелова свързва тенденции- тира в една кауза вечно. Тук е ролята
те с жизненоважните за човека елемен- на държавата, която в един момент
ти—храната и водата. „Ние не говорим трябва да поеме щафетата и да проза здравословно хранене, а за баланси- дължи да развива вече готовия модел
рано. Няма лоша храна, става въпрос на по-високо ниво. Около тази теза се
за баланс, както и за активен начин на обединиха участниците в дискусията
живот. Тези две неща са евъргрийн тен- „Защо компаниите инвестират в социденциите в развитието на социалните ални каузи”.
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Весела Калчишкова, директор „Потребителски панел“ в GfK България:

Пазарува се по-рядко,
но за по-големи суми
Мара Георгиева

Т

ърговските вериги вземат все
по-голям пазарен дял, традиционните магазини губят позиции.
Хората пазаруват по-рядко бързооборотни стоки, но средната стойност на
покупката се увеличава без значителна
промяна в обема. Интернeт и мобилните устройства стават все по-важни за
пазаруването.
Това са някои от изводите за пазара на бързооборотни стоки в последните 10 години, направени от Весела
Калчишкова, директор „Потребителски
панел“—„GfK България“, по време на конференцията Retail in Detail 2015, организирана от сп. „Регал“ и GfK.

Макроикономическите
показатели са колебливи
Българското население намалява, докато
средната възраст расте. Броят на домакинствата се увеличава, но намалява
броят на членовете им (едночленните
домакинства са 31% от населението на
страната). Тези тенденции влияят върху цялостното потребителско поведение и върху резултатите във всички
сектори на икономиката, обобщи Весела
Калчишкова, цитирайки официални статистически данни.
Какво се случва с основните макроикономически показатели? От 2005 г.
се наблюдават сериозни инфлационни
процеси, които достигат своя пик през
2008 г. Следва намаляване на тези процеси, през 2014 г. дори има официално регистрирана дефлация, а през 2015—сравнително стационарен тренд, посочи
Калчишкова.
Брутният вътрешен продукт (БВП)
отбелязва изключително позитивни
трендове преди кризата, но за съжаление след това нещата се променят. В
последните години БВП на страната
отчита едва 1.2% ръст, а прогнозите са
за не повече от 2.2% ръст през следващата година, каза Калчишкова.
Единственото положително в пос°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

ледните две години е, че се регистрира
спад на безработицата, която обаче
остава на значително по-високи нива от тези преди кризата, обобщи
Калчишкова.
Колеблив е и индексът на потребителското
доверие, който
се изработва
от GfK за всички страни в ЕС
и показва какви
са нагласите и
очакванията на
потребителите
както към макроикономическата среда, така
и към собствените им финанси и начините, по които харчат. Дори в
ЕС нагласите като цяло са сравнително

Единственият начин за
растеж е да се търсят
подходи за взимане на дял
от конкурентите.
негативни, има сериозен спад в годините на кризата и едва в последните две
години има връщане на положителните
очаквания. За съжаление в България очакванията са още по-негативни. Едва в
последната една година има връщане на
нива, но като цяло тенденцията е отрицателна, посочи Весела Калчишкова.
Икономиката се стабилизира, но
структурата на разходите не се променя значително през последните 10 години. За поддръжката на жилища отиват
16-17% от разходите, за транспорт и
комуникации—12-14%, за грижа за здравето—5-7%, за образование и свободно
време—4-5%, за алкохол и цигари—5%.
Единствената по-съществена промяна е в разходите за храни и напитки,
налице е известно намаляване на дела

им—от 45% през 2005 г. на 39% през 2015
г., но въпреки това той остава значително по-висок в сравнение
с другите европейски
държави. Липсата на
сериозна промяна в
структурата на
тези разходи говори за липса на
п о л ож и т е л н а
промяна в икономиката на
държавата, както и във финансовия статус на
домакинствата в
страната, обобщи
Весела Калчишкова.

Бурно развитие
на веригите
GfK отчита промяна в начина, по който
хората пазаруват в последните 10 години. През 2015 г. българските потребители пазаруват по-рядко за повече пари
в сравнение с 2005 г., без да променят
съществено закупените количества. С
други думи, наблюдава се процес на намаление на честотата на пазаруване
на домакинствата и в същото време—
сериозен ръст в средната стойност на
покупката—от 3.2 лв. до 6.4 лева, посочи
Весела Калчишкова. И обобщи: Хората
харчат повече пари за почти същите
количества в този период от почти 10
години и тази промяна говори за сериозна разлика в нивата на цените.
Последните години се характеризират с бурно развитие на големите
търговски вериги—с техните формати
хипермаркети и дискаунтъри. Това се
случва за сметка на малките хранителни магазини. Докато през 2005 г. хипермаркетите и дискаунтърите не присъстват на българския пазар, през 2015
делът им от пазара на бързооборотни
стоки достига 42% заедно със супермаркетите. В резултат делът на продажбите през минимаркетите се свива от
50% през 2005 на 27% през 2015 г.
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43%—с автомобил
до магазина
Променят се и някои от основните критерии за избор на магазин за пазаруване.
През 2005 г. за 62% от потребителите близостта до дома и работното
място е причина номер 1 при избора на
обект за пазаруване, но през 2014 г. това
е основание за пазаруване само за 39%
от тях. Богатият асортимент и възможностите за избор в магазина обаче
остават еднакво важни за купувачите
при вземането на решение откъде да
пазаруват и GfK не регистрира промяна
в този показател.
През 2005 г. 23% от потребителите
използват автомобил при пазаруване,
а през 2014—43%. Бавно нараства и делът на мъжете, които основно правят
покупките за домакинството—от 30%
през 2005 г. на 42% през 2014 г.
С експанзията на търговските вериги значително нараства делът на
закупените продукти на промоция,
както и делът на собствените марки
(Private Labels). През последните 4-5 години делът на собствените марки на
веригите остава без промяна—10-11%,
въпреки експанзията на дискаунтърите.
В същото време делът на закупените на
промоция продукти расте—от 2% през
2005 г. до 17% през 2014 г., посочи Весела
Калчишкова.
Интересна тенденция се наблюдава и при дела на българските марки.
Въпреки голямата конкуренция с международните марки те са успели да се
преборят и да задържат един много
сериозен близо 70% дял в потреблението на бързооборотни стоки, отчита
GfK.

Двоен ръст на пазаруване
чрез мобилни устройства
Дигитализацията на пазара, експлозията на дигитални устройства и интернет достъпът променят начина
на пазаруване, търсенето на информация за пазара и комуникирането, обобщи Весела Калчишкова. И посочи, че

70% от хората, които ползват актив- Марката—
но интернет, правят това чрез пове- основен фактор за избор
че от едно устройство. През 2004 г. в „Определено не можем да очакваме голям
10% от домакинствата всеки член има ръст на закупените обеми заради иковъзможност за достъп до интернет номическата среда и доходите. Ръстове
от вкъщи, а през 2014 г. този процент може да има в отделни категории, но те
вече е 51, съобщи още Калчишкова. По няма да бъдат много високи. Възможно
думите ѝ през 2014 г. има двоен ръст увеличение може да бъде регистрирано
в сравнение с 2012 г. при използването само в стойност. Търговските вериги
на мобилни устройства за пазарува- са по-малко експанзивни и забавят своя
не на различни видове стоки—27% темп на растеж. Малките формати
от населението използва интернет на модерната търговия ще стават
през мобилни устройства, а 38% от по-популярни. Собствените марки на
интернет потребителите редовно веригите ще намалят пазарния си дял
използват таблети и телефони за поради излизането на един от дискапазаруване на различни видове стоки унтърите—Penny Market, от страната“, прогнозира Весела Калчишкова. По
и услуги.
Проучванията показват, че онлайн думите ѝ българският пазар е във фаза
основно се купуват нехранителни про- на стабилитет, в етап на насищане, а
дукти—дрехи, обувки, аксесоари (78% от това води до по-трудно постигане на
пазаруващите по интернет), потреби- растеж, който може да дойде само чрез
телска електроника (50%) и аксесоари иновации или чрез отнемане на дял от
за нея, парфюмерия и козметика (45%), конкуренти. „Българските марки са уссамолетни билети и туристически ус- пели да задържат много голям пазарен
луги (44%), музика, филми, книги билети дял през годните и е важно, за да отза кино, театър, концерти (41%), дома- стояват позициите си, да продължат
кински уреди. Четиринадесет процента борбата с големите световни марки“,
от пазаруващите купуват и храни по обобщи Калчишкова.
интернет, обобщи Весела Калчишкова.
Как може да растат продажбите,
И прогнозира, че тук може да се очаква при положение че нито населениеръст, който ще дойде с развитието на то расте, нито доходите на хорасайтове на веригите и с оферти, кои- та. Единственият начин за растеж
то изкушават потребителите. Според е да се търсят подходи за взимане на
анкетираните от GfK безплатната дял от конкурентите, посочи Весела
доставка до дома и по-атрактивните Калчишкова. По думите ѝ растежът
ценови промоции, както и програмите включва и релевантност на очакза лоялност са най-важните фактори, ванията на клиентите. „Не може да се
които биха стимулирали покупките предлагат неща, които не се търсят
онлайн. Важно е също как е направен и не са желани. Много е важна силната
сайтът, каква информация съдържа и марка, защото брандът ще остане
дали потребителят се ориентира лес- основен фактор за избор на продукт.
Нужна е и уникалност, а не просто коно в него.
Ролята на социалните мрежи расте. пиране от конкуренцията. Иновациите
Фейсбук, туитър и всякакви други мре- също са много важни. Няколко иновативжи за комуникация придобиват все по- ни продукта в категорията напитки
голямо значение—58% от активното промениха структурата и станаха
онлайн население използва социалните причина за растежа ѝ“, даде пример
мрежи за информация, за да направи Весела Калчишкова. И обобщи: „И нека
най-добрия избор на покупки и услуги, да не забравяме, че утре започва от
днес.“
обобщи Калчишкова.
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Нина Денисова, мениджър качествени изследвания в „Ипсос България“:

Индивидуалността
е на почит
Мара Георгиева

П

отребителите стават все поинформирани, все по-взискателни.
„Всички ние очакваме непрестанно промоции, очакваме добавена стойност към нашата покупка, очакваме
лоялно отношение и награда за това,
че пазаруваме в съответния магазин.
А на всичкото отгоре даже очакваме и
страхотно, уникално преживяване. И
сме все по-импулсивни, включително и
по начина, по който мислим“, заяви Нина
Денисова, мениджър качествени изследвания в „Ипсос България“, в презентацията си на конференцията Retail in Detail
2015, организирана от сп. „Регал“ и GfK.
По думите ѝ тенденциите са важни,
защото, ако бъдат разчетени правилно,
ще доведат до растеж на бизнеса. „Ние
обръщаме голямо внимание на технологиите, но технологиите не сами по себе си, а как те се отразяват на живота
на хората, как го оптимизират, как го
променят. Технологията променя нашия
живот, хората се променят, заобикалящата ги среда се променя, съответно
марките трябва да намерят път в отговор на тази промяна“, обобщи Нина
Денисова.
Тенденциите по отношение на пазаруването са пряко свързани с потребителското мислене и начина на живот.
„Голяма част от тенденциите, които
„Ипсос“ на глобално равнище открива и
които представи през 2008 и през 20112012 г., днес са вече факт и редица водещи компании са ги взели предвид в своите брандови стратегии. Тенденциите
не умират за година-две, те текат във
времето. Така че дори в началото да изглежда безкрайно нишова една тенденция, нещо много далечно и неподходящо
за нашия пазар, в някакъв момент тя се
масовизира“, обобщи Денисова.

Наслаждение във всеки момент
Enjoyment тенденцията, която е свързана с наслаждението, еволюира от всекидневното наслаждение през 2008 г. до
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наслаждение и желание за удоволствие
във всеки момент, съобщи резултати
от изследвания на „Ипсос“
Нина Денисова. „Не само
когато съм на купон,
не само когато има
специален повод за
това, аз очаквам
наслаждение във
всеки един момент и вие като ритейлъри
трябва да ми
го осигурите.
През 2011 г. тази
тенденция преминава в желанието
удоволствието да
бъде в реално време, в този момент, на мига“, обобщи
Денисова По думите ѝ това е повлияно
от технологиите и възможностите,

Потребителите искат от
ритейлърите да бъдат още
по-бързи, да ги изненадат
и да им предоставят
уникално преживяване.
които те дават. Тази тенденция променя и ритейл сектора. „През 2008—2011 г.
фокусът беше върху практики, които се
отнасят до сетивата—например различни сектори в магазините, в които
се работеше много с аромати. Имаше
и все още има представяне на продукти
някак театрално, по начин, по който
искаме да провокираме всички възможни
сетива и обоняния. Днес говорим за едно
преживяване, което е съобразено с графика на потребителите. Едно пазаруване, което се случва, когато те решат,
както те искат“, обобщи Денисова.
Например поръчвам си шивач, който
да дойде след 30 минути. Или пазаруване онлайн на свежи зеленчуци, които да
ми бъдат доставени не просто днес, а

в следващия един час.
Потребителите искат от ритейлърите да бъдат още по-бързи,
да ги изненадат и да им
предоставят уникално преживяване.
„Ако искаме нашата марка да отговаря на тези
тенденции, ние
трябва да си
помислим апетитни ли сме
визуално за нашите потребители. Използваме
ли иконографики,
използваме ли визуални, интерактивни, интуитивни дори технологии, по
които можем да предизвикаме потребителите да взимат своите парченца
информация, от които се интересуват“,
каза Денисова.

Мотивация
за силата
Днес силата и успехът не са това, което бяха през 2008 г., показват изследванията на „Ипсос“. „Тогава ценността за
хората е притежанието, показването
на възможността да си купиш луксозни
продукти и стоки. Затова голяма част
от ритейлърите се ориентираха към
създаване на пространство в магазина, което да обслужва ВИП гостите им.
Създаваха преживяване, което глези
потребителя, което показва луксозна,
специална, много стилизирана обстановка“, посочи Денисова. По думите ѝ
през 2011 г. тази тенденция се развива
в две основни посоки— аскетизъм, т.е.
желанието да се върнеш към простите
неща, към силата и лукса да си позволиш
прости неща, или перфекционизъм—съвършенство, да бъдем идеални спрямо
всичко, което правим, и начина, по който изглеждаме.
„Днес силата е различна. Отрупани
от всякакви възможности за луксозни
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стоки, продукти и услуги, не можем да се
отличим толкова много, притежавайки бутикова чанта или скъп смартфон.
Днес силата е в нас, ние сме важните,
а не марките и продуктите, които
потребяваме“, обобщи Нина Денисова.
Затова пазаруването се насочва към
персонализиране. Например в магазин
във Великобритания на Levis има отделна секция, където клиентът може да си
създаде дънки по свой вкус и размер. „Ние
избираме материята, ние създаваме
модела и си слагаме подписа. Това вече
са дънките, които аз съм създал заедно с
шивачите и моделиерите там. Луксът
е не в самото притежание на марката,
а в контакта със специалистите, експертите, създателите, които стоят
зад бранда. Индивидуалността е на почит. Ако искаме да се потопим в тази
тенденция, трябва да се запитаме дали
можем да включим потребителя в нашата уникална история, в създаването
на нещо, във възможността да се чувства част от нашата марка“, обобщи
Денисова.

Да си част
от общността
„През 2008 г. говорихме за желанието
да се свържем с локалните общности,
да бъдем част от семейството. Тогава
беше много важно за ритейлърите да
създават уютна, домашна обстановка,
където човек се чувства спокойно. Но
през 2011 г. тази тенденция премина към
glokal идеята, която разказва за култа
към локалното“, обобщи Нина Денисова
и уточни: „През 2011 г. на почит стана
произходът на изделието—важно е да
бъде регионално, локално, произведено
от хората около мен. През 2015 г. обаче тази тенденция прераства в една
стъпчица след това—какво ние заедно,
осъзнавайки, че сме общност, правим за
тази общност? Какво правим за нейното по-добро съществуване, какво правим всички заедно?“ Някои ритейлъри са
доловили тази тенденция. Например в
магазин за продажба на обувки за спорт

се създават пространства, в които се друга тенденция Нина Денисова и даде
събират хора, обичащи да спортуват. примери с марка за кисели млека, която
В Южна Африка магазин създава прост- предлага на своите потребители да
ранство за предаване на дрехи за без- плащат вместо с пари с изгорени калодомни. В България „Билла“ се грижи за рии, и с компания, която приема дрехи
българските производители на плодове за рециклиране.
и зеленчуци.
„През 2008 г. се говори много за опрос
„През 2008 беше важно да подпла- тяване на нещата—не искаме твърде
тим имиджа си по един нестандар- много продукти, искаме да намалим
тен, различен, революционен начин. спектъра си от продукти. През 2015
През 2011 г. стана ключово този имидж се оказва, че заради бомбардирането
да бъде обърнат към нашето по-доб- с предложения и онлайн възможности,
ро „Аз“. През 2011-2012 говорим за едно технологии и т.н. ние се чувстваме
доусъвършенстване с помощта на изморени, искаме да се изключим и да
технологиите и очакваме от тях да се затворим в среда, в която е лукс да
реорганизират начина на живот, та- бъдеш офлайн“, посочи още Денисова.
ка че да бъдем по-гъвкави, по-успешни,
по-можещи и да водим по-добър начин Да откриваме
на живот. Например технология, коя- нови неща
то съкращава пътя ни до избраната „През 2008 г. се говори много за това да
стока. Технологиите могат да ни по- бъдем енергични, жизнени, да бъдем мламагат да взимаме ефективни решения. ди. Тогава се появяваха дори чипсове с
кофеин. През 2011 г. обаче се оказа, че не е
важно да бъдем толкова динамични, а да
През 2015 г.
постигаме повече, да се справяме добжеланието
ре със задачите си. През 2015 г. търсим
начини да продължим да се справяме все
да се съединяваме в
по-добре с нещата и да научаваме нови
социалните мрежи
неща, да откриваме наши нови възможности. Заговори се дори за мултикаривсъщност ни разпокъсва.
еризъм, за новите възможности, които притежаваме и не сме използвали“,
Можем да изберем диван, стол, който обобщи Нина Денисова и даде примери
най-много да подхожда на стаята с магазини, които са доловили тази
ни, дори без да отиваме до магазина. тенденция и свързват различни проВиртуално създаваме тази допълни- изводители от региони, като ги протелна реалност, която симулира наша- вокират да разказват своята история
та и ни помага да взимаме решения“, или обучават потребителите си как се
обобщи Денисова.
съчетават храните, как се готви.
„Желанието да се съединяваме през
Отговорни към
2015 г. се оказа, че някак ни пръска.
Участваме в различни платформи—
околната среда
„През 2011 г. с развитието на глобална- Facebook, LinkedIn и т.н., и всъщност
та икономика стана важно да бъдем осъзнаваме, че сме разпокъсани. Така че
искрени, честни и много прозрачни в е добре да се използват интегрирани
отношенията си към потребителите. решения и технологии. Например Tesco
Днес обаче за потребителите е още по- дава възможност на потребителите си
важно да разберат, че ние, съответно да пазаруват, докато чакат метрото
и те, се отнасяме отговорно към се- за вкъщи, с баркод“, каза като илюстрабе си и към средата около нас“, посочи ция Нина Денисова.
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Промоциите трябва да носят
и добавена стойност
Наблюдава се тенденция все по-често да се купуват продукти
в акция, които са в по-високия ценови сегмент
Мара Георгиева

М

огат ли промоциите да повлияят не само позитивно,
но и негативно на търговската марка на компанията? Водят ли до
обезценяване на бранда? Как се оценява
ефектът от тях и какви са очакваните
тенденции? Това бяха част от темите,
разисквани на дискусията „Прекалихме
ли с промоциите“—част от програмата на конференцията Retail in Detail, организирана от сп. „Регал“ и GfK.

