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Борислав Сандов, Фондация
нето към групата,
за околна
както и за процента,
среда итранспортното
земеделие
замърсяване и подобFirst Annual Conference

Солидарното земеделие*
THE FUTURE OF RETAIL
изисква доверие
и споделен риск
който може да се получава от фермера като добавена стойност. Подобни
практики обаче водят до оставането
на средства за местните икономики,
създават работни места, ограничават

ряват околната среда. Без да е панацея,
земеделието с общностна подкрепа е
добър подход и към земеделието, и към
потребителите, обобщи Сандов.

STRATEGIES
FOR E-COMMERCE
SUCCESS

в други това е практика.
Трети важен елемент е споделеният
емеделието с общностна подкрериск. Фермерът не оперира на външния
па е икономически модел, в който
пазар, а произвежда само за групата и
група потребители сключват споот това зависи работното му място.
разумение с един или няколко фермери,
Редно е, ако природно бедствие унищокоито да произвеждат нужните им
жи реколтата, рискът да бъде споделен
храни. Това е директно партньорство,
между фермера и потребителите. Ако
в което се споделят рискове, отговорреколтата е добра, потребителите съности и ползи от земеделските дейщо споделят ползите наред с фермера.
ности по линия на дългосрочен официВ Европа явлението се заражда в
ален или неофициален договор. Подобни
началото на 90-те години в района
практики обикновено са в малък мащаб
на Фрайбург. Тъй като става дума за
с цел да се произведе качествена храна
доброволни споразумения, публичната
чрез методите на агроекологията. Това
информация е оскъдна. Според някои
Моделът е рефлексия на
каза Борислав Сандов от Фондацията
източници в момента на континенза околна среда и земеделие на конфе- липсата на достатъчна
та има около 1000 такива групи. Около
ренцията “Фермерските храни”. Той е
300 - най-много, са те във Франция.
подкрепа за малки
член на работна група на ниво ЕС, коСъществуват в Германия, Швейцария,
Испания. Започват да се зараждат в
ято проучва развитието на подобни земеделски производители
практики в 25 европейски държави. Той
Централна и Източна Европа. В България
ги представи като алтернативни, заспоред Борислав Сандов засега същестщото не разчитат на субсидии и не са и в България, подобни практики все още вуват само прототипове. Пречки пред
част от общата селскостопанска поли- не са развити както в Европа, най-вече развитието им в страната са ниските
тика. За пръв път моделът придобива по линия на дългосрочното споразуме- организационна култура и култура на
публичност в края на 80-те години на ние и на споделянето на рисковете, до- сдружаване, както и лошите спомени
миналия век в САЩ, каза Сандов. Група бави Сандов.
от кооперативите. Потребителите
Strategicпотребители
advisor for
E-Commerce
Manager,
Directorе,
Shopper
Technology,
Manager
Bulgaria
американски
се опитват
Характерното
за модела
че в над
в такива групиAccount
не само
получават
два
companies like Facebook,
Decathlon Bulgaria
Europe, Nielsen
Google
95% от случаите се използват
методи- пъти седмично кошница
да го
приложат, вдъхновени от Рудолф
с продукти, но
Nestlé, Adobe, Honeywell,
Щайнер и неговите идеи за биодина- те на агроекологията, биоземеделието, се събират веднъж месено, имат упраDuPont, IBM, Pinterest, Cisco,
мично
земеделие.
още през биодинамичното земеделие. При това вителен съвет и форма на вътрешна
The Federal
ReserveВсъщност
Bank of
60-те години
New един
York професор по земеде- не е задължително да има сертификат организация, която помага за развитилие в Алабама провокира членски клуб – достатъчно е потребителите да са ето на процеса. Често потребителите
със сходен модел. Подобен е и японски- наясно с методите на производство, споделят отговорностите по разпреят модел тайки, който съществува защото фермерите произвеждат хра- делянето на храната на ротационен
от 70-те години. В Европа през 1992 г. ни само за тях, а не търгуват на външ- принцип. На по-късен етап с практиказа пръв път се появява и терминоло- ни пазари. Най-често към фермерите за та в такива групи се развиват и инициFUTURE
OF RETAIL
KEY млади
STEPSативи,
FORсвързани
CREATING
подобни договори се обръщат
гията communityTHE
supported
agriculture.
със създаване на общ
Първите пробиви са в Швейцария и в родители, загрижени за храната
на де- бизнес,
форми на алтернативно обраAN ONLINE
STORE
Германия. Този модел е рефлексия на лип- цата си, и групи на природозащитни- зование и др.
от своя
сата на достатъчна подкрепа както в ци, които го правят като част
В момента
за създаването и развиWHAT
IS THE
BEST DIGITAL
E-COMMERCE AS A
САШ, така и в Европа за малки земедел- принос за опазването на околната сре- тието на подобни практики се отваSTRATEGY TO SELL MORE
GROWTH
DRIVER
ски производителите,
заради което
те да. Друг ключов принцип на подобни мо- рят много възможности по линия на
заедно със заинтересовани потребите- дели е доверието. Доверието на ферме- механизмите на ЕС, на бизнес и на общли се организират и създават подобни ра, че потребителите ще купят всичко ностни инициативи. Част от предизмодели. В Източна Европа, в това число произведено. И на потребителите, че викателствата са, че подобни групи не
продукцията ще бъде произведена по бива да са много големи, защото, когаFor more information and registration
please visit our website capital.bg/ecommerce
*Понятието Community Supported Agriculture
договорения начин. В някои държави със то надхвърлят 50 - 60 души, моделът
(CSA) все още няма унифициран превод на българсилни нива на доверие не е необходимо се изкривява. Трябва да има вътрешни
ски език. Използват се земеделие с общностно
подпомагане, солидарно земеделие и др.
изричното подписване на договори, но правила за напускането и присъединяваБоряна Генчева
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Спорове между потребители
и търговци в ЕС вече се
решават и онлайн

Новата
мобилна версия
на „Регал“ е live

ЕК пусна в действие платформа, която ще помага
на потребителите и търговците в ЕС да решават онлайн спорове, свързани с покупки по интернет. Порталът може да се ползва както при национални, така и при трансгранични онлайн сделки.
Споровете ще се насочват към националните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС),
които са свързани към платформата. Порталът
се използва лесно и е достъпен от всички видове
устройства. Алтернативното решаване на спорове ще става за максимум 90 дни. Опитът на
европейските потребители, които са използвали
тази възможност, е по-скоро положителен—70%
са посочили, че са доволни от начина, по който
жалбата им е била разгледана по тази процедура.
Тази форма не замества възможността за решаване на спора в съда, но това обикновено излиза
по-скъпо и отнема повече време. (
)

Сайтът www.regal.bg (сп. „Регал“) вече има мобилна версия. Чрез нея последните новини от секторите на търговията с бързооборотни стоки и
прозводството на храни и напитки са достъпни навсякъде и по всяко време. Приложението е
удобно за използване—представили сме само
най-важната информация на начален екран, без
нищо излишно, така че само с един скрол да разбирате всичко, което се е случило през деня. За
тези, които се интересуват от детайлите по
конкретна тема—всички рубрики от сайта са
достъпни през навигацията. Версията е модерна,
съобразена с последните тенденции и доста бърза—знаем, че скоростта е ключова за мобилните
сайтове, и сме премахнали всякакви елементи,
които биха могли да я забавят. Вашата обратна
връзка е ценна за нас и ще се радваме да споделите впечатленията си на info@regal.bg. (
)

АБОНАМЕНТ

Действителни собственици
на настоящото печатно издание са
Иво Георгиев Прокопиев и
Теодор Иванов Захов

01

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

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

Абонатите на списание „Регал“ ще получат специални търговски отстъпки
за участие в събитията, организирани под бранда му през 2016 г.
За абонамент, моля, посетете www.economedia.bg, изпратете мейл
до abonament@economedia.bg или се обадете на телефон 02 4615 349

°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

02 Р Е Д А К Ц И О Н Н О

Кой ще се спечели
от кризата при някои
модерни търговци
Боряна БЪЧВАРОВА

А

петитното на българския пазар
за бързооборотни стоки от инвестиционна гледна точка само
допреди няколко години беше необичайно големият дял на традиционната
търговия. Европейски мегаритейлъри
виждаха потенциал за растеж точно в
това пазарно пространство. В резултат то, макар и по-бавно от очакваното, се топеше от три четвърти на
две трети от пазара.
През изминалата 2015 г. беше постигнат паритет на силите—50 на 50
между модерната и традиционната
търговия. Мениджърите в сектора,
интервюирани от „Регал“ за прогнозите им за 2016 г., обаче единодушно не
очакват промяна в това съотношение.
Делът на традиционната търговия ще
се запази, а при модерната се очаква
консолидация, казват те.
Пазарът невинаги се развива по права линия и в духа на семплата икономи- ности и покрай опитите си да се слее с
ческа логика, както показа и последна- „Карфур“ и сега се бори за нормализиране
та година. През 2015 три от десетте с помощта на кредит.
най-големи търговски вериги в България
Казано с други думи, инвестиционно
изпаднаха в кризи и причината за това апетитната ниша вече има и в сегдалеч не беше конкуренцията на малки- мента на модерната търговия и „инте магазини.
тригата на 2016 г.“ е кой най-вече ще
REWE Group, както е известно, из- се възползва от нея.
тегли дискаунтъра си „Пени“ от страНай-логично би било това за остананата и се съсредоточи върху компани- лите компании в топ 10 на ритейлърията си в топ три на пазара–„Билла“. те в България. Съмнително е обаче дали
Действията изглеждат част от реги- двете компании на „Шварц груп“ биха
онална стратегия, като групата оста- искали такъв растеж, като се има предва с по една верига в държава и това е вид, че „Кауфланд“ вече е номер едно, а
най-успешната на нея измежду компа- „Лидл“ номер две на пазара. Ако сумарниниите й.
ят им дял продължава да нараства, тоОттеглянето на френската „Карфур“ ку-виж се набил в очите на Комисията
от директното съдружие с гръцката за защита на конкуренцията. Може би
„Маринопулос груп“, която остана фран- всичко това ще даде тласък в развичайзополучател, доведе до проблеми със тието на „Билла“, на „Фантастико“ и
забавени плащания към местните дос- на по-малки и амбициозни вериги като
тавчици, които затрудняват бизнеса „Т-Маркет“ и дори на „Европа“.
до пред-exit-но положение.
Не е изключено в търговията да се
„Пикадили“, най-препродаваната опитат да навлязат местни икономибългарска верига, също преживя труд- чески групи без експертиза в нея въпре°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

SHUTTERSTOCK

ки не особено успешния досегашен опит
на този модел.
Възможно е на българския пазар да
влязат и нови чуждестранни играчи, но
е много малко вероятно те да са измежду топ 10 на европейските ритейлъри.
По скоро може да ги търсим сред амбициозните регионални търговски вериги
или при играчите със свежи капитали в
Близкия изток.
Току-виж станем свидетели и на
частичен реванш на традиционната
търговия. Вижте например вълната от
новооткрити малки специализирани магазини, които работят за потребителската потребност от прясна, местна
и по-качествена храна, което досега не
беше най-силната страна в предлагането на търговските вериги (макар че
наваксват в това отношение).
Укрепването на традиционната
търговия би заздравило позициите и
на единствения търговец на едро сред
модерните търговци - „Метро кеш енд
кери“.