Ценовите преференции
преобладават
„Не ни се иска да влизаме в сценарий,
при който потребителите се нуждаят от непрекъснати промоции, за да
купуват даден продукт. Промоциите
трябва да са прости, свързани с цена
и съответно качество, но да носят и
добавена стойност. Потребителите
трябва да изпитват удовлетворение
от сделката, а не само от по-ниската
цена“, коментира Кирил Хаджидинев, директор „Маркетинг“ на „Белла България“.
По думите му агресивната ценова политика продължава да бъде много сериозен
двигател на продажбите, но българският потребител ще продължи да изгражда „ценова устойчивост“. „Компаниите
не бива да се увличат да правят промоции заради самите промоции, защото
това е краткосрочен елемент. Трябва
да се използва мъдро миксът от ценови промоции, промоции, които дават
допълнителен обем за същата цена, и
промоции, които комбинират продукти“, посъветва Кирил Хаджидинев. „Ако
продуктът е прекалено евтин и не се
отличава на регала, клиентите забравят за него“, обобщи той.
„За съжаление ценовите промоции
надделяват, а в дългосрочен план те
водят до обезценяване на марката“,
заяви Даниела Узунова, и.д. директор за
страната на „Данон България“. Според
°9/10 I CI I Ноември/Декември 2015

нея ефектът от ценовата промоция е максимално съпътстващи продукти.
временен. „Има и друг тип промоции, „Всъщност не мерим толкова дела на
които добавят стойност към марката“, продажбите на промоция, колкото дали
припомни Узунова.
си е увеличил трафикът от посетитеСтаня Георгиева, маркетинг менид- ли и клиенти в магазина, когато имаме
жър „Потребителски продукти“ на някаква акция.
„L’Oreal България“, също смята, че промоДругото важно, към което се стрециите трябва да се използват умерено, мим, слагайки един продукт в промоция,
защото с тях се създават „търсачи на е да накараме клиента не да купи само
оферти“. „В козметичния сектор е раз- този продукт, а даже „да го превклюлично, защото красотата е ценност. чим“, като му кажем: „Да, вие дойдохте
За нас промоциите са тактически ин- за тази плочка, която е 12 лв., но ето, ние
струмент, който е много използван и ще ви предложим една по-качествена
необходим, но ние държим да добавяме плочка с еди-какви си предимства и т.н.,
стойност, като предоставяме и кон- която струва 16 лв.“ Това е най-добрият
султации. Това е нещо, което обогатява случай. Другото, което също гледаме, е
и образова клиента, развива пазара и да продадем на купувачите максималсегмента“, обобщи Станя Георгиева.
но съпътстващи продукти“, обясни
Котупова. И обобщи: „Основната цел е
Промоциите генерират трафик и
клиентът да е доволен, да ни посещава
често, да реализира покупки.“
продават съпътстващи продукти
Според Магдалена Котупова, директор
Лилия Грозданова, директор направ„Маркетинг“ в Mr. Bricolage, най-важно е ление „Храни“ в „Кауфланд България“,
съдържанието на продукта, който тър- очерта спецификата на промоциите
говците предлагат. „С промоциите об- в търговската верига: „Нашите пробръщаме внимание на нашите клиенти леми и съответно нашите решения са
какво има на нашите регали и от какво различни. Нашият фокус е върху маркамогат да се възползват. До известна та на „Кауфланд“ и ние се опитваме чрез
степен те са здравословни, тъй като ценови промоции и нови решения да я
носят полза за потребителите. В по- утвърдим.“ Освен това чрез промоциовечето случаи целта им е да увеличат нални предложения веригата се опитва
продажбите, но ние се стремим и да да привлече вниманието на клиентите
генерираме трафик. Чрез промоциите си към по-високо стойностни и по-кастимулираме по-висока честота на по- чествени артикули, които имат доста
сещение“, заяви Магдалена Котупова. По по-добра добавена стойност и по-добдумите ѝ друга цел на търговците е да ре отговарят на нуждите на потребисъбудят интереса на клиентите към теля. „Целта е тези продукти да не са
по-качествени продукти или към по-ви- привилегия за малцина, а да са достъпсока ценова гама, както и да продадат ни за по-широк кръг хора“, обясни Лилия
Грозданова. „Друга тенденция при нас е,
че се опитваме да промотираме български продукти. Едно от най-успешните
България е на първо място
ни решения през последните 1-2 години е
в Европа по процент хора,
въвеждането на т.нар. лоялни програми.
които купуват на промоция Що се отнася до измеримостта на ефекта от промоциите, ние разсъждаваме
марка, която е известна и
твърде семпло—измерваме всичко в пахаресват.
ри и в клиенти“, обобщи Грозданова.

Прекалихме ли с промоциите дискутираха Кирил Хаджидинев („Белла„), Станя Георгиева („L’Oreal„), Десислава Желева (GfK), Лилия Грозданова („КаСнимка: Анелия Николова
уфланд„), Даниела Узунова („Данон„) и Магдалена Котупова (Mr. Bricolage)

След пет години
През следващите пет години търсенето на маркови продукти на промоция
ще се засилва, единодушни са маркетинговите специалисти. „Трябва много да
внимаваме да не деноминираме бранда.
Ще се търсят все повече марки на фона
на най-изгодните предложения на пазара. Като казвам най-изгодни, нямам
предвид цена, а съотношението цена—
качество“, обобщи Станя Георгиева. Тя
припомни за още една нагласа на компаниите. „В козметичния сектор се залага
на дигиталните среди и канали. Според
мен в целия бързооборотен сектор това е определяща тенденция. Скоростта,
с която навлиза на българския пазар, е
по-бавна, но смятам, че повечето големи производители залагат на дигиталната стратегия като част от
търговската си стратегия“, прогнозира
Георгиева.
Даниела Узунова съобщи, че България
е на първо място в Европа по процент
хора, които купуват стоки в промоция от марка, която харесват и която
е известна. „За сметка на това сме на
последно място в Европа като процент
хора, които биха сменили магазина си
заради някаква промоционална оферта“, заяви Узунова. И цитира данни,
според които около 17% от продажбите в стойност в страната са в резултат от промоции. „Според мен делът
на ценовите промоции ще расте и в
следващите пет, и в следващите 10

години“, прогнозира Даниела Узунова.
Тя уточни, че „Данон“ ще продължи да
инвестира в промоции с добавена стойност. „Защото това е част от нашата
стратегия—да валоризираме пазара и
да дадем възможност на потребителя да си купува продукти с добавена
стойност, а на ритейлъра—да изкара
по-голяма стойност от продукти, които са по-високо ценово позиционирани.
И като резултат—възможност цялата
икономика да се движи напред“, обобщи
Узунова.
Според Магдалена Котупова промоциите до голяма степен са свързани с
икономическото състояние на страната и покупателната способност на
потребителите. „Ако покупателната
способност расте, тогава по-скоро бих
прогнозирала спад на дела и на броя на
ценовите промоции“, заяви Котупова.
И подкрепи това свое становище с
наблюдения от пазара. „В селищата,
където хората са с по-ниска покупателна способност, делът на ценовите промоции е по-висок. В по-големите
градове, даже и в квартали с по-висока
покупателна способност, наблюдаваме по-слаб интерес към ценовите промоции и е по-лесно „превключването“
на клиента към други стоки“, обобщи
Котупова. Тя прогнозира, че промоциите ще се развиват под други форми—
по-интересни и по-полезни, водещи до
повече качество и стойност за дадената цена.

Посока—към по-скъпи продукти?
„Наблюдава се тенденция купувачите
все по-често да пазаруват продукти на
промоция, които са в по-високия ценови сегмент“, обобщи модераторът на
дискусията Десислава Желева, мениджър „Потребителско изживяване“ в
„GfK България“. Дали тази нагласа ще се
запази и в бъдеще и ще могат ли търговците да изградят купувач, който ще
търси все по-качествени продукти—в
началото на промоция, а в бъдеще—и
на реалната им стойност?
„Тези потребители, които са над
средното ниво като покупателна способност, със сигурност ще продължават
да търсят все по-качествени продукти.
И това според мен е свързано най-вече
с достъпа на хората до повече информация и със стремежа им да водят поздравословен начин на живот“, смята
Лилия Грозданова. Тя обаче припомни, че
има около 2.2 млн. хора с ниски доходи, които не могат да си позволят, дори и да
искат, да купуват по-скъпи продукти.
„Промоция, но не на всяка цена. Не
трябва само заради най-добрата, т.е.
най-ниската цена, да правим компромис
с качеството. Мисля, че успяхме да избегнем тази спирала постоянно надолу, за
да бъдем най-ниски в цената. Ние подпомагаме с информация нашите клиенти,
образоваме ги индиректно и поради тази
причина вдигаме качеството и средната
цена на артикулите, които са в промоция“, обобщи Магдалена Котупова.
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Брошурите са на почит
в европейските държави
Над 70% от анкетираните предпочитат да получават
информация за промоции на храни на хартиен носител
Ния Дианова*,
www.focusmr.com

П

рез юни 2015 Focus Market Research
проведе поредното проучване
LeReS (Leaflet Research Study) в десет държави в Централна и Югоизточна
Европа. За пръв път то беше проведено
онлайн. Целта на изследването е не само
анализ на употребата и ефективността на брошурите, но и на пенетрацията на онлайн активностите.
Проучването беше проведено в Австрия, Босна и Херцеговина,
България, Полша, Румъния, Словения,
Сърбия, Унгария, Хърватия и Чехия.
Интервюирани са по 500 души във всяка от държавите, които са на възраст
над 15 години, представителни по пол,
възраст и регион.
На въпроса „как обикновено получавате брошури и каталози“ преобладаващият отговор е „в своите пощенски
кутии“. Най-високият процент на анкетираните, които вземат брошури
направо от търговския обект, е в Босна
и Херцеговина и Хърватия, а най-нисък
в Австрия и Словения—държавите с
най-висока пенетрация на брошурите
до пощенските кутии на интервюираните.
Ако се обобщи употребата на брошурите във всички десет държави, в
които е проведено проучването, може
да се заключи, че средно около 60% от
анкетираните използват брошурите
„за пазаруване“ или „обстойно ги разглеждат“. Тези числа показват важното
значение на брошурата в Европа и колко
атрактивни за респондентите са промоционалините активности. На челни
позиции са Хърватия с 80% и България и
Полша със 76% (слайд 3).
Задълбоченият анализ по сегменти
показва, че в „хранителни стоки“ 59%
* Регионален мениджър за България на Focus
Market Research
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от анкетираните в България използват
брошурите директно за пазаруване. В съседните Сърбия и Румъния този процент
е с 21% по-нисък, или 38%, а в Австрия—на
половината на България, т.е. 30%.
Единодушният отговор на онлайн
респондентите във всички държави на
въпроса „как предпочитате да получавате брошури в бъдеще“ е „в пощенската си кутия“. Така са отговорили 70%
от анкетираните в Словения, 65% в
Австрия, 62% в Унгария, 61% в Чехия, 58%
от българите и 47% в Полша.
„Чрез електронна поща на своя

таблет/компютър“ са предпочели около една четвърт от анкетираните в
Босна и Херцеговина, България, Сърбия
и Румъния. Този процент в Австрия,
Хърватия, Словения и Унгария е съответно 10%, 11% и 14% . На своите мобилни
устройства желаят да получават чрез
имейл около 6% в Босна и Херцеговина,
5% в Хърватия, по 4% в Сърбия, Румъния
и Полша. В България, Австрия, Чехия и
Словения този процент е едва 2%.
Абсолютният лидер при предпочитания формат на брошурата е А4. Така
са отговорили над 70% от онлайн запи-

Как изпозвате брошурите/каталозите за хранителни стоки?
(%, дали съответния отговор)
Словения
Сърбия
Румъния
Полша
Унгария
Чехия
Хърватия
България
Босна и Херцеговина
Австрия

42

25

38

32

34

3

34

3
26

59

22

23

35

42
49

16

5 1
21

28

59
35

30

44
Обстойно ги разглеждам

Не получавам

1
12

27

41

12

17
28

57

Използвам ги за пазаруване
Изхвърлям ги

21

38

13

21
13

19

2 3

24

21

Преглеждам ги набързо
Източник: FOCUS Market Research

Как предпочитате да бъдете информирани за специални
оферти? (%, дали съответния отговор)
Словения
Сърбия
Румъния
Полша
Унгария
Чехия
Хърватия
България
Босна и Херцеговина
Австрия
Предпочитам хартиена брошура
мобилен телефон

80
69

20
31

67

33

72

28
80

20

84

16

82

18

77
68

23
32

80

20

Предпочитам да разглеждам брошурата на компютър/лаптоп/
Източник: FOCUS Market Research
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таните в Австрия, Унгария, Словения. В
Сърбия (32%), в Босна и Херцеговина (34%) и
в България (28%) нямат определени предпочитания към формата на брошурата.
Това не се отнася до броя на страниците,
които трябва да има дадена брошура.
Повече от половината респонденти
в България и Австрия са категорични,
че страниците трябва да са между 5 и
10. Най-висок процент на предпочитание за обем на брошурата от повече
от 25 страници са посочили в Румъния,
България и Босна и Херцеговина.
На въпроса „моля, изберете как пред-

почитате да получавате информация
за специални оферти“ онлайн анкетираните са посочили, че за „хранителни
стоки“ предпочитат да получават хартиен носител, който могат да държат
в ръцете си. Така са отговорили над 80%
от анкетираните в Чехия, Хърватия,
Австрия, Унгария, Словения. В България
и Полша са отговорили съответно 77%
и 72%. Най-ниският процент от интервюираните онлайн, които биха желали
хартиена брошура за този сегмент,
е около 70%. Те са в Румъния, Босна и
Херцеговина и Сърбия.

Снимка: shutterstock

Къде предпочитате да получавате информация за специални оферти?
(%, дали съответния отговор)
Словения
Сърбия
Румъния
Полша
Унгария
Чехия
Хърватия
България
Босна и Херцеговина
Австрия

70
34

2 2

2

10

18

45

17

47
61

7
5
13

12

10

4

На вратата на дома ми

14

3

18

7

2

2

11

1

5

24

2

26
2

По мейла на моя компютър/таблет

4

2

1

6

65
На входа на сградата

7

7

4
18

4

15

58

Като приложение във вестника

4

4

22

2
4

22

10
15

39

14

3 1

8

62

В пощенската кутия

4
23

7

9

26

5

11

9

6

5

Да ги взема в магазина
По мейла на мобилния ми телефон

7

10

2

Източник: FOCUS Market Research

Колко страници трябва да бъде една брошура за хранителни стоки?
(%, дали съответния отговор)
Словения
Сърбия
Румъния
Полша
Унгария
Чехия
Хърватия
България
Босна и Херцеговина
Австрия
До 4 страници


15

47

11

25
11

29

8

7

13

16

44

4
9
12

49
18
22

3

16-20 страници

12

7

5

17
5

14

4

20
13

Повече от 25 страници

3
17

2 2
3

3 1

13

11

8
7

21-25 страници

3
8

10

53
11-15 страници

18
20

17

10
47

18

3

16
14

50

1 2
2

7

18
48

11

3

5

12

45

5-10 страници

6

43

2

11

Нямам предпочитания
Източник: FOCUS Market Research
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Рене Зулегер, мениджър на Toshiba Global Commerce Solutions за ЦИЕ:

Търговията на дребно е все
по-близо до потребителя
Ася Мандаджиева

Ж

ивеем във време, в което купувачите започват да диктува
темпото, пазарът се развива
много бързо, а фокусът все повече се измества към онлайн продажбите. Дори
верига като IKEA продава мебели през
мобилни приложения. Coca-Cola и Pepsi
предлагат продукти в Amazon. Виждаме
колко много се променят продажбите
на дребно. За да са конкурентни в тази различна реалност, търговците
на дребно трябва да въвеждат нови
концепции и да използват технологиите, за да разберат по-добре своите
клиенти, смята Рене Зулегер, бранд &
продуктов мениджър на Toshiba Global
Commerce Solutions за Централна и
Източна Европа. Той формулира ключовите десет тенденции в развитието
на ритейла на годишната конференция
Retail in Detail.

По-малко, но повпечатляващи магазини
Това е тенденция номер едно според
Зулегер. Бизнесът вече не се стреми
към разширяване чрез увеличаване броя
на физическите магазини, а инвестира
в онлайн търговия, отбелязва той. По
думите му големите компании усещат
натиска на този канал и търсят нови
подходи в организирането на продажбите си. Самите магазини обаче също
трябва да се преструктурират, например хипермаркетите. „Минавате покрай рафтове, пълни с хиляди бутилки
Coca-Cola, и това не ви създава много
приятно преживяване“, казва експертът и съветва да се търсят по-ефективни решения. Като практиката да
се предлагат забавление и опит в едно
(Theatre & experience) на Kit Kat, които
организират в търговските обекти
детски кътове. Там децата могат да
играят, но и да научават нови неща.
Във Финландия телекомуникационната
компания Elisa също забавлява своите
клиенти чрез игри, които обучават, но
°9/10 I CI I Ноември/декември 2015

и показват какви са ползите от продуктите на компанията.

Пространствени
джойнт венчъри
Все повече търговци на дребно
ще обединяват
сили до 2020 г.
Според Зулегер
интересна
тенденция са
джойнт венчърите между ритейлъри, които
оползотворяват
общо пространство, например между австралийската компания за бебешки продукти
Ergo Baby и eBay. Друг пример е партньорството в оползотворяването на
пространствата в реалните магазини

Дигиталното преживяване
и персонализирането са
ключовите тенденции в
ритейла.
между британската компания Argos (за
продажби по каталог) и Sainsbury.

Конкуренция на база
удобство при пазаруване
Технологичните решения позволяват
на търговците да се справят с очакванията на потребителите за лесно намиране и плащане на стоките.
Подобно удобство ползват клиентите на Sainsbury, посочва лекторът. Те
отиват в магазина със своя списък с
продукти, намират и сканират всеки
един и го поставят в пазарската си
чанта. Накрая плащат през мобилния
си телефон, като избягват опашките.
Технологиите могат да зарадват купувачите и с други неочаквани удобства.

Например „умната пробна“, оборудвана
с виртуално огледало, в което клиентът може да види как би изглеждал в съответната
дреха. Или рецептата,
която потребителят получава на
излизане от магазина, след като сензорите
на пазарската
му количка са
информирали
електронния
г о т в а ч ка кв и
продукти е закупил. Използването
на робот, който помага на клиента да намери
търсените продукти, също
вече не е новост. Интересното тук е,
че роботът има и втора функция—да
зарежда рафтовете.

Персонализация
на все по-високо ниво
„Всички искаме да получим уникално обслужване, не да сме поредният анонимен клиент“, казва Зулегер и посочва,
че именно тук е мястото на технологиите, които могат да разпознаят клиента и да му предложат нещо
специално. По думите му персонализацията трябва да бъде целева и в реално време. Според проучване на Planet
Retail 35% от купувачите използват
безплатен Wi-Fi достъп в магазина, а
41% искат да получават актуалните
предложения и промоции на своя телефон, докато са в търговския обект.
Персоналният подход може да стигне
далеч, казва Зулегер, например да снимате пръстите на ръката си със своя
смартфон и да поръчате пръстен по
интернет. Може дори да си направите
модел на пръстена у дома чрез 3D принтер. Германската компания Mifitto пък
е внедрила система, която дава възможност да се вземе „отпечатък“ от
крака на клиента и според размера да
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му бъде предложен най-подходящият и
удобен модел обувки.