Т Е М А Н А Б Р О Я 03

Какви ще са основните
тенденции през 2016 г.
Петнадесет мениджъри от производството и търговията с потребителски стоки
отговарят на въпроса от традиционната новогодишна анкета на „Регал“

Хорека пазарът расте,
при малките търговци се
наблюдава стабилизиране
Вероника ПУНЧЕВА,
управляващ директор, „Метро кеш енд кери България“
През 2015 г. станахме свидетели на
динамични промени в търговията.
По различни причини някои от водещите компании в България изпитаха
сериозни затруднения. По данни от
Националния статистически институт пазарът на бързооборотни хранителни стоки се оценява на около 10
милиарда лева. Трендът остава положителен, какъвто е през последните
няколко години. Като лидер в търговията на едро нашата гледна точка към пазара е по-различна
от тази на ритейл компаниите. Хорека пазарът порасна въпреки огромния интерес това лято на български граждани към
Гърция и Турция като туристическа дестинация.
Според нас при малките търговци, които са една от двете
ни основни групи клиенти, наред с хорека, се наблюдава стабилизиране, което се дължи както на промени в потребителското търсене, така и на процеса на консолидиране на пазара.
Очакванията са, че делът на модерната спрямо традиционната търговия ще се запази в съотношение 50 на 50 процента.
В световен, а и в регионален план се наблюдава тенденция
в промяна на търговските формати, изразяващи се в по-голяма близост и пестене на
време на клиента, по-малки
„По-голяма близост
търговски площи в центъра
и пестене на време
на големите градове и обръна клиент, по-малки
щане към „по-здравословен“
търговски площи в
асортимент, търсене на свецентъра на големите
жи и натурални продукти.
градове.“
„Метро България“ отчита
една успешна 2015 г. Ще се постараем да надградим успеха си през 2016 г., като поставим фокус
върху работата с професионалните клиенти, разширим обхвата
на нашите доставки и обърнем сериозно внимание на франчайз
проекта си „Моят магазин“. Разчитаме, че има всички предпоставки „Метро България“ да разшири позицията си на пазара и
успешно да продължи да подкрепя малкия независим бизнес.
„Метро България“ ще задълбочава сътрудничеството с български производители, които залагат на качеството и просле-

димостта при производството на продуктите. Във връзка
със засиления интерес на клиентите към български плодове и
зеленчуци „Метро“ предпочита директното сътрудничество
с производители, без посредници при договарянето.
В сферата на нехранителните стоки следващата година
„Метро“ ще търси вариант за партньорство с български производители на облекло и конфекция с цел създаване на колекции
под собствена марка.

Консолидацията в търговията
на дребно ще продължи
Димитър СПАСОВ, управител на „Кауфланд България“
За „Кауфланд“ можем да кажем, че и в
бъдеще ще поставяме фокуса изцяло
върху нуждите на нашите клиенти.
Числата показват, че клиентите
оценяват тези наши усилия, защото
оборотът и финансовият резултат
се движат в положителна посока.
Очакваме пазарният ни дял да е в
рамките на 13-14%.
И през следващата година
„Кауфланд“ ще открие нови магазини
в услуга на българския потребител. В момента строим в Стара
Загора своя втори хипермаркет. Други възможни обекти са в
процес на проучване. Всички наши новооткриващи се обекти
се изграждат по иновативна технология за отопление и охлаждане, която не използва фосилни горива и по този начин
щади околната среда. За нас тази тема е изключително важна и затова сме щастливи
от признанието и „зелени„Не очакваме
те“ награди, които нашата
ръст на пазара на
фирма получава. Те доказват,
бързооборотни стоки
че усилията ни за опазване
през 2016 г.“
на природата дават резултат.
За 2015 г. пазарът на бързооборотни стоки в България се
оценява между 10 и 15 милиарда лв. Не очакваме съществена
промяна през 2016 г.
Очакваме делът на повечето търговски вериги да бъде константен или леко да се увеличи. Също така имаме очаквания,
че ще продължи консолидацията в сектора.
И през 2016 г. клиентите ще продължават да бъдат ценово
чувствителни, но същевременно ще поставят все по-голям
акцент върху качеството. И в този смисъл „Кауфланд“ се при4
познава от все повече хора като „народния“ магазин.
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Делът на неорганизираната
търговия ще се запази
Бийко САЧАНСКИ, управител на „Билла България“
В България модерната търговия изостава значително в развитието си
в сравнение с повечето страни от
Централна и Източна Европа. Делът
на неорганизираната търговия заема над 50% от ритейл пазара в страната и моите очакванията са това
да остане без промяна през 2016 г.
Очертават се три ясни лидера
на българския ритейл пазар на бързооборотни стоки – „Кауфланд“, „Билла
България“ и „Лидл“, като всички останали играчи са далеч след
тях в пазарния си дял.
По отношение на консумацията на български стоки предвиждам увеличение. С инициативата „Градините на BILLA“ успяхме да осигурим на клиентите си пресни и вкусни плодове и
зеленчуци, отгледани в над 100 български градини. Установихме
стабилни партньорства с местни производители и спомогнахме за откриването на
„Делът на българските про- 2000 нови работни места в
цялата страна, като по този
дукти по рафтовете в магазините BILLA ще продължи начин подкрепяме местното
производство и икономика.
да бъде преобладаващ.“
Важно е да се спомене, че
над 90% от фирмите, които са наши партньори, са български компании, плащащи заплати и данъци в България. „Билла
България“ вече работи директно с много повече български
производители – знак, че делът на българските продукти по
рафтовете в магазините BILLA ще продължи да бъде преобладаващ.

Пазарът на киселомлечни
продукти ще бележи лек спад
Даниела УЗУНОВА,
и.д. директор за страната на „Данон България“
Очакванията ни са за минимален
ръст на икономиката през следващата 2016 г. Въпреки ниските нива
на банковите депозити предвиждаме по-скоро забавяне на инвестиционната активност в страната.
Пазарът на киселомлечни продукти бележи лек едноцифрен спад през
последните години. Прогнозите ни
са тази тенденция да се запази и
през 2016 г. за съжаление. По-голям спад очакваме на пазара в
стойност. Делът на продуктите в промоция стабилно се
увеличава през 2015 г. и ще продължи да расте през следва°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

щата година. Причината е
„Делът на продуктите в
в нарастващото присъстпромоция ще продължи
вие на дискаунтърите. Това
да расте и през 2016 г. в
намалява средната цена на
резултат на нарастващокилограм продукт на пазара
то присъствие на дискауни дългосрочно не води до жетърите.“
лания ръст на категорията
в стойност.
Нашата компания и през следващата година ще заложи на
стратегия за дългосрочно развитие на киселомлечния пазар.
Ще продължим да залагаме на марки и продукти, които не само
са съобразени с българския вкус и очаквания, но също така носят
добавена стойност на потребителите. Промоциите, които
ще предложим през годината, няма да се базират на нереално
ниска цена, а ще добавят стойност за потребителя.

Очакваме биреният
пазар през 2016 да
запази нивото си
Марко НИАВРО,
генерален мениджър, „Каменица“ АД
Като цяло 2015 г. беше по-добра за
пивоварния бизнес в сравнение с 2014
г. Според AC Nielsen от началото на
годината до момента биреният пазар се е увеличил с 1.5%. „Каменица“
остава неоспорим лидер с 32% пазарен дял според данните на агенцията. Очакванията ни за 2016 г. са, че
годината ще бъде почти на същите
нива, като нашите предположения се
основават на ключови тенденции,
наблюдавани на пазара.
Надяваме се, че времето през 2016 г. ще бъде хубаво, но все
пак остава голяма доза несигурност и непредсказуемост предвид последните няколко години. Всъщност 2015 г. се радвахме
на много хубаво време с топло лято и суха есен, но предходните две години не бяха толкова добри за пивоварния сектор
в България и всички бяхме повлияни от лошите климатични
условия, градушки и наводнения.
В същото време през 2015 г. туристическият сезон, по-специално на Черноморието, не беше силен. Видяхме спад от 7.3%
в броя на туристите в сравнение с 2014 г. според данни от
Националния статистически институт, което доведе до
по-ниски обеми. Наблюдава се и тенденция към отрицателна миграционна вълна в България, която влияе негативно на
общата консумация на бира с всяка изминала година и води до
спад на пазара като цяло. Очакваме този тренд да продължи
и през 2016 г.
Освен това растежът на вносни бири и тези с т.нар. private
labels продължава. Това е внос предимно чрез големите търговски вериги, чийто фокус набляга повече върху цената, отколкото върху качеството.
Наблюдават се и някои положителни тенденции за 2016 г.
Очакваме постепенно възстановяване на туризма в България,
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особено в резултат на нарастващото политическо
напрежение между Русия и
Турция и вероятния спад на
руски туристи, които ще
търсят алтернативи на
Турция за ваканциите си.
През 2015 г. бяхме свиде„Българските
тели на положителното
потребители стават
влияние на възстановявавсе по-отворени към
нето на икономиката на
иновативни продукти,
страните от еврозоната
предлагащи различен
върху България, което превкус, съдържание и
дизвика растеж на брутния
идентичност.“
вътрешен продукт (БВП) и
потребителското търсене
като цяло. Очакваме тази
тенденция да продължи и
през 2016 г. Наблюдават се и
повече чужди инвестиции и
усвояване на еврофондове в
България, което също ще способства за развитието на икономиката и през идната година.
Очакваме един от силните двигатели на консумация на бира да
бъде европейското първенство по футбол през 2016 г. Обикновено
големите футболни турнири спомагат за ръст на потреблението на бира, особено ако и времето през лятото е хубаво. Това
се отнася и за двата канала на търговия – магазини и заведения,
където сме подготвили много активации по този повод.
Много интересна тенденция, която с голямо удоволствие
наблюдаваме през изминалите няколко години, е фактът, че
българските потребители стават все по-отворени към иновативни продукти, предлагащи различен вкус, съдържание и
идентичност. Макар да са традиционалисти, които предпочитат светлите бири, българските консуматори в последните
няколко години с все по-голяма готовност опитват различни
типове бира.