Край на точковата
система за лоялност
Традиционните точки губят значение
за днешните безразборни купувачи, смята Зулегер. Идеята да се възнаграждава
клиентската лоялност обаче никога няма да загуби актуалност, категоричен
е той. Картите са важни, защото чрез
тях търговецът събира данни за клиента и установява взаимоотношения
с него. Днес потребителите искат да
получат незабавно добавена стойност,
без да полагат усилия, изтъква анализаторът. Например новата програма на
Billa в Австрия дава 10% отстъпка при
повторно идване в магазина и 50% на
петото пазаруване. Tesco и Ahold също
се стараят да насърчават потребителите да се връщат при тях, като
на по-късен етап ги питат какво им е
харесало и какво не, както и какво трябва да се подобри.

Силата на социалните медии
„Исках да си купя определен гардероб, но
не знаех как да го намеря. Във Facebook
попаднах на фирма, която предлага мебели от различни доставчици. Писах
им и изпратих снимка. След три дни
получих отговор, че са намерили продавач. Малка сделка, но свързана с хубаво
преживяване“, разказва Зулегер. Същият
проблем при търсенето на мебели от
конкретен тип имала и основателката на платформата Wanelo (абревиатура на Want-Need-Love—искам, обичам и имам нужда). Докато решавала
личния си проблем, тя установила, че
много хора се нуждаят от информация
от този тип и създала платформата,
която днес има 12 млн. потребители и
11 млн. предлагани продукти. Днес хората искат да пазаруват навсякъде и
по всяко време. Социалните мрежи се
адаптират към тези желания, като не
само осигуряват среда за комуникация,
която влияе върху избора, а правят са-

мата покупка възможна, включително,
като предлагат варианти за транзакции, отбелязва анализаторът.

Цената на безплатната доставка

зини не за да покажат цялата си гама
артикули, а защото търсят комуникация лице в лице с потребителите,
посочва Зулегер.

Много ритейлъри инвестират в уеб Тенденцията
платформи, но в крайна сметка винаги Click and Collect
доставката е тази, която ги спъва, каз- Или кликни и си вземи продукта, откъва Зулегер. Amazon доставя безплат- дето искаш. Според Зулегер най-иноно поръчка за над 20 долара, но за тях вативната държава в това направледоставката струва поне 4-5 долара. ние е Великобритания. Asda предлага
Как ритейлърът да намали разходите доставка на поръчката в избрана от
си за нея? В момента се прилагат раз- потребителя станция на метрото.
лични подходи, обяснява експертът, Други предпочитани места с публикато решението на Amazon да ползва чен достъп са училища, библиотеки,
дронове. Често срещана форма е да спортни центрове. „Сутрин оставяш
се аутсорства услугата на куриерска децата и можеш да си получиш пакета,
фирма. Актуална е и crowd-source кон- а следобед, когато ги взимаш от училицепцията—получаване на необходими- ще, да върнеш стоките, които не ти
те услуги чрез привличане на група от харесват“, обяснява експертът.
потребители, най-често организирана
онлайн. Изводът е, че алтернативни- От едно към нито едно кликване
те опции стават приоритет, изтъква Това е най-новата тенденция според
бранд мениджърът на Toshiba.
анализатора. Става дума за иновации
като тази на Amazon, който създаде
Краят на pure
Dash Button за мигновена покупка от
дома. Устройството може да се заplay играчите
Pure play подходът предполага една лепи на удобно място в кухнята и ако
компания да се фокусира изключително прахът за пране е на привършване,
върху даден продукт, услуга или канал собственикът с едно натискане пона реализация, за да постигне голям па- ръчва нов. Amazon предлага и абоназарен дял. Зулегер цитира бившия из- ментна услуга за доставка на пакет
пълнителен директор на Tesco Тери Лий, от пет редовно използвани продукта.
който казва, че да бъдеш играч на елек- Компаниите постоянно търсят нови
тронния пазар е по-малко уникално от начини да улеснят потребителите и
преди. За клиентите вече няма да има така да ги спечелят за свои клиенти,
значение дали продуктът им се пред- обобщава Зулегер.
лага онлайн или офлайн. Все още обаче
Бъдещето ще донесе още повече ка84% от потребителите предпочитат нали и решения за привличане на потфизическия магазин, искат да отидат ребителското внимание. Дигиталното
там, да се разходят по пътеките преживяване, персонализирането—томежду рафтовете, защото им е при- ва са тенденциите, които ще продълятно, посочва анализаторът. Затова жат да се развиват. След пет години
Amazon изгражда магазини. Правят потребителите ще имат много пого и други, например онлайн модният различни очаквания. Как да им претърговец Zalando отваря търговски доставим най-доброто преживяване,
обект в Германия, а сайтът Electronics най-приятното пътуване по време на
4 You—в Австрия. Преди няколко години пазаруване? Чрез технологиите, коите предлагат продукти единствено по то ще стават още по-важни, отговаря
интернет. В момента създават мага- Рене Зулегер.
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Вадим Хецуриани, анализатор от Kantar Retail:

Българският пазар
е в стадий на зрялост
Боряна Генчева

Б

ългарският пазар е зрял, сложен и
концентриран. Придвижва се към
стадия на постмодерен пазар, каза Вадим Хецуриани от Kantar Retail в
презентацията си „Как се генерира растеж в Централна и Източна Европа“ на
конференцията Retail in Detail 2015. Той
направи заключението, тръгвайки от
презумпцията, че

Развитието на ритейла
е предсказуемо
и на базата на модел, разработен от
компанията, на основа на близо 20годишни наблюдения в множество
страни.
Според класификацията на Kantar
Retail развитието на ритейла минава
през няколко стадия. На първия „силата“ е в марките на производителите.
Потребителите помнят някои от тях,
познават качеството им и отиват в
магазина заради тях. На него съответстват магазините на самообслужване
до 90-те години на XX век.
На следващия етап търговските
вериги се разрастват и започват да
преговарят с производителите на марките. Тогава ритейлъри стават много
силна марка и силата е в тях. Между
1990 и 2005 г. властва концепцията
„всичко в един магазин“, храни и нехранителни стоки се пазаруват заедно, и
се търси удобство на обслужването. От
2005 г. чак досега актуални са различни
лайфстайл решения—за обяда, за пътуването до работното място, за уикенда, за ваканцията. На третия етап,
макар и объркан, купувачът има силата.
В омниканалното бъдеще той ще купува
спонтанно, ще взема решенията в движение и ще има голям избор от места,
откъдето може да получи покупките си.
„Ние все още не сме на етапа, когато купувачът има пълната сила. Къде точно
сме може да определим, ако разгледаме
развитието на ритейла през призмата
на два показателя—делът на модерна°9/10 I CI I Ноември/декември 2015

та търговия от общите продажби и
концентрацията на пазара, измерена
през дела на 5-те най-големи
търговски вериги“, каза
консултантът.
В категорията
зрели пазари, какъвто е българският, попадат
такива, в които модерната
търговия има
между 50 и 80%
и петте най-големи търговски
вериги са с много
голяма тежест. На
този стадий важни за
пазара стават удобните
и експресните магазини и дрогериите наред със супермаркетите, дискаунтърите и хипермаркетите, които
пък преосмислят модела си на работа.

Растеж на зрял пазар се
постига чрез съвместни
действия на производители
и търговци на дребно.
При постмодерния пазар, към който се
е запътил българският, делът на модерната търговия вече надхвърля 80%, а на
петте най-големи вериги—и 90%. Това
e времето на силните ритейлъри, на
омниканалната търговия и на развитието на специализираните магазини.

Какво означава зрял пазар
за участниците на него
Ако сте ритейлър и знаете, че вашият
пазар е някъде в този етап, трябва да
мислите как да оперирате по-ефикасно и да се развивате устойчиво. Вече
не е достатъчно да се грижите само за
атрактивни промоции и привличане
на клиенти в магазина. Трябва да преосмислите модела и да развивате то-

ва, което той нарече ритейл с високи
способности. А ако сте производители и преди сте мислили как да
изградите добра верига
от доставчици, как да
представите продуктите си добре и прочие, сега
трябва да продължавате да
правите всичко
това правилно.
Освен това се
налага компанията ви да се
замисли как да се
свърже с ритейлъри,
за да отговори по-добре на потребностите на
клиентите и да развива мениджмънт на категорията. Трябва да
започнете да мислите за потребителите като за купувачи и да се подготвите да разработите качествен CRM
(Customer Relationship Management), каза
Хецуриани.
По отношение на навиците на купувачите той обърна внимание, че се
наблюдава т.нар.

Дезагрегация на
посещението в магазина
Ако преди човек посещаваше веднъж хипер-, супермаркет или cash and carry магазин за седмичното си пазаруване, сега
ситуацията е нова. Потребителите
ходят в най-различни магазини и целта
на покупките им е трудно разбираема.
Така е, защото нараства ролята на технологиите, потребителите са бомбардирани с всякакви предложения, често
индивидуални, от всякакви устройства.
Купувачът е объркан и пазарува по странен начин. Какво трябва да се направи,
как трябва да се мисли и какви качества
и способности трябва да се притежават, за да се осъзнае това развитие?
Ритейлърите работят в ситуация на демографска криза и нарастване на дела на възрастното население.
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Непрестанно променящата се природа на търговията на дребно отваря нови възможности
СИЛАТА Е
В БРАНДА

До 1990
Големи магазини
на самообслужване

СИЛАТА Е
В РИТЕЙЛЪРА

СИЛАТА Е
В КУПУВАЧА

2015+
Оmnichannel

1990-2005
One Stop Shops

2005-2014
Лайфстайл
решения

Всичко, от което имате нужда,
в един магазин
» храни и нехрани при едно посещение
» услуги, създаващи удобство

» за обяд
» за пътуването до работата
» за уикенда
» за ваканцията

» Спонтанни покупки (eлектронни
купони, бързи сделки)
» Покупки в движение
» Разнообразни възможности за
получаване на стоката (в магазина,
click&collect, доставка до дома,
споделяне с „клуб за храни“)
Източник: Kantar Retail

Все повече хора живеят в градовете. сметка може да се окажат в ситуацияУвеличава се влиянието на техноло- та на войници, скрити в окоп по време
гиите. Начинът на извършване на на военни действия. Тоест въвлечени в
покупката и на правене на бизнес се е скъпо и неефективно начинание, генерипроменил. И в тази ситуация ритейлъ- ращо слаб растеж. И това продължава,
рите генерират ръст, като използват докато някой не изобрети самолета—
онлайн каналите и омниканалните ре- т.е. не създаде напълно различен ритейл
шения. В новата реалност хипер- и су- модел. Така че въпросът е кои формати
пермаркетите са изправени пред проб- са в ролята на самолет по време на оклема, че огромният магазин, който им опната война. Според консултанта с
е осигурявал растеж на предишните подобни характеристики са дискаунстадии на търговско развитие, вече търите, които през последните пет
не е толкова релевантен. Затова и те години в Централна и Източна Европа
мислят за разрастване на франчайз, генерират около 35% ръст. Те вече не са
за подобряване на услугите и за разви- просто магазините, които продават
тие онлайн. Нараства и делът на дис- най-евтините продукти и private lebel.
каунтърите, което Вадим Хецуриани Напротив—стремят се да предложат
свърза и с идеята за близост—хората цялостно представяне на продукти и
искат малки магазини, близко до мяс- да обслужват различни видове клиенти.
тото, където работят и живеят. Ако Те отговарят на потребността на хоедин ритейлър не прави нищо в посока рата да пестят време и най-вече пари.
на тези тенденции, той много трудно Но купувачите искат едновременно и
ще генерира растеж, каза консултан- дискаунт, и премиум преживяване. И тотът.
ва, че някой пазарува в дискаунтър, не е
Според него един от големите проб- показателно за неговия профил, нито за
това с колко пари разполага. Той може би
леми в ритейла е
просто е прагматичен.
Да бъдеш някъде по средата
От Kantar Retail прогнозират и ръст
Това означава, че не си нищо конкретно в канала на супермаркетите, тъй като
и няма с какво да те запомнят. С вре- там има „много голяма бройка умни римето това води до загуба на пазарен тейлъри“, които ще се опитат да продял. Лекторът очерта четири посоки, менят формата, така че да започне да
по които е възможна диференциация— се развива по-бързо. Според консултантърсене на ценови предимства или та това ще става чрез по-активна
развитие в премиум посока, пестене
на време на купувачите или създаване Съвместна работа между
на такава обстановка и активности ритейлърите и доставчиците
в магазина, които да ги задържат по- Тази симбиоза е възможна по линия на
дълго в него. В крайна сметка ритейлъ- онлайн покупките и т.нар. pick up точрите, които правят всичко, което се ки, при създаването на асортимент за
иска—промоции, онлайн продажби, мул- определени цели, сезонен и промоциотиканали, различни формати, в крайна нален асортимент, храни и напитки

за из път, етнопродукти. Тоест чрез
съвместна работа в множество малки
сегменти, за да се постигне нарастване.
Други начини са развитието на франчайзинг—за независимите магазини,
онлайн поръчки и доставки, готова храна в експресните магазини, оптимални
опаковки. Хипермаркетите генерират
ръст, като отварят по-малки магазини. Кеш енд кери форматът осъзнава, че
начинът му на развитие е да подпомага
бизнесите, за които работи. Удобните
магазини започват доставки на продукти, купени онлайн. Изобщо трябва да
прегърнем тази клиентелизация, макар
да не е лесно, за да се разраснем, каза
Хецуриани.
Той наблегна също, че освен да се разрастваме е важно и да го правим печеливше. Важно е това да се следи чрез
различни метрики—например чрез метриката GMROI. Тя позволява на ритейлърите да разгледат брутната си печалба
спрямо наличностите, държани на склад,
за да знаят как да бъдат ефективни и
да планират своя асортимент.
В заключение лекторът обобщи три
неща, за да се възползва даден търговец
на дребно от възможностите за растеж—правилното предложение към купувачите, правилният икономически
модел и процесите, които поддържат
икономическия модел—хората, операциите, готовността и способността
да се работи в правилната посока. За
разрастването в нова среда важни са
не толкова капиталите и категориите,
колкото уменията на компанията да се
изгради и реорганизира около новите
канали. Трябва да започнем да мислим
извън конвенционалната мъдрост, заключава Хецуриани.
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52 т е нд е н ц и и

I-want-to моментите,
които ще променят играта
Мобилните устройства стават все по-масови
и ритейлърите трябва да се подготвят за това
Ася Мандаджиева