„Един от силните
двигатели на
консумацията на бира
ще бъде европейското
първенство по футбол
през идващото лято.“

Потребителите търсят
най-добро качество
на най-добра цена
Костадин ДАМОВ,
мениджър „Продажби“, „Нестле България“
Наблюдаваме увеличаване на потреблението на брандирани продукти. Българските брандове стават
все по-популярни. Потребителите
вече търсят най-добро качество на
най-добра цена – т.е. „добрата
сделка“. За да отбележат ръст в
следващата година, компаниите
от сектора трябва да наблегнат
на силни брандове, иновативни
продукти и сериозна диференциация спрямо конкурентите.

Прогнозираме под
1% ръст на бирения
пазар през 2016 г.
Деян БЕКО,
изпълнителен директор на „Карлсберг България“
Прогнозираме под 1% ръст на бирения
пазар през 2016 г. Прогнозата се базира на опасенията на експертите на
компанията, че благоприятната за
сектора метеорологична обстановка от 2015 г. няма да се повтори.
Според тях климатичният фактор е
водещ и той ще е с най-голяма тежест въпреки очаквания активен
туристически сезон и европейското
първенство по футбол, които стимулират консумацията.
Браншът ще запази и през следващата година темповете си на развитие и стабилността си. Подобни са
„Благоприятната
очакванията и за „Карлсберг
за сектора
България“, която по данни на
метеорологична
Nielsen от началото на 2015
обстановка от 2015 г.
до края на ноември е най-бърняма да се повтори.“
зо развиващата се пивоварна
в страната с ръст на пазарния дял от 1.4 процентни пункта до 22.4%.

Пазарният дял на вносните
високоалкохолни напитки ще
продължи да расте за сметка
на местното производство
Стефан МАРИНОВ,
търговски директор „Перно Рикар България“
Очакваме, че основните тенденции
на пазара на вносни високоалкохолни напитки до голяма степен ще
продължат и ще се повтори случилото се през 2015 г. Най-общо пазарният дял на вносните продукти би трябвало да продължи да
расте за сметка на местното производство. Първият фактор, който определя този ръст, е нарастващата покупателна способност
на населението. Въпреки че той е основен, все пак е пожелателен и се базира на официалните икономически данни към
момента. Друг фактор е желанието на потребителите да
преминат към по-високо ниво на удовлетвореност и
6
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усещания (така наречения ъптрейд). Не на последно място
поставяме високата конкуренция и активната работа на
вносителите, която прави продукта по-привлекателен и
достъпен.
По отношение на основните сегменти ножицата между евтините (value for money и/или стандартни) напитки и
високопрестижните (super and ultra-premium) напитки, ще
продължи да се разширява, като двата сегмента основно ще
движат растежа, а всички напитки от среден клас (така наречените premium) ще запазят текущите си нива на продажби,
или ще се борят за растеж на база на цени, с реална опасност
за обезценяване на водещи марки и препозиционирането им в
стандартния сегмент – явление, на което вече сме ставали
свидетели.
Очакванията за динамиката на категориите са, че уискито ще продължи да бъде основен двигател на растежа, като ще се засилва интересът към по-непознати бутикови
брандове или към по-екзотични членове в семействата на
утвърдените и познати марки. Ще нараства търсенето
на Single Malt, Pot Still, както и ще продължи техническото
мигриране на консумацията от уискита с установени години на отлежаване (age statement), към бутикови бленди
без цитирани години, но с изключително високи вкусови
качества, продукт на уси„Ножицата между
лията и опита, и на личния
евтините напитки и
изтънчен вкус на мастър
дистилърите.
високопрестижните ще
Интересно през 2016 г. е
продължи да се разширява,
очакването ни водката да се
като двата сегмента
измъкне от спиралата „ниски
основно ще движат
цени и все по-ниски продажби“
растежа.“
и да покаже стабилизация и
растеж както в обем, така и
„Уискито ще продължи да
в стойност. Нуждата на събъде основен двигател на
растежа. Очакването ни е временния потребител да
консумира с лекота, без теводката да се измъкне от
жък ритуал, универсалностспиралата „ниски цени и
та, много често в коктейлен
все по-ниски продажби“.
вариант, са определящи за
тази прогноза.
Развитието на коктейлна
култура и начални форми на
миксология с ясен фокус върху
високото качество на миксираните напитки, уменията
на бармана (подценявани до
този момент) и средата
на консумация ще налеят
гориво и в други две важни
категории – ром и джин. Докато при рома очакванията са за
сериозен ръст (поради по-ниската текуща база), динамиката
на джина ще бъде доста по слаба и все пак нагоре.
В обобщение и съдейки по успешното представяне на
„Перно Рикар България“ през 2015 г., през 2016 г. позитивното
развитие в продажбите и консумацията на международните брандове висококласни напитки би трябвало да продължи. Точните проценти варират по вносител, категория и
бранд, а истинският печеливш ще бъде консуматорът, който ще получава все повече високо качество, разнообразие и
достъпност.
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2016 г. ще донесе съществени
промени за тютюневия бизнес
Владислав МИХОВ,
главен мениджър на JTI България
България е един от най-конкурентните и динамични пазари за тютюневи продукти. Наред с конкуренцията
2016 г. ще донесе и съществени промени в средата. От една страна, законодателството предвижда промяна в акциза – повишение в
следващите три години, за да може
България да достигне минималните
за ЕС нива на облагане до 2018 г. Това
ще се отрази върху крайните потребителски цени.
Практиката по света показва, че при увеличаване на цените на цигарите се повишава стимулът за незаконно предлагане. Това води към един традиционен проблем в България
– високите нива на незаконни продукти на пазара. През 2015 г.
правителството, и особено Агенция „Митници“, положиха
много усилия и постигнаха сериозно намаляване на нивата на
незаконна търговия с цигари. Смятаме, че има още резерви в
тази посока и може да бъде постигнат още по-голям контрол
върху производства, складове и на границата, за да се сведе до
минимум незаконното предлагане. Ако натискът срещу нелегалната търговия не продължи, тя лесно може да се върне на
предишните си нива и тогава държавата ще продължи да трупа огромни пропуснати приходи от акциз и ДДС, а легалните
компании и търговци ще изпитват затруднения.
През последните години държавата губи няколкостотин
милиона лева годишно само от незаконните цигари, към това
се добавя и изключително разпространеното предлагане на
незаконен тютюн за пушене, което често остава встрани
от вниманието, но всъщност е в много големи размери, поголеми от легалния пазар
на този продукт. За страна
„Очакваме да работим
като България всичко това е
в предвидима и
проблем с огромни фискални
стабилна бизнес среда,
и обществени измерения.
в която евентуалните
През 2015 г. благодарение
законодателни промени
на работата срещу незада се съгласуват с
конната търговия легалнииндустрията.“
ят пазар се стабилизира и
порасна. Тази стабилност
може да бъде запазена с още по-сериозни мерки срещу незаконната търговия, за да не се повтаря бумът на незаконните цигари от 2010 г., когато акцизът беше увеличен за
последен път.
Сериозна промяна в средата и същевременно възможен допълнителен стимул за незаконната търговия ще бъде и въвеждането в българското законодателство на новата европейска директива за тютюневите изделия. Министерството на
икономиката вече изготви и представи за обществена консултация законопроект, който въвежда директивата в българското законодателство. Това е доста сложен и комплексен процес,
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който е предизвикателство както за държавните институции, така и за производителите. Надяваме се законът да бъде
приет в парламента максимално бързо, за да може легалният
бизнес да се подготви навреме за промените.
Като цяло очакваме да работим в предвидима и стабилна
бизнес среда, в която евентуални промени да се съгласуват
с индустрията, като се отчитат всички нейни специфики.
Ако легалният бизнес и правителството работят заедно по
всички споменати теми, това би довело до по-чисти условия
на пазара и в индустрията.

Мобилното търсене
и пазаруване на хранителни
продукти ще се увеличи
Иван АЛЕКСАНДРОВ,
основател и управител на ebag.bg
Поръчката на хранителни стоки онлайн е относително нова услуга, която през последните години набира
голяма скорост в САЩ, Великобритания, Франция и Германия. До стартирането на проекта ebag (в партньорство с „Фантастико“) в България
е имало епизодични опити за развиване на този сектор.
Очакванията ни през 2016 г. са
потребителите да продължат да
правят своите покупки през множество канали, като процентът на онлайн продажбите ще се увеличи значително. Това вече е факт в редица държави, където доставката на хранителни
продукти, поръчани през интернет, е един от най-бързо развиващите се канали с ежегоден двуцифрен растеж в проценти.
За да стимулираме растежа на този канал, ние залагаме на
все по-голямо разнообразие от продукти, които потребителят може да закупи онлайн
на нормални цени. Фокусът
„Основният
е върху клиентското обслуждвижещ фактор
ване и създаването на все пона този сектор е
добър user experience десктоп
удобството и времето,
и мобайл.
което се спестява.“
Очакваме през 2016 мобилното търсене и пазаруване
на хранителни продукти да се увеличи. В момента наблюдаваме постоянен ръст в търсенето на конкретни продукти,
които потребителите искат да закупят онлайн. Затова
предлагаме все по-голямо разнообразие, за да покрием всички
потребителски нужди.
Основният движещ фактор на този сектор е удобството
и времето, което се спестява. Времето е най-ценната валута
за модерните и работещи хора. Други ползи от услугата, които споделят потребителите, са, че чрез нея спестяват пари,
защото знаят по всяко време каква е сумата в количката им.
Пестят и разходи за гориво. Освен това могат да поръчват
продукти в по-големи количества, защото не им се налага да
ги носят.

Електронните плащания
на всички видове услуги
ще бележат плавен ръст
Георги МАРИНОВ,
изпълнителен директор на еPay.bg
В последните 15 години сме свидетели на истински бум на електронната търговия. Броят на транзакциите нараства средно с 35% на
година, което във времена на икономически преход и глобална финансова криза е наистина добро
постижение. За 2016 г. очакванията
ни са, че този темп на растеж ще
се задържи. Бурният ръст, който
наблюдавахме преди три-четири
години, едва ли можем да очакваме да се повтори, но възходящата тенденция ще продължи. Причините са комплексни,
но като цяло електронното разплащане добива нови измерения.
В търговията вече няма стока или услуга, която не можете
да закупите онлайн. Безкасовото заплащане на комуналните
услуги се превръща от новост в обикновена услуга, търсена
от потребителя и предлагана от доставчиците.
Услуги, традиционно консервативни, изискващи посещения
на място и плащане в брой в конкретна държавна или общинска
администрация, се отварят за интернет плащанията и стават леснодостъпни за граждани, фирми и организация.
Очакваме през 2016 г. средният брой на новорегистрираните клиенти в системата, който сега е около 40 хиляди годишно, да нараства.
Няма как държавата да не влияе на бизнеса. Държавната
политика определя микроклимата, в който се развиват фирмите. Факт е, че повечето комунални дружества и електронни
магазини са собственост на
частни компании, което от
„С по-бърз темп ще
своя страна намалява прярастат плащанията към
кото влияние на държавата
държавни и общински
върху основната им дейност.
организации и предприяОсвен това много държавни
тия, но определяща ще е
администрации и общини
държавната политика в
направиха крачка напред и
сектора.“
реализираха плащания за
повечето от услугите си
безкасово.
Винаги сме се стремили да популяризираме онлайн разплащанията не като самоцел, а като нещо изключително удобно
и сигурно за всички. Направили сме много в тази посока, но и
много още можем да направим както за клиентите, така и за
търговците, регистрирани в ePay.bg.
Като основни тенденции за 2016 г. можем да обобщим следното – електронните плащания на всички видове услуги ще
бележат плавен ръст. С по-бърз темп спрямо предходната
година може би ще се увеличават плащанията към държавни
и общински организации и предприятия, но определящ
8
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фактор ще е държавната политика в сектора. От 2016 г. като
цяло очакваме да бъде по-успешна и ползотворна от 2015 г., с
повече преспективи и възможности за развитие.

Спортните брандове
ще залагат все повече
на качеството
Цветина ГЕОРГИЕВА,
маркетинг директор на „Спорт вижън“
В последните години се забелязва
тенденция спортовете да стават
все по-глобални, а на прага на
Олимпийските игри през 2016 г. в
Рио де Жанейро това звучи все поактуално. От друга страна, спортните брандове се превърнаха в част
от ежедневното облекло.
Компанията Sport Vision оперира на
българския пазар от 2013 г.
Предлагаме над 40 бранда, сред които Nike, Adidas, Reebok, Champion, Umbro и др. Само за три
години открихме 12 магазина в цялата страна с две различни
концепции (Sport Vision & Buzz) и средна площ на обектите от
500 м².
През 2016 г. комуникацията на брандовете ще става
все по-креативна. Както във всички спортове, така и при
марките конкуренцията е
безмилостно жестока. От
„Комуникацията на
година на година те се надмарките ще става все
преварват как да привлекат
по-креативна, за да се
вниманието на клиентите.
запечатат в съзнанието
Ако преди традиционната
на потребителите, те ще
реклама беше напълно досса готови на всичко.“
татъчна, сега нещата са
различни. Брандовете буквално са готови на всичко, за да се запечатат в съзнанието на
хората – от атмосферата в магазините до промени в градската среда, създаване на различни събития и т.н. Клиентът
вече не е просто консуматор, неговото мнение и поведение
са важни и със сигурност промените в тази насока тепърва
предстоят.
Спортните брандове ще залагат все повече на качеството. Информираността и вземането на решение за покупка
винаги са вървели ръка за ръка. Ако клиентът е доволен от
даден продукт, голяма част от неговото удовлетворение е
на база качество. Всички сме свидетели как голяма част от
производителите изнесоха своето производство с цел намаляване на разходите, което респективно се възприе като
намаляване на качеството. Освен че спортните марки влагат все повече пари в материали и технологии, те правят и
повече проучвания, тестове и измервания, за да предложат
най-доброто качество всеки следващ сезон, с всяка нова колекция.
Създаването на по-добри условия за потребителите е друга
очаквана тенденция. По-доброто сегментиране на пазара пре°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

доставя по-добра концентрация, предлагане и задоволяване на
нуждите на конкретна целева група. От друга страна, появата
на „нов“ играч на пазара като Sport Vision повишава конкуренцията в предлагането, а това респективно означава по-добри
условия за пазаруване за крайните потребители.
Може би е добре да споменем и друга тенденция, която все
повече се засилва – промоционално орентираните модели
на предлагане. Освен познатите сезонни намаления се забелязват и тематични събития тип Black Friday или Multi-buy
offers и др.
Очакваме онлайн продажбите да продължат да нарастват.
Със сигурност това не е изненада, но няма как да не го споменем.
Условията за онлайн пазаруване стават по-добри и по-достъпни с развитието на технологиите. Както знаем, в интернет
пространството нещата се случват много по-бързо, което
е предпоставка за успех. Още повече хора ще предпочетат
да пазаруват онлайн или чрез своите смартфони и през 2016
г. Всички играчи на пазара на спортни стоки, включително и
офлайн ритейлът, ще се опитват да се адаптират към тези
нови тенденции.

Пазарът на спортни стоки
в България показва
стабилен растеж
Красимир ЦОНОВ,
изпълнителен директор на „Спорт Депо“
Нашите очаквания са за една добра
година. Ще продължи тенденцията
към повишаване на спортната култура. Все повече хора ще гледат на
спорта като на начин за по-добър
живот. Ще продължат да нарастват
очакванията и изискванията на клиентите за по-технологични и качествени стоки, които задоволяват
определени потребности.
Компанията ни полага усилия към
промяна на магазините както като визия, така и като нови
марки и нови стоки от световните брандове, които продаваме. Целта ни е да предлагаме на клиента изживяване при всяко посещение на магазините ни. Затова подготвяме редовни
Instore Activations - демонстрации, тест център за спортни
обувки, ревюта.
Още със стартирането
на годината започнахме и „Ще растат изискванията
подкрепата към българския на клиентите за по-техпрофесионален спорт. През нологични и качествени
януари подарихме екипи на стоки.“
два известни столични отбора.
Планирали сме и промени в интернет търговията. Ще
уведомяваме редовните си клиенти кога пристигат новите
колекции от предпочитаните им марки, ще им предоставим
допълнителни съвети за това как да изберат екипировката
си за бягане, колоездене, туризъм и други спортове.
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Фокусът ще е върху успешно
управление на взаимодействието с потребителите
Георги МАЛЧЕВ, Managing Partner, Xplora
Очакванията ми за тенденциите в
България са по отношение на потребителите и на начините за успешно
управление на взаимодействието с
тях през 2016. В България (по статистика на Gemius за 2014 г.) 83% от населението ползва интернет като
канал. Проучване по методика на IAB
(водеща световна агенция за онлайн
маркетинг и реклама) от същата
година в целия регион на Югоизточна
Европа, в т.ч. и България, дава детайлна картина кой какво
прави онлайн. В България са интервюирани над 6 хиляди души,
което прави проучването много мащабно. Най-интересните
данни накратко са, че потребителите са много по-често онлайн, отколкото пред телевизора, като прекарват средно по
над 3.5 часа на ден в интернет. Докато гледат телевизия, 86%
ползват и свързано с интернет устройство, а 30% проверяват онлайн продукти или услуги, които са видели в телевизионна реклама. От интервюираните 80% са търсили онлайн
продукт, който след това са купили офлайн или онлайн.
Успешни подходи за управление на взаимодействието с
потребителите, които ще бъдат актуални през следващата
година, на първо място са свързани с необходимостта да се
направи много ясна онлайн потребителска пътека. Това означава потребителите лесно да разберат какво трябва да направят. И онлайн пътеката им да бъде максимално дълга, така че с
поведението си те да покажат какъв тип клиенти са – потенциални или текущи, heavy users или просто от време на време
и т.н. След което комуникацията с тях може да се надгражда,
като във всеки момент се проследява дали е ефективна.
Това активно управление вече се случва по света – можете
да се убедите, като посетите сайтовете в Канада, Франция,
Великобритания или Германия на някои от големите мултинационални компании, присъстващи в България. Там ще видите,
че са направени ясни пътеки, по които се разбира дали за пръв
път посещавате сайта на компанията или бранда, дали ползвате конкретни продукти, дали търсите нещо ново.
Все по-успешен през 2016 г. ще е подходът за развитието
на хъбове за дигитална интеракция с компанията или бранда.
Това могат да бъдат сайт, микросайт, youtube канал, мобилно
приложение. Създаването и развитието на тези хъбове позволява по-висока възвращаемост на маркетинг инвестицията.
Ремаркетингът е друг метод, свързан с посещението на един
сайт, на конкретна страница в него или гледането на конкретен клип. Важно е да знаем кога е посетен сайтът – по време на
телевизионна реклама или на промоция в търговската мрежа.
Всеки от тези сигнали трябва да се използва и потребителите да бъдат ремаркетирани. По света разходите за подобен
тип реклама растат най-бързо.
С демократизирането на онлайн средата потребителите

търсят все по-активно информация онлайн. И дават сигнали
на всички рекламни платформи от какво се вълнуват и какво
биха купили. Затова един от ключовите трендове ще бъде
brand protection – идентифициране на ключови конкретни потребители, думи, моменти, за които компаниите ще направят
допълнителна инвестиция в реклама тип ремаркетинг или
оптимизация за търсещите машини.
Категорична тенденция през 2016 г. ще е ръстът на електронната търговия, като това включва както онлайн заявки,
така и онлайн продажби.
Сегментите, които според мен ще получат най-голямо
развитие през 2016 г., са здравословният тренд, който ще порасне както заради тенденциите, така и заради критичното
натрупване, а и като начин за таргетиране на потребители
с добри доходи, и като потенциал за по-висок марж. Ще има
ръст на нишови продукти, за които дигиталният маркетинг
открива нови възможности за достигане до аудитории, които
биха били много скъпи за достигане с ATL или BTL.
Ръстът ще обхване и mass lifestyle прoдуктите – това са
продукти, които позволяват на потребителите да покажат
своя стил, да направят своя cool момент, но с масово достъпни продукти. Ще се развиват динамично и сектори или услуги,
за които дигиталната екосистема позволява по-ефективен
маркетинг и по-таргетирана оферта.

Ще се търсят качество
и добра цена на услугата
Георги ЛИНКОВ,
творчески директор и съосновател на StudioX
През 2016 г. очаквам растеж на онлайн
продажбите на бързооборотни стоки. Ще се търси качество на услугата,
съчетано с добри цени. Част от бизнесите ще заложат на широко портфолио, а друга - на нишови сегменти
от пазара с ограничена, но добре селектирана продуктова листа.
Очаквам търговците да успеят
да решат част от логистичните и
техническите си проблеми, които в
момента като че ли изпитват. През 2015 г. се появиха няколко
интересни нови играчи в онлайн FMCG търговията. Можем
да ги разделим на два типа - класически офлайн вериги, които търсят нов канал за реализация, и изцяло онлайн базирани
бизнеси, които се опитват
да извлекат максималното „Част от бизнесите ще
от отсъствието на големи заложат на широко портофлайн разходи.
фолио, а друга - на нишови
Като цяло вярвам в он- сегменти от пазара.“
лайн потенциала на сектора
и смятам, че в средносрочен план потребителите ще преодолеят притесненията си и ще се убеждават все повече в ползите на онлайн пазаруването на бързооборотни стоки. Това
ще ни позволи да започнем да догонваме развитите западни
пазари, където онлайн FMCG магазините са доста по-развити
като услуга и потребление.
°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016
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По-виртуално,
по-натурално, по-споделено
Продуктови и технологични иновации ще движат ритейл
бранша в Европа през 2016 г. според прогнози на Mintel
Жана ЧАНКОВА

Ч

ИСТАТА ПИТЕЙНА ВОДА ще става все
по-ценен ресурс, стоките—все
„по-безводни“. Времето и пространство ще се стесняват, а решенията ще стават все по-бързи, гъвкави и
споделени. Виртуалната реалност ще
се припокрива все по-плътно с физическата, а потребителите все по-често
ще пътуват между тях. Ще се търсят
все повече натурални, чисти и произведени в Европа продукти. Връзката
между търговците и потребителите
ще минава все по-често през личния
смартфон на клиентите. Тези водещи
тенденции ще определят предпочитанията на европейските потребители и ще задават посоката в ритейл
бизнеса през 2016 г. според прогнозния
анализ Europe 16: Consumer Trends 2016
на агенцията за маркетингови проучвания Mintel.

Недостигът на водни ресурси
ще бъде все по-наболял глобален проблем.
Близо 11% от жителите на планетата
нямат пряк достъп до чиста питейна
вода. В същото време през последните
години глобалното земеделие страда
от продължителни опустошителни
суши. През миналата година безводието постави под риск половината
от глобалните добиви на ядки, 43% от
пшеницата и над eдна трета от царевичните и портокаловите насаждения
в света по данни на Световния институт за ресурси. Сушата в Бразилия
сви глобалния пазар на кафеени и соеви
зърна. В Тайланд през миналата година
изсъхнаха над 960 хил. ха оризища. Под
риск през тази година се очаква да са и
доставките на вина и говеждо, смятат
анализаторите от Mintel.
Водната криза има директен негативен ефект върху аграрния сегмент.
Последиците от нея обаче ще се разпростират по цялата верига на дос-
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тавки, с траен ефект върху нагласите
на крайните клиенти. Европейските
потребители ще възприемат чистата вода като все по-ценна стока с
хуманитарен характер. Те ще се опитват да намалят до минимум разхода й
за всекидневни нужди. Разхищението й
по безотговорен начин от страна на
бизнеса ще се възприема като равно на
престъпление.
Директен ефект от тази тенденция ще се усети в редица ключови FMCG
сегменти. В почистващия сектор компаниите все по-целево ще прочистват

Авангард ще бъдат
бизнесите, свързани с игри
и забавления, пътуване и
обучение.

продуктите си от вредни за околната
среда химични съставки. По данни на
Mintel близо половината от британските потребители са загрижени за
вредния ефект на битовата химия върху екологията. В същото време средно
над три четвърти от потребителите на развитите европейски пазари
предпочитат ултраконцентрирани
миещи препарати, които се отмиват
по-бързо.
Част от потребителите ще търсят по-концентрирани решения за
лична хигиена. Все по-популярни ще
стават продуктите за баня и душ-геловете с гъста консистенция, както и
напълно безводните продукти, като
сухите сапуни например. Път към пазара в beauty сегмента ще си проправят
водощадящи иновации като почистващи кърпички за лице, тяло и за устната
кухина. Нишови продукти като расти-
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телни води (например от кактус), сухи
почистващи пудри и други ще намират
все повече почитатели сред клиентите в Европа, смятат експертите.
Трендът към по-отговорно използване на водните ресурси ще се засили
и при храните и напитките. Сосовете
ще стават все по-гъсти. Отзвукът ще
е силен в бирения бранш, където компаниите вече показват значителна
активност в тази насока. Пазарът ще
приветства все повече иновации от
типа на испанската бира Boqueron, която се прави с чиста средиземноморска
вода.
Сегментът на бутилираните води ще бъде поставен под все по-силен
потребителски натиск. Данни на Mintel
сочат, че средно близо половината от
потребителите в Италия и Франция
са загрижени за влиянието на бутилиращата индустрия върху околната среда. Под пряк въпрос ще бъде поставено
самото право на бизнеса да разполага с
този ценен витален ресурс. Трапезната
бутилирана вода все по-явно ще губи
мястото си на европейската трапеза.
През тази година в Европа все повече

Ще липсват време и пространство
и това ще превръща тези два ресурса
във все по-луксозни стоки. Очаква се
да продължи разцветът на алтернативните концепции, които целят да
ги оползотворят до максимум—икономиката на наемането (renting) и
споделянето (sharing). Тези модели на
търговия ще придобиват все по-широка популярност сред европейските
потребители.
Като тенденция личното и битовото пространство се стеснява прогресивно в цяла Европа през последните
няколко години, казват анализаторите.
Във все по-масов феномен се превръщат домакинствата от смесен тип,
при които младите хора на възраст
между 16 и 34 години (т.нар. millennial
потребители) продължават да живеят с родителите си. През 2015 г. такъв
е случаят при 37% от родените между
началото на 80-те и началото на XXI
век във Великобритания. Именно тези
групи ще бъдат основен двигател на
ръста в икономиките на наемането и
споделянето, казват от Mintel. Целта
им ще бъде да оползотворят напълно
временно свободни ресурси, независимо
дали са паркоместа, площи за складира-

не на вещи, временен подслон, превоз и
пр.
Sharing сегментът ще продължава
да расте лавинообразно въпреки многото „за“ и „против“ тези практики
сред традиционния бизнес, смятат
експертите. Плановете на големите
(Airbnb, Uber и пр.) са за добре подплатена бюджетно амбициозна експанзия.
Значим ръст ще има и при стартиращите иновативни модели, които вече
разклоняват пътеките на пионерите в
бранша. Такава е например британската платформа Vrumi, която свързва
частни домове с бизнеси за временното им отдаване като офис площи или
зали за срещи. Все повече ще стават
функционални продукти като приложението Maaxi Taxi за резервиране на
индивидуално място в лондонско такси,
системата Scooterino за споделяне на
пътуване със скутер в тежкия трафик
в Рим, френската инициатива Parkego и
испанската LetMeSpace за временно отдаване на паркоместа под наем и др.
В сегмента на потребителските
стоки търсенето също ще се ръководи от принципите на оптимизацията.
За да спестят битово пространство,
потребителите ще предпочитат все
по-малки разфасовки, миниварианти на
домакински уреди и пр. Все по-предпочитани ще стават т.нар. монодози—основни пакетирани храни с количества
за еднократна употреба, например пакетче паста за една порция. Проучване
сред китайските потребители показва,
че те предпочитат дори тоалетната
хартия да е без вътрешна ролка, тъй
като заема по-малко място, пишат от
Mintel.
Удобството под формата на спестено време ще става все по-важна
част от обслужването. Все по-търсени от страна на потребителите ще
стават услугите в (почти) реално време. Ще процъфтява бизнесът с бързи
доставки, с все повече модели от типа
на германската Liefery и австрийската
Zuper за доставка на хранителни продукти в рамките на час.
Дизайнът в европейските домове

Удобството под формата
на спестено време ще става
все по-важна част от
обслужването.

също ще се диктува от изкуството да
се пести място. Близо 35% от британските потребители нямат достатъчно място за готварска печка или фурна
в кухните си, казват от Mintel. В този
контекст все повече ще стават иновативните home design концепции като
сгъваемите мебели Folditure, които при
нужда могат да се слеят със стените,
или наподобяващите детски конструктор сглобяеми решения за обзавеждане
на френското ателие Meccano Home.
Новите практики прекрояват традициите и в туризма. Гостите на Banks
Hotel в белгийския град Антверпен
например могат да ползват под наем
гардероб с модни дрехи и аксесоари по
време на престоя си. Нищо чудно в близко бъдеще тази опция да замени изцяло
досадното опаковане на багаж и мъкненето на тежки куфари при пътуване.
Няма да има нужда, защото предварително подбраните тоалети ще чакат
клиентите в гардероба на хотелската
им стая, казват анализаторите.

Виртуалната реалност
(VR) ще се настанява все по-трайно и
удобно в домовете на европейските
потребители. Авангард ще бъдат бизнесите, свързани с игри и забавления,
пътуване и обучение. По-бавно, но стабилно виртуализацията ще прониква
във всички останали ритейл сегменти,
включително в търговията с бързооборотни стоки, предлагайки на клиентите изцяло нов свят от преживявания.
През 2016 г. иновациите при очилата
за виртуална и добавена (augmented—
AR, която комбинира виртуалния свят с
физическия) реалност буквално ще атакуват пазара. През първите месеци на
годината се очаква лаунчът на виртуалния хедсет Oculus Rift на Facebook, с
прогнозирани продажби от над 1.5 млн.
бройки. Технологичният лидер Microsoft
завладява AR пространствата с продукта си HoloLens, позициониран като първия напълно холографичен компютър.
Аугментен хедсет ще прави възможно
проектирането на холографските образи от дигитално устройство в реалния
свят, например върху стената на стаята. Лаунчът е планиран за първата
четвърт на годината заедно с този на
Windows 10. Magic Leap—новите AR очила на едноименния американски стартъп, съфинансиран от Google, също ще
излязат на пазара през тази година. Те
ще наслагват 3D дигитални об- 12
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рази и герои от игри върху това, което
виждаме в реалността.
Виртуалните хедсетове ще въведат масовия потребител в един нов
и многопластов бизнес сегмент с необятен потенциал. В момента близо
64% от британците, които се интересуват от VR очила, предпочитат
да ги ползват за игри, сочи анализът
на Mintel. Средно около половината
биха посетили културни обекти, като
виртуални музеи например, или биха
участвали в реалистични преживявания—каране на сърф или скачане с
парашут. След като потребителите
веднъж усетят сладостта на неограничените възможности, виртуалните
технологии ще стават все по-масови
и достъпни. Чрез проекта си Cardboard
търсачката Google превръща смартфона в нискобюджетен VR хедсет, чрез
който потребителите могат да разглеждат галерии, музеи и пр. Очаква се
VR технологиите скоро да създадат
сериозна конкуренция и на 3D кинопродукциите.
От тренда не изостават и традиционните индустрии. Автомобилните
гиганти Lexus и Volvo например предлагат виртуални test drives на моделите
си, а Chrysler показва как се сглобяват
колите й. В сферата на туризма Thomas
Cook използва виртуален контент за
своята „опитай, преди да купиш“ (try
before you buy) стратегия в някои от
водещите си офиси в Европа, където
развежда потенциалните си клиенти
из курорта, който ще букнат.
Възможностите за търговците на
дребно са неограничени. В точката на
продажба ще се появят VR демонстрации на продукти, виртуални обиколки
на магазини и пр. Чрез приложението
си Nescafé 360° хранителният концерн
„Нестле“ развежда клиентите си из кафеените плантации на бранда, за да ги
увери, че производството му е устойчиво. В beauty сегмента концепцията
„виртуално огледало“ на Panasonic анализира лицето на даден клиент и в огледален образ му предлага подходящите
за него грим и прическа. Козметичната
компания Murad отива още по-далеч,
като чрез продукта си YouthCam симулира пред клиентите си как би изглеждала кожата им след години, ако не използват anti-ageing и слънцезащитни
продукти.
През 2016 г. силно влияние върху търговията на дребно ще имат
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Eфектите от
трансатлантическото
споразумение
(Transatlantic Trade and Investment
Partnership—TTIP), което предвижда да
либерализира търговията между САЩ
и ЕС. Без значение дали ще бъде постигнато или не, то ще подклажда недоволството на европейските потребители
и ще насочва нагласите им към по-локално, по-натурално и по-европейско
потребление, смятат анализаторите.
Очаква се именно бързооборотният
бранш да попадне под кръстосан огън.
До лятото на миналата година
Европейската гражданска инициатива
срещу прогреса на TTIP за няколко месеца
събра над 2.3 млн. подписа. Отварянето
на европейския пазар към стоки от
САЩ носи редица неясноти, смятат

Вече сме над 2000!

www.facebook.com/Regal.bg

експертите. Най-явните рискове са по
линия на контрола на произхода и безопасността на храните, генните модификации, допустимите химически съставки, хормоните и прочее, както и от
гледна точка на етиката и еконормите на производство на американските
стоки, според опонентите. През 2015 г.
близо 70% от всички преработени храни
в търговските канали в САЩ са съдържали ГМ съставки, коментира анализът. В
същото време регулациите на ЕС не допускат генномодифицирани продукти
до регалите и спазват строги норми на
етикетиране. Сходно противоречиви са
политиките от двете страни на океана за употребата на пестициди в растениевъдството и хормони на растежа
при месодобива. Диаметрално противоположни са законодателствата за
влагането на вещества с нетестван
ефект върху здравето в козметичните
продукти, сочи докладът.
С всяка стъпка от ратифицирането хората ще стават все по-подозрителни към действията на властите
и големите корпорации. Те ще предпочитат да поемат в свои ръце отговорността за качеството на онова,
което слагат на трапезата си. 13
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на високопротеинови, безглутенови
и вегетариански продукти, смятат
анализаторите. Ще се разраства бизнесът на алтернативните подсладители. При безалкохолните напитки
апетитите на клиентите ще се насочват все повече към натуралните
съставки. Не е изключено през тази
година европейците най-накрая да се
включат в манията по японската „трета бира“, която се произвежда от грахови или соеви протеини. Все повече ще
нараства потребителският интерес
към доскоро изцяло нишови продукти
като бадемово или карфиолово брашно,
паста от тиквички и др. Все по-масово
продуктите на растителна основа ще
заменят млечните.

Възходът
на бийкънизацията
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По данни на Mintel близо две трети от
потребителите на развитите пазари
в Европа твърдят, че са притеснени за
безопасността на плодовете и зеленчуците, които ще трябва да консумират.
Повече от половината вярват, че си
струва да се плати повече за зеленчуци местно производство. В този контекст ще се повишава интересът към
по-нишови сегменти като hand made
храните, съчетан с ръст на собствено
производство.
Европейският бранш ще търси отговор на тези нагласи чрез иновативни
практики. Пример за вече работещ модел е холандската верига Marqt, чиято
концепция се базира на предлагането
на цялостен асортимент от органични
продукти на достъпни цени—от отговорно развъждана риба от Индонезия до
зеленчуци местно производство, доставени директно от близка ферма. В хармония с home-grown тенденциите на
пазара намират място продукти като
Kitchen Garden на британската Espresso
Mushroom Company за собственоръчно
отглеждане на гъби в домашни условия.
Заедно с бума в натуралистичните
нагласи импулс за развитие ще получат
нови, алтернативни методи за добив

ще бъде безспорно определящ тренд в
европейската търговия на дребно през
2016 г. iBeacons устройствата за локализиране на клиентите в близост чрез
техните смартфони или таблети, ще
канализират все по-голяма част от комуникацията между бизнеса на дребно
и потребителите.
Основният фокус ще продължи да
е персонализираната комуникация.
Методите за постигане на релевантност на информацията, насочена към
потребителите, ще стават все пофини и прецизни. Чрез геймификацията
търговците ще таргетират както
купувачите авантюристи, така и заклетите търсачи на промоции и onlyfor-you сделки.
Удобството ще продължава да работи за бийкънизацията в търговията. Бягство от опашките чрез предварителни поръчки, участие в лоялни
програми, достъп до опции за мобилни
разплащания, pop-up менюта с персонализирани ястия, приготвени само с любимите съставки на клиента—това е
само началото на дълъг списък от възможности, които бизнесът ще развива
в бъдеще с помощта на технологиите

Ще се повишава
интересът към понишови сегменти като
hand made храните,
съчетан с ръст на
собствено производство.

за геолокация. Чрез мобилното приложение SmartBar например холандският бар
Bardigo дава възможност на клиентите
си да поръчат предварително напитки
и да ги платят след това. В Южна Корея
апликацията Syrup Order локализира с
помощта на iBeacons всички търговски
обекти в радиус от 500 м от клиента
и му позволява да поръча предварително списък с продукти в предпочитан
магазин. Покупките го чакат там след
минути.
През тази година търговците ще
разгръщат потенциала на геолокационните технологии в търсене на побогато преживяване за клиентите в
точката на продажба. Те ще предлагат
например връзка в реално време със служител при нужда, съвети за покупка на
свързани продукти, подсказки за липсващи съставки по дадена рецепта, за
най-краткия маршрут сред регалите
до тях и пр. Възможностите на бийкън технологиите ще се използват
все по-пълнокръвно и за бизнес анализ.
Тук се включват например трекинг
на горещите точки в търговските
обекти, проучване на поведението на
клиентите при пазаруване (прекарано
време, предпочитан маршрут и т.н.),
отчитане на ефективността на промокампании и удачността на различни
интериорни решения в обекта и т.н.
Фокусът на персонализираните
оферти все повече ще се измества от
чистата информация към обслужването с грижа, разбиране и съпричастност.
Търговците с все по-голяма готовност
ще бъдат в ролята на партньор—отзивчив и внимателен към нуждите на
своите клиенти. Връзката между купуващ и продаващ ще придобива все повече емоционални нюанси.
Ключова тема и през тази година
ще продължава да бъде сигурността на
личните клиентски данни. Пътят към
успеха на бизнеса ще минава през непрекъснатото целенасочено убеждаване на
клиентите в пълната дискретност и
отговорност при оперирането с тях.
Очаква се новата open-sourced технология Eddystonе, която Google пусна
на пазара в средата на 2015 г., да даде
нов мощен импулс за развитие на бийкън сегмента в търговията. За разлика от i-бийкъните на Apple, Eddystone
позволява връзка със смартфона или
таблета на клиентите в магазина,
без да е необходимо да са инсталирали
конкретно приложение.
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Новото мото в консумацията:
„По-малко значи повече“
През тази година клиентите ще експериментират все по-смело с нови
вкусове и съставки, прогнозират от американския Институт по храните
Жана ЧАНКОВА

П

ОТРЕБИТЕЛИТЕ ЩЕ ОТКЛИКВАТ с все
по-голяма готовност на дръзки иновации в хранителните
категории. Те ще предпочитат ястията си все по-изненадващи и стилни.
Ще се търсят все повече пресни, минимално преработени, нискозахарни
и високоенергийни продукти. Ръст ще
има в търсенето на готови менюта. Доставките на храни до дома ще
стават все по-експресни. Търговските
миниформати ще са във възход. Това
са някои от водещите тенденции в
глобалния FMCG сегмент през тази година според доклада „Какво да търсим
през 2016: Тенденции и развитие” на
американския Институт по храните,
представен от анализатора на бързооборотния бранш Фил Лампърт.
Като тенденция през 2016 г. навиците на хранене ще се насочват все
повече към

Алтернативи храни
Потребителите ще са готови да експериментират все по-дръзко с нови съставки, рецепти и вкусове. Ще властва
нагласата на millennial потребителите, които смятат, че в живота няма
време да се яде два пъти една и съща
храна, казва експертът. Хранителната
индустрия ще бъде изправена пред
силен глад за иновации. Все по-предпочитана част от менюто ще стават алтернативните източници на
протеини като водорасли, насекоми,
дрожди и пр. Смели предложения, като
брашно от щурци например, ще намерят място на регалите. Маслото ще
се завърне триумфално на трапезата,
избутвайки към ръба й доскоро толкова
прославяния маргарин.
Основно мото при консумация ще бъде „По-малко значи повече”. Клиентите
ще предпочитат етикети с минимален брой съставки и без изкуствени
°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

добавки. „Без” (free-from) тенденцията
в голяма степен ще формира предлагането на FMCG пазара, нареждайки по регалите все повече продукти, свободни
от вредни за здравето съставки. Ще
се търсят повече пресни, минимално
обработвани, богати на хранителни
вещества, нискозахарни и високоенергийни продукти.
През тази година се очаква ръст в

щение на храна, достъпната цена и
др. Тези продукти ще стават все поотчетливо брандирани — от главен
готвач, ресторант и пр. Сегментът
с готовите менюта ще става все поапетитен и за търговците на храни,
казва експертът.
Очаква се значителна промяна в нагласите на клиентите към

Търсенето на готови менюта

Доставките на бързооборотни
стоки до дома

(meal kits). Клиентите все повече ще
разпознават предимствата на тази
опция — удобството от компактността на офертата „всичко в едно”,
контролираният размер на порцията
и съставките, минималното разхи-

В сравнение с останалите категории
при храните този сегмент е все още
в начален стадий. Очаква се обаче той
да продължава да се развива с бързи
темпове. Превес в предпочитанията
на потребителите ще имат кратки-
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Free-from тенденцията в
голяма степен ще формира
предлагането на FMCG пазара, нареждайки по регалите
все повече продукти, свободни от вредни за здравето
съставки.

с номера на бокса с личната си поръчка
и код за достъп до него.
Водещ тренд през 2016 г. ще продължава да бъде

Персонализацията
Личната комуникация с клиентите ще
става все по-тясна, по-иновативна и
по-забавна с помощта на новите технологии. Като дългосрочна нагласа клиентите ще стават все по-селективни
в предпочитанията си към продукти,
марки и търговци. Изборът им ще гравитира все повече около здравословността и кулинарната стойност на
хранителните продукти, които слагат
в кошницата си. Все по-важна ще става добавената стойност от комуникация между потребителите и бранша.
Интересен работещ пример в тази
насока е платформата за електроника
enjoy.com. Поръчан продукт през сайта
се доставя до дома безплатно от експерт, готов в рамките на час да обясни
на клиента как да инсталира и ползва
въпросния уред. Защо в бъдеще опитен
готвач да не доставя до клиентите
кошница с продукти заедно с идеи и
съвети за най-подходящите рецепти
с тях, казва експертът.
Сред ключовите теми през тази година ще продължават да бъдат спецификите на

Millennial
потребителите
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те срокове на доставка — в рамките
на деня, и суперекспресните — до един
час. За тази услуга клиентите от всички потребителски групи ще са готови да платят повече. Ще стават все
по-предпочитани модели от типа на
Amazon prime, при който търговците
събират годишен абонамент за цялостно обслужване на онлайн поръчките на клиентите си. Много е възможно
в близко бъдеще сегментът да прибегне и до по-смели иновативни решения,
като „доставки без шофьор” например,
казва експертът. При този модел автоматично навигиран ван с разпределени
в отделни боксове индивидуални поръчки ще обикаля по маршрут от зададени адреси. Клиентът ще получава SMS

— голямата платежоспособна и апетитна за FMCG бизнеса група на възраст между 16 и 34 години. Посоката на
пазара до голяма степен ще се ориентира според техните навици и нагласи
за пазаруване, които значително се различават от тези на всички предишни
поколения. Те обичат да пазаруват при
различни търговци и често ги сменят.
Основният им мотив при избор на каквото и да било е добавената стойност
във всичките й аспекти. Обожават
високото качество на обслужване и
го търсят активно. Те са спонтанни,
гъвкави, променливи и експериментиращи. Изборът им на предпочитан
бранд се определя от имиджа на производителя му в еко-, социален и етичен
аспект. Нямат време за губене, дразнят се от описания стъпка по стъпка.
Дотолкова са визуално зрели, че при
готвене вече нямат нужда дори и от
рецепти — достатъчна им е снимка на
готовото ястие и списък с продуктите

под нея. По данни на проучването NGA
SupermarketGuru 2015 девет от всеки
десет потребители в тази възрастова група приготвя вечерята си у дома
над три пъти седмично, казва Лампърт.
Близо 56% от тях споделят, че не се
чувстват достатъчно уверени в кухнята, а над 70% твърдят, че биха искали да са по-добри готвачи. Тези нагласи
отварят място за бизнес на супермаркетите в тази група, независимо дали
става въпрос за пазаруване в реалните
обекти или за онлайн доставки, смята
експертът.
Друга ключова тенденция през годината ще бъде т.нар.

Пазарен агностицизъм
Това е трендът, от който бизнесът би
трябвало най-много да се бои, коментира експертът. Той представлява
един вид тенденциозна незаинтересованост от страна на клиентите
към марките и търговците на пазара.
В резултат идва все по-слабото им
разпознаване и загубата на връзката
с тях. Много от клиентите, пазаруващи в Amazon например, припознават
основно бранда на онлайн ритейлъра
като водещ при избора им на продукти
от него. Ръст в анонимността ще има
и при търговците. Там клиентският
агностицизъм ще се изразява в сливането на идентичността им с тази на
онлайн платформите за поръчка на храни от магазини или ресторанти.
Тенденцията на незаинтересованост ще се пренесе и към навиците на
пазаруване. Клиентите все по-съзнателно ще опростяват потреблението
си, за да се справят с морето от предложения. Те ще се придържат към едни
и същи продукти — два или три топ
артикула, щом веднъж се убедят, че те
пасват отлично на нуждите им.
Не на последно място ефект върху
бранша ще оказва тенденцията към

Смаляване на търговските обекти
Стремежът към по-удобно пазаруване
ще води потребителите все повече
към близки, бързо и лесно достъпни локации. Все повече ще расте броят на
малките регионални търговски вериги. Акцентът ще е върху приятната
атмосфера при пазаруване, доброто
обслужване, опростения, но удачно подбран асортимент и многото свежест в
портфолиото и визията на търговските обекти.
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Технологии и мобилност
в ритейла през 2016 г.
Успехът ще зависи и от детайлното познаване
на целевата група и нейните желания
Елица ЦЕНОВА

Т

РИИЗМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ, мобилни
технологии, дигитални технологии. С две думи, технологиите,
приложими в най-различни области
на търговията на дребно с хранителни стоки, ще бъдат водещият фактор, движещ продажбите през 2016 г.
Социалните мрежи ще разширят влиянието си, все по-често ще плащаме
чрез мобилните си устройства и ще
разполагаме с интегрирани дигитални
платформи за лоялност—тези фактори най-общо ще променят практиките
на търговските вериги по отношение
на потребителите и техните предпочитания. Успехът ще зависи не само
от начина, по който ритейлърите ще
използват технологиите, мобилните
устройства и социалните медии, но и
от детайлното познаване на целевата
група и нейните желания. Експертите
на американското списание „Форбс”
очертават няколко водещи маркетингови тенденции в сферата на ритейла,
които ще бележат търговията с хранителни стоки през 2016 г.

Пазаруването като
триизмерно преживяване
Потребителите купуват преживяване още от момента на влизане в магазина. За да бъде то впечатляващо,
комуникацията и рекламата не могат
да останат едностранни, а трябва да
се превърнат в естествена част от
целия процес на продажба и допълнение
към обслужването на клиентите. През
2016 г. брандовете ще са на предната
линия в битката за спечелване на потребителското внимание. С тях ще са
редица новости, които правят атмосферата в търговските обекти емоционална и запомняща се.
Сред основните похвати, използвани от маркетолозите в тази насока,
ще бъдат технологиите, симулиращи
°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

SHUTTERSTOCK

виртуална реалност, и особено тези,
които предлагат сензитивен опит,
вкус и мирис. Реалните магазини ще
дават много възможности за връзка с
онлайн средата, включително чрез оставяне на оценки за продуктите чрез
филмирани „на живо” в търговския
обект коментари. Интересна реклама,
потапяща онлайн потребителите в
реалната обстановка в магазина, направи още през миналата година търговската верига ASDA. За Хелуин компанията представи 360 YouTube видео,
което проследява целия асортимент
от стоки за празника директно на щандовете в магазина. Видеото можеше да
бъде видяно и чрез платформата Google
Cardboard, която е достъпен начин да се
изпробва виртуалната реалност. ASDA
продължи да налага тази тенденция и
за Коледа разработи в сътрудничество
с Instagram, YouTube, Twitter, Google подобна кампания, прилагайки базиран на
съдържанието подход с акцент отново
на видеоматериали.

През 2016 г. на пазара ще се появят
множество различни устройства за
симулиране на виртуална реалност,
включително и широко рекламираното
Oculus Rift. Заедно те ще създадат една
изцяло нова среда за онлайн реклама, в
която ще бъдат интегрирани популярни социални платформи, видеоканали
и дори форми за директни съобщения.
Някои експерти са скептични към дълготрайния успех на този вид технологии,
но при всички случаи те ще са много актуални през 2016 г., дори в магазините
за хранителни стоки.

Онлайн реклами—повече видео
По данни на Magna Global и Cowen &
Company световният пазар на дигитална реклама (без търсачките) през
2015 г. е бил на стойност 78.6 млрд. долара. Очакванията са, че до 2019 г. тази
сума ще нарасне до 122 млрд. долара и
ще представлява 20% от общия бюджет за реклама вместо сегашните
15%. Колкото повече време хората пре-

Т Е М А Н А Б Р О Я 17

карват пред своите електронни устройства, толкова повече компаниите
ще се стремят да разширяват онлайн
рекламата. В същото време миналата
година Apple представи iOS9, която позволява на притежателите на iPhone и
iPad да свалят приложения, блокиращи
рекламите. Освен че отвори дебат за
свободата на интернет и възможностите за реклама в него, този факт ясно
показа нетърпимостта на потребителите към досадно появяващите се
рекламни съобщения. Според експертите, за да бъдат успешни, дигиталните
послания трябва да бъдат релевантни
на околното съдържание, както и да съответстват на социалните ангажименти на съответния потребител.
През 2016 г. видеорекламата в онлайн пространството ще продължи
да се разширява. Интерактивното видео вече е буквално в ръцете на всеки
ползвател на смартфон благодарение
на платформи като Periscope, Facebook,
Bing и Blab. Специалистите са категорични, че през 2016 г. тo ще бъде сред
основните маркетингови инструменти за лансиране на иновативни интерактивни кампании, позволяващи на
потребителите да бъдат звезди.

Мобилност навсякъде
Използването на интернет чрез мобилни устройства отдавна изпревари стационарните компютри. Този
факт даде ясен знак на търговците,
че трябва да предлагат оптимизирани уебсайтове, различни апликации и
мобилни онлайн кампании. И повече
мобилни услуги. Широкото навлизане
на мобилните плащания и по-специално на EMV картите с чип ще накарат
търговските вериги да въведат нови
разплащателни терминали, които ще
бъдат по-бързи, по-сигурни и гъвкави.
Разплащанията с телефон ще стават
все по-популярни, а на пазара ще се появят и нови интелигентни терминали,
поддържащи плащания с магнитни и
EMV карти, NFC и QR кодове.
През 2016 г. ще се търсят начини за
по-широко използване на услугата click
and collect чрез мобилни устройства.
Потребителите ще бъдат окуражавани да купуват стоки през мобилни
устройства и да получават покупките си в магазина. Някои търговци вече
предлагат възможност за изпращане
на уведомление по телефона, когато
поръчката е готова за получаване, а

други тестват възможността клиентите да се свързват със служител
още докато наближават магазина. Така
доставката може да бъде осъществена, без дори поръчващият да слиза от
колата.
Тази тенденцията ще доведе и до
въвеждането на допълнителни мобилни устройства в търговските обекти.
Неслучайно в новите маркетингови
похвати се отделя повече внимание на
използването на таблети в точката
на продажба или получаването на информация за промоции чрез телефоните, докато клиентът е в магазина.
И това е само началото. По-големите
ритейлъри вече търсят начини поефективно да използват интернет на
нещата (internet of things). Този процес
тепърва набира сила, но някои търговци вече се опитват да вкарат в магазините устройства, които автоматично да сигнализират на купувачите, да
проследяват тяхното потребителско
поведение и да им изпращат индивидуално изготвени оферти.

Социални връзки
Използването на социалните медии не
е маркетинг. Те са един от многото начини, които подпомагат големите компании да се свържат с потребителите,
а отскоро и да продават. Платформите
Soldsie и Like2Buy вече действат в сферата на продажбите, докато социалните мрежи с изключение на Instagram
все още не могат да оползотворят
тези свои функции. Специалистите са
скептични към използването на социалните мрежи за пазаруване на храни,
но Facebook, Twitter и Pinterest са важно
средство за контакт с потребителите и за поддържане на брандовете. За
много хора коментарите и снимките
в социалните мрежи са основен фактор
при вземането на решение за покупка.
Важно значение за хранителната индустрия придобиват кулинарните
блогове, в които активно се коментира
качеството на продуктите.

През 2016 г.
ще се търсят начини
за по-широко използване
на услугата click and collect
чрез мобилни
устройства.

Дигитална лоялност
Изследване на MasterCard показва, че
специалните оферти, предлагани от
големите ритейлъри на лоялните клиенти, имат значение само за 18% от
потребителите. По-младото поколение залага много повече на етичните
ценности, следвани от търговците, на
досегашния си опит и комфорт в магазина. Маркетинговите специалисти
ще трябва да прекроят класическите
модели с пластмасовите карти и книжни купони, гарантиращи отстъпка при
покупката на някои стоки. През 2016 г.
търговците ще предлагат повече персонализирани награди, избрани на основа
на анализ на покупките на съответния
клиент, съчетани с нови качествени
продукти и удобство при пазаруването.
Някои от големите вериги като Merkur и
Billa в Австрия разполагат с безплатни
приложения, които дават възможност
да се следят всички промоции. Освен
отстъпка при покупката на определени
стоки те вече предлагат и намаление
при следващо пазаруване в магазините в
рамките на определен период от време.
И тук мобилните устройства и новите технологии ще направят използването на програмите за лоялност поудобни и ще заздравят връзката между
търговеца и клиента. Технология като
Apple Passbook вече позволява да се съхраняват на едно място всички промоционални купони и карти за лоялност в
устройство, поддържащо iOS. Все повече и повече потребители ще искат да се
възползват от подобни улеснения, което на свой ред ще принуди търговците
да ги въведат по-бързо и в магазините.
След като сегментирането на целевите групи вече се извършва на микрониво, през 2016 г. маркетинговите специалисти ще имат трудната задача да
достигнат потребителите на различни мобилни устройства и да дефинират
ролята на брандовете в технологично
обвързания пазар. Непрекъснатата
свързаност и изобилието от данни ще
трансформират маркетинга и ще му
позволят да генерира персонифицирани оферти и промоции в реално време
и да общува с клиентите. Най-важните
акценти ще бъдат върху отличното
съдържания, емоционалните връзки и
безупречно функциониращи устройства. Според експертите интернет на
нещата ще накара маркетолозите да
преотстъпят част от влиянието си
на самите потребители.
°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016
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Съвети от практиката:

Как да се подготвим за
новото в ритейла на храни
Въпреки че потребителите възприемат бавно някои модерни методи
на плащане, магазините не трябва да изостават с въвеждането им
Елица ЦЕНОВА

Н

ачините на пазаруване се променят, магазините - също. Как
ритейлърите на хранителни
стоки ще отговорят бързо и ефективно на най-новите тенденции в бранша?
Ето как виждат 2016 г. хората, които
взимат решения и ги прилагат в практиката – маркетолози, директори на
компании, консултанти.

Мобилни плащания
„Ние почти достигнахме точката, в която мобилните технологии ще предла-

гат на ритейлърите канали, които ще и наред с добре известните вече Paypal и
създават перфектна синергия между Apple Pay ритейлърите трябва да се подплащания, лоялност, маркетинг и рек- готвят да разширят терминалите и да
лама”, смята Йон Уорли, СЕО на отдел предлагат разплащания с магнитни карProximity Marketing в Proxama. Според ти, EMV и др. Според експерта с повече
него мобилните устройства все пове- от 20 години опит в маркетинга въпреки
че ще се превръщат в незаменима част сравнително бавното възприемане от
от пазаруването. През 2016 г. ритейлъ- потребителите на някои модерни мерите трябва да заложат на последните тоди на плащане магазините не трябва
proximity технологии – Bluetooth Low да изостават във въвеждането им.
Онлайн и офлайн системите
Energy (BLE), Beacon, NFC или QR кодове, които дават най-различни възможности за
връзка с потребителите чрез техните Трябва да се управляват
смартфони. Мобилните технологии за от една платформа
разплащане ще стават все по-популярни „Дните, в които системите за пазару-

SHUTTERSTOCK
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Йон Уорли, Proxama

Кийт Андерсън, Profitero

Бил Сасмън, Collective Bias

ване онлайн и в реален магазин се уп- достатъчно автентично и достоверравляват отделно, скоро ще свършат”, но послание, което да се възприема от
смята Кийт Андерсън, вицепрезидент потребителите и да задържа тяхната
по стратегии в Profitero. Според него все лоялност. За тази цел Сасмън предлага
по-често малките и средните ритей- да се използват реални фенове - технилъри ще се прехвърлят на една плат- те снимки например могат да бъдат
форма за управление на продажбите. разпространени в Instagram и Facebook.
„Изключително важно е да имате един- „Дайте на клиентите това, което те
на система, която да позволява с един искат: поддържайте съдържанието на
поглед да се проследи случващото се по сайтовете си образователно и добре
различните канали – това е в основата оформено визуално, следете показатена модерната стратегия”, съветва ме- лите, които са важни за вас, показвайниджърът. Според него така различни- те феновете си”, съветва Сасмън. Той
те омниканални инициативи ще могат е убеден, че през 2016 купувачите ще
да се реализират по-ефективно. Именно залагат на автентични брандове, коизползването на множество канали за ито умеят да изграждат и запазват
продажба ще накара ритейлърите да доверието на клиентите.
приемат по-бързо различни апликации,
базирани на облачните технологии. Повече удобства
Тяхното предимство е във възможнос- за клиентите
тите да се проследяват процесите Напрежението в Европа, лошите дълбързо, да се работи извън офиса и да се гове в Азия, разпространението на
получава информация за различни аспек- конфликти в Средния изток ще проти от бизнеса в реално време. Важно е дължават да създават затруднения на
да се има предвид обаче, че независимо търговците и през 2016 г. Това е мнениеот размера на ритейлъра интеграци- то на Джеймс Уолтън, шеф на IGD. Извън
ята на процесите логистика, поръчки, тези икономически и политически факпрограми за лоялност, социални мрежи тори обаче ритейлът ще продължава
и т.н. изисква сериозни инвестиции в да се развива главно в посока създаване
софтуер и хардуер, както и преосмис- на повече удобства за пазаруване на
ляне на всички досегашни процеси във клиентите. Изследване на компанията
фирмата.
от декември 2015 г. във Великобритания
показва, че 6 от 10 потребители израБъдете
зяват задоволство от пазаруването. Това е добра база за повече иноваавтентични
Според Бил Сасмън, президент и СЕО на
Collective Bias - компания, която работи
в областта на социалните медии и създаването на релевантно съдържание,
купувачите ще стават все по-капризни, по-малко лоялни и готови да изпробват различни брандове в една и съща
www.facebook.com/Regal.bg
продуктова категория. Това прави задачата на маркетолозите изключително трудна, защото трябва да намерят

Вече сме над 2000!

Джеймс Уолтън, IGD

ции и креативност в бизнеса. Според
Уолтън големите вериги като Tesco и
Sainsbury’s вече ще се стремят да отварят по-малки магазини (1000 кв.м
вместо досегашните 3000 кв.м площ),
но на по-достъпни в градовете места.
Този модел работи успешно в гъсто населени райони в Япония, Хонконг, Китай