М

оментите, в които потребителите имат нужда от
конкретна информация, знаят, че могат да я намерят онлайн, и
инстинктивно посягат към технологиите (най-често към умните телефони), за да отговорят на тази нужда, от
Google дефинират като микромоменти
и ги разделят на четири групи—I-wantto-know moments, I-want-to-go moments, Райна Парушева („Лабиринт“), Георги Сердаров (Rezzo.bg), Огнян Попов (broshura.bg), Георги Малчев
(„Мтел“), Иван Александров (ebag.bg) и Мария Михайлова („Икономедиа“) Снимка: Георги кожухаров
I-want-to-do moments и I-want-to-buy
moments.
различни от първите четири милиона, устройства? Тук изненади няма, казва
Какво означава тази концепция, как които вече са в мрежата. Причината е, Чилдрес. Повечето използват търсачки
откриваме микромоментите и как се че тяхното преживяване ще бъде пре- (65%), но също така влизат в сайтовете
възползваме от тях, за да информираме, допределено в много по-голяма степен на брандовете (35%). Немалък процент
да ангажираме вниманието на потреби- от мобилните устройства, отколкото (28%) посещават и сайтове на ритейлътелите, да изградим желан образ на на- от настолните компютри или лаптопи. ри. Социалните мрежи и платформите
шия продукт или услуга, да активираме „Днес не е нужно да отидем на определено за видео споделяне се ползват от съотпродажбите? Отговор на тези въпроси място, за да се вържем към мрежата, ние ветно 14% и 12% от потребителите в
потърсиха участниците в дискусията живеем онлайн“, обяснява мениджърът процеса на обмисляне на покупката.
„I-want-to моментите в дигиталния мар- на Google. Настоящите потребители
Важни за бизнеса са тези канали, кокетинг“, част от програмата на конфе- също ще направят преход към мобил- ито могат да бъдат контролирани, а
ренцията Retail in Detail 2015.
ните устройства и това ще изиграе това са сайтовете на ритейлърите и на
Проучванията показват, че днес хо- ролята на повратна точка за бизнеса.
брандовете. „Помислете над това в конрата използват своя смартфон по 150
текста на мобилните устройства. През
пъти на ден и всяко от тези действия Какво трябва да знаят
платформи като търсачките, Facebook и
е I-want-to момент, в който те се под- ритейлърите
други изживяването е много приятелско
готвят да вземат решение. Всичко, с Да разберат какво правят хората с мо- и лесно. Дали вашите сайтове като рикоето се сблъскват, докато намерят билните си устройства, когато пазару- тейлъри обаче са удобни за мобилните
търсената информация, ще предопре- ват, в кой микромомент вадят телефо- потребители? Моят съвет е—проведели и оформи впечатлението, което на си, съветва Чилдрес. Той цитира данни рете дали мобилната версия на вашия
ще си съставят за дадена марка. Затова от проучване на Consumer Barometer на сайт създава нормално преживяване у
микромоментите ще бъдат game покупателните навици в България, спо- клиентите, дали сте лесни за откриchangers както за брандовете, така и ред което 40% от анкетираните чрез ване—вие и продуктите ви. Ако Google
за потребителите, каза в презентаци- своя смартфон търсят съвет в процеса ви намери бързо—супер“, казва Чилдрес.
ята си Парис Чилдрес, мениджър „Бизнес на пазаруване, а 36% сравняват избора Само след година повече от половината
развитие“ за България на Google.
си с този на други потребители. Други от пазара ще бъде търсен през мобилни
„Българите, които ползват интернет 27% се подготвят онлайн за извършване устройства и реално ще се намира в джокъм днешна дата, са 60%, като през го- на офлайн покупка. Според Чилдрес това бовете на потребителите—в техните
дините сме свидетели на голям растеж. е златна мина—стимулиране чрез про- смартфони. Трябва отсега търговците
Но все още остават 2.5 милиона, които учване онлайн, за да се направи офлайн на дребно да са готови за този момент,
предвиждаме, да се включат през следва- покупка на място.
съветва мениджърът на Google.
щите три години“, каза Чилдрес, който
Другият важен въпрос е къде отипредстави данни на Google за мобилно- ват хората, когато изживяват тези Нищо ново под слънцето
то потребление в България. Според него микромоменти, какви сайтове посе- Така коментира I-want-to концепцията
новите потребители ще са много по- щават, какво правят с мобилните си Георги Сердаров, мениджър на Rezzo.bg.
°9/10 I CI I Ноември/декември 2015
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Като технологична компания Google на най-добрата цена. „Тази концепция ра- ползватели на онлайн магазина, обясанализира търсенията на потребите- боти, защото е важно да хванете хора- нява той.
лите и установява голям ръст на пот- та, които имат намерение за покупка“,
Да определиш правилно таргет
реблението през мобилни устройства. отбелязва Малчев.
групите си е важно от гледна точка
Решава да раздели всички търсения на
„Откакто хората пазаруват, има I на I-want-to моментите. „В началото,
четири групи—т.нар. I-want-to момен- want моменти“, смята Райна Парушева, когато създадохме rezzo.bg, идеята бети. Моменти, в които човек иска не- изпълнителен директор „Арс трейд“ ше да е нещо супермодерно и да хванем
що. И това според компанията е една (център за дома „Лабиринт“). В нача- младите потребители под 30-годишна
страхотна нова концепция. „Обаче те- лото потребителите на мебелния ма- възраст, които прекарват много време
зи I-want-to моменти всъщност са же- газин са привлечени от отстъпките и пред компютъра. Но след половин година
ланията и нуждите на хората, които промоциите, които стигат до тях на установихме, че нашите основни потдвижат открай време света“, възразя- хартиен носител. „Постепенно канали- ребители са жени над 40-годишна възва Сердаров. Според него още в среда- те се промениха. Сега имаме чат бутон, раст, сериозни хора със семейства, на
та на миналия век психологът Ейбрахам чрез който можем да обслужваме няколко висока позиция, нямат време да седят
Маслоу начертава тези човешки нужди клиента. Но въпреки това в нашия биз- много пред компютър“, обяснява Георги
и желания в популярната си пирамида. нес актуален е моментът I-want-to-see“, Сердаров. Това налага компанията да
„Всяко от тях всъщност е I-want мо- обяснява Парушева.
преструктурира сайта, да го направи
мент. Google просто ги събира в четири
За Огнян Попов, управител на възможно най-лесен и да постави телекатегории, но това е малко огранича- broshura.bg, 1.4 млн. разгледани брошури фон за директна връзка.
ващо, всъщност категориите са много на месец е много здрав I-want-to момент.
„Направихме проучване за онлайн пред- Телефонния разговор
повече“, отбелязва Георги Сердаров.
На различно мнение е мениджърът ставянето на топ 50 ритейлърите, с като личен момент
дигитален маркетинг в „Мтел“ Георги които работим и се оказа, че от тях
Телефонът е важен и според Огнян Попов.
Малчев. „Всички ние имаме задачата да
Над 80% от ритейлърите в мобилнаубедим шефовете си какво трябва да Половината нямат оптимизирано
та си версия нямат телефон или имейл,
казва той и определя това като грешка.
се направи и тази концепция може да мобилно приложение
помогне“, казва той.
на сайтовете си, което им пречи да се За „Лабиирнт“ класическата телефонвъзползват от микромоментите“, казва на връзка също е от голямо значение.
Силата на I-want-to моментите
той. По думите му 50% от трафика на „Клиентите обичат да разпитват, да
според него е в това, че мениджърите broshura.bg е през мобилно устройство. им се обясни, не се задоволяват само
могат лесно да разберат концепцията, Нов момент в структурирането на сай- от една картинка“, отбелязва Райна
да моделират моментите, предполо- та е разделянето му по градове, защото Парушева. А по думите на управителя
женията, потоците, ключовите пока- всеки магазин иска да комуникира с все на еbag.bg потребителите понякога се
затели за ефективност (KPIs). Могат по-сегментирана аудитория, посочва обаждат само за да проверят стои ли
да следят, да анализират, да подобря- Попов. В София например над 500 хил. някой зад този проект.
ват, консолидират и ъпгрейдват те- потребители разглеждат 800 хил. брози моменти, така че те да се впишат шури месечно, което обръща предста- Дали магазинът няма
едновременно в стратегическите и в вите за мащаба на онлайн търсенето да се превърне в шоурум?
тактическите цели на компанията, на промоции, казва още той.
Дали онлайн ще обезсмисли офлайн какато част от интегрираната й маркеВъпреки че през последните години се нала или ще го предефинира? Според
занимава основно с онлайн бизнес, Иван участниците в дискусията хората ще
тингова комуникация.
Малчев цитира проучване сред 8000 Александров, управител на еbag.bg, силно продължат да търсят своите моменонлайн потребители, според което бъл- вярва в синергията между онлайн и оф- ти на изживяване в сутрешното кафе с
гарите са много повече в интернет, от- лайн каналите. Според него не може да се вестник, който може да бъде докоснат и
колкото в телевизия. Данните показват разчита само на единия канал, защото разлистен. Под един критичен минимум
къде потребителите, вече извършили така се губи ефективност. Чрез парт- на оборотите офлайн бизнесът няма
покупка онлайн или офлайн, са намерили ньорството си с „Фантастико“ еbag. да може да съществува обаче, възрази
информация—“30% са я открили в ин- bg разчита на подкрепата на офлайн участник от залата, като даде за притернет, можете ли да се откажете от рекламата.
мер факта, че доставката на суши вече
тях“, пита Малчев. Например 16% от
“Имаме два ключови микромомента, надвишава консумацията на място и
анкетираните през последните шест заради които потребителите ползват ресторантите се превръщат по-скоро
месеца са купили хранителни продукти, нашата услуга. Единият е, че искат да във фабрики за суши.
избрани на база на информация в мрежа- спестят време и да правят нещо поВажното е бизнесът да върви, прота, а 37% са направили избор на дрехи приятно от пазаруването, а другият е дуктът и услугата да се развиват, ако
след такова проучване.
удобството, особено за майките с малки трябва—да променят формата си, отИзследването показва също, че 64% деца, или пък за потребителите, които беляза Георги Сердаров, като посочи, че
от запитаните са използвали интер- нямат асансьор и искат някой да им ка- след 30 години може би днешните деца
нет при планирането на покупката, чи продуктите“, посочва Александров. ще си спомнят с носталгия за I-want-to
75% при търсенето на нови продукти и Именно майките и хората с по-дина- момента при четенето на айпада по
услуги и същият процент при търсене мично ежедневие са най-активните време на сутрешното кафе.
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Не искам бургия,
а дупка в стената
Функционалният акцент в потреблението превръща икономиката
на споделянето във все по-мощен глобален феномен
Жана Чанкова

А

партамент под наем, докато
собственикът му е във ваканция, съвместно пътуване до обща дестинация, дизайнерска рокля или
бижу, но само за вечерта на голямото
събитие... Това са няколко от най-разпространените практически проявления на т.нар. икономика на споделянето
(sharing economy). По груби изчисления
в момента бизнесът, изграден върху
принципите на този модел, възлиза на
близо 15 млрд. долара. Sharing сегментът притежава огромен потенциал
за развитие, смятат от консултантската компания PricewaterhouseCoopers.
Анализаторите прогнозират, че до 2025
г. глобалният размер на търговията лиза потреблението в реално време, а
между потребители ще достигне близо практиката на презапасяване с вещи за
335 млрд. долара.
„когато потрябват“ става все по-малко
Не искам бургия, а дупка в стената актуална, казват анализатори.
е сентенция, която описва едно от осКонцептуален фундамент дава идеяновните
та за по-ефективно оползотворяване на
ресурсите и по-висока природосъобразПредимства на sharing модела
ност на потреблението. На социалната
за потребителите—безпощадната му страна тежат приятното усещане за
функционалност. Освен като икономика принадлежност към общност, чувствона споделянето той е познат и като то за доверие между даващ и ползващ,
икономика на доверието (trust economy), минимализмът и антиконсуматорскиикономика на поискване (on-demand ят привкус. Практическият плюс—цена,
economy), съвместно потребление доста по-ниската от традиционната,
(collaborative сonsumption), peer-to-peer и максимално улеснен достъп. При тези
икономика. Независимо от различните ключови предимства не е изненада, че
названия принципът е един и същ—съв- моделът на споделянето е
местно оползотворяване на свободен
ресурс—продукт или услуга. С други Приветстван топло от
думи, някой, който временно се нуждае потребителите
от нещо, го заема от друг, който не го Близо 44% от американските потребиползва в момента. Сделка, при която и тели над 18 години познават модела на
от двете страни застават потреби- sharing economy, сочи съвместно протелите.
учване на PwC Digital Services и глобалВ основата на модела стоят все по- ната агенция за брандинг стратегии
масовите потребителски нагласи към BAV Consulting, проведено онлайн сред
отказ от физическата покупка и дъл- хиляда души в САЩ през декември 2014
госрочното притежание. Тенденцията г. Анализът се базира и на лични интере на пренасочване към временно полз- вюта с топ мениджъри и визионери в
ване и некупуване. На преден план из- бранша, както и на трекинг по кодови
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Снимка: shutterstock

думи на потребителските нагласи към
темата в социалните медии. Около 18%
от информираните потребители вече са участвали в sharing активности
като клиенти, а 7% са предоставяли
стоки и услуги, сочи анализът. Малко над
половината от запознатите с модела
респонденти твърдят, че през следващите две години биха участвали като
доставчици в sharing сделка, а над 70%
казват, че се виждат като клиенти в
подобен тип транзакция.
Растящите симпатии на потребителите към sharing модела имат
директен ефект върху нагласите към
традиционното пазаруване, казват
анализаторите. Средно 83% от информираните участници в анкетата
смятат, че споделянето на ресурси като цяло прави живота им по-удобен и
по-изгоден. За близо три четвърти от
респондентите този модел е по-дружелюбен към околната среда, а около две
трети са съгласни, че е по-забавно да
споделяш ресурси, отколкото да се ангажираш с традиционните компании.
Потребителите са почти единодушни (близо 90%), че споделянето върви
ръка за ръка с доверието между двете
страни. Близо 43% определят прите-
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жаването на вещи като „товар“—от
разходи, поддръжка, избор, вземане на
дългосрочно решение и пр. Близо 57%
приемат достъпа като новата форма
на собственост.
Въпреки позитивните нагласи немалка част от потребителите все пак запазват едно наум към новите практики,
казват анализаторите. Средно близо
70% от информираните респонденти
усещат икономиката на споделянето
като неконсистентна и биха се доверили на компании от този бранш само
ако им бъдат препоръчани от някого, на
когото имат доверие.

Основните индустрии
в които sharing практиките се развиват с бързи темпове през последните
години, са медийният бранш, хотелиерският и транспортният бизнес.
Тенденциите към споделено потребление навлизат с все по-сигурни стъпки и
при потребителските стоки, където
потенциалът за развитие е огромен,
твърдят експертите.
Платформите от типа на Spotify и
SoundCloud дават достъп до огромно
количество споделено аудиосъдържание.
Библиотеката Family Library на Amazon
споделя аудиокниги между членовете на
едно домакинство.
В автомобилния сегмент споделените пътувания (ride sharing) и временното наемане на автомобили (car
sharing) преживяват бум. Това е браншът, в който потребителите найтопло приветстват споделеността,
коментират анализаторите и очакват
силно развитие на сегмента в близко
бъдеще. За близо петгодишното си съществуване оспорваната в много страни компания за споделени пътувания в
реално време Uber успя да изправи на
нокти таксиметровия бранш в няколко
страни. В момента Uber разпростира
модела си в над 250 града в света. По
данни от февруари 2015 г. стойност-

Освен като икономика на
споделянето моделът е
познат и като икономика на
доверието (trust economy),
икономика на поискване (ondemand economy), съвместно
потребление (collaborative
сonsumption), peer-to-peer
икономика.

лища са листвани в HomeAway.
Споделеността прониква и в гастрономията като алтернатива на
традиционното хранене в ресторант.
Платформата Feastly например събира профили на елитни готвачи, които
предлагат уникални хранителни преживявания в неформална среда. EatWith осъществява връзка между креативни готвачи и домакини, които имат нужда от
оригинално меню за социални събития.

Светло бъдеще в ритейла

Тенденциите на споделяне бавно, но сигурно проникват и в сферата на търговията на дребно с потребителски
В основата стоят все постоки. Yerdle например е приложение,
масовите потребителски
което дава възможност за продажба
на вещи срещу кредити. Тях потренагласи към отказ от
бителите могат да използват, за да
физическата покупка и
купуват непотребни стоки от други
юзъри на приложението. На сайта си
дългосрочното притежание. компанията обявява амбициозна мисия—да редефинира думата „мое“ и в
та й възлиза на 41.2 млрд. долара, казват краткосрочен план да намали покупките
от PwC. На подобен принцип работят и на нови стоки с 25%. На сайта за „заебързоразвиващите се старпъпи за ride мане от съседа“ Neighborgoods може да
и car sharing в реално време като Lyft, се листва на практика всичко, стига да
Getaround, Sidecar, Zipcar и др.
прашасва в момента в нечий гардерб
Броят и бизнесът на платформите или гараж—от градински инструменти,
за споделяне на подслон между потре- през дрехи до книги, електроника и пр.
бители също се увеличават прогресив- Платформите за дизайнерски дрехи и
но. Близо 6% от населението в САЩ са аксесоари от типа на Poshmark и Tradesy
участвали като потребители в този дават възможност на клиентите си да
сегмент, 1.4% са предоставяли временно надникнат в нечий чужд гардероб и да си
собствени квартири, сочи анализът на изберат моден тоалет—употребяван,
PwC. На върха се конкурират най-голе- но на доста добра цена. В същия сегмент
мите—Airbnb, CouchSurfing и HomeAway. платформата Rocksbox предлага на реAirbnb подслонява средно 425 хил. гости гистрираните си членове скъпи дизайна нощ, с около 22% повече от нощувки- нерски бижута под наем. Други успешни
те в Hilton Worldwidе, казват от PwC. примери за споделено потребление са
Бизнесът на компанията възлиза на бли- например peer-to-peer платформите
зо 13 млрд. долара. Създадена през 2008 г., Spinlister—глобално място за отдаване
в момента платформата има над 1.5 млн. под наем на велосипеди, ски, сърф дъски
листвани жилища в 34 хил. града в над 190 и екипировка, и Kidizen, мобилно пазастрани. Обществото на CouchSurfing рище, което позволява на родителите
наброява над 10 млн. потребители по да купят и продадат умалели детски
целия свят. Над 1 млн. ваканционни жи- дрешки и обувки.
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Коледен промопакет с формички за печене „София Мел“
Описание: специалното коледно предложение от два пакета брашно
от 1 кг и уникални формички за печене ще внесе още повече празнично
настроение и желание за домашно приготвени сладкиши и печива.
Промопакетът включва „софия Мел Класик“ или „екстра“ от 1 кг,
„софия Мел Кекс“ от 1 кг и 45 бр. хартиени формички за печене
на мъфини с красив коледен дизайн. Препоръчителна цена на рафт
за промопакет с ДДс – 2.69 лв. лимитирани количества!
Разфасовка:
• „София Мел Класик“ + „София Мел Кекс“
+ формички за печене: 3800019102873
• „София Мел Екстра“ + „София Мел Кекс“
+ формички за печене: 3800019102880
Производител: ГудМилс България ЕООД
Е-mail: info@goodmills.bg | www.sofiamel.bg
Телефон: 02 81 32 700
Адрес: София 1510, ул. „Павлина Унуфриева“ 4

Редизайн BELLA Тестени изделия
Описание: сега точени кори, бутер тесто
и вити баници BeLLA с нова опаковка!
Марката BeLLA е символ на градската, модерна,
елегантна жена. Първокласни продукти, но
същевременно лесни и удобни за употреба. с тях
потребителите печелят свободно време, за да се
отдадат на любимите си занимания.
Продуктите на BeLLA са подходящи за консумация
при различни поводи и гарантират винаги отлични
резултати.
Новите опаковки са с изчистен, светъл дизайн, който
излъчва стил и елегантност. силен и въздействащ продуктов кадър носи усещането за лека закуска, глезене и угаждане.
Маркетингова подкрепа: телевизия, POsM материали, Facebook aктивации.

Производител: „Унибел“ АД
Е-mail: oﬃce@bella.bg | www.bella.bg
Адрес: София 1113, район “Слатина”, бул. „Цариградско шосе“ №101, ет. 8

Захарни перли, сърца и звезди Dr. Oetker
Описание: Захарни перли, сърца и
звезди Dr. Oetker от категорията
украси за сладкиши – освен че са
търсени продукти в периода на
зимните празници, са и възможност за
допълнителен оборот. Покупката на
захарна украса е свързана с емоцията
и празничното настроение, което
доставя използването на продукта.
Не пропускайте възможността за повисок оборот.
Маркетингова подкрепа: Печатни
медии, интернет активности,
семплинг.
Производител: „Д-р Йоткер Деков“ ЕООД, ул. „Чшехомицка“ 15, 09-401, Плоцк, Полша
Вносител: „Д-р Йоткер България“ ЕООД
e-mail: oﬃce@oetker.bg | www.oetker.bg
Телефон: (02)943 11 16 | Факс: (02)943 48 67
Адрес: София 1510, жк „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ 5
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Нова марка месни специалитети „Стари занаяти“
Описание: През октомври на пазара излезе новата марка на пловдивската фирма „съксесс“ - „стари занаяти“. Продуктовата концепция залага на уникалните и нетрадиционни суровини за такъв
тип месни изделия - биволско месо, конско месо и говеждо месо.
серията залага на филета, шунки и салами, като при лансирането й на пазара портфолиото на „стари занаяти“ се състои
от шпеков салам от конско месо, шпеков салам от говеждо месо,
шпеков салам от биволско месо, филе от говеждо месо и шунка от
говеждо месо.
Новата марка е отговор на все по-нарастващото търсене на
висококачествени месни специалитети, произведени от качествени суровини, при премиум позициониране и цена във високия ценови клас.
„стари занаяти“ е втората марка на пловдивската компания, която е известна с това,
че е производител на марката „старият месар“.
Производител: „Съксесс“ ООД
Адрес: Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №176А,
Тел.: +359 32 904 020

Промопакет с 6 мини кекса Super Bravo на цената на 5
Описание: През ноември 2015 г. „Победа“ АД пуска на пазара промоционални
пакети на серия мини кексове super Bravo. Промоционалната активност
обхваща вкусовете ягода, боровинка, какао и какаов кекс с какаов крем.
В рамките на коледните и новогодишните празници до изчерпване
на количествата в търговската мрежа потребителите ще имат
възможността да закупят пакет с 6 броя мини кексове от определен
вкус на цената на 5.
super Bravo е наложен продукт с оригинална рецепта, която се радва на
интерес и лоялност от страна на потребителите. Малките кексове
правят всяко леко подслаждане и събиране с приятели още по-весело
и забавно. Разпознаваемите цветни опаковки носят настроение, а
апетитната комбинация от пухкав кекс и апетитен пълнеж правят
продукта сладко изкушение, което отвежда всеки на свежо приключение.
super Bravo – MiNi забава – MAXi наслада!
Производител: „Победа“ АД
Тел.: (056) 87 04 00 | Факс: (056) 87 04 04
e-mail: oﬃce@pobeda.bg | www.pobeda.bg
Адрес: Бургас 8000, ул. „Одрин“ 15

Повече коледно настроение с неустоимия вкус на бонбони „Черноморец“
Описание: През месеците ноември и декември 2015 г. празничният
облик на класическата разфасовка от 187 г на бонбони „Черноморец“
ще създава повече коледно настроение. Продуктът е сладко
допълнение към всеки празничен повод, почерпка в офиса и дома или
жест към любим човек.
„Черноморец“ е една от най-продаваните марки бонбони в страната.
Продуктът е познат на българския потребител от далечната 1969 г.
и до днес неустоимият вкус на какао в нежна комбинация с фъстъчена
паста и неповторимо усещане на портокалови корички правят
продукта обичан и предпочитан за споделяне на „сладки“ моменти.
Маркетингова подкрепа: Активности в търговската мрежа.
Разфасовка на артикула: 94 г, 187 г и 250 г
Трайност: 120 дни
Производител: „Победа“ АД
Тел.: (056) 87 04 00 | Факс: (056) 87 04 04
e-mail: oﬃce@pobeda.bg | www.pobeda.bg
Адрес: Бургас 8000, ул. „Одрин“ 15
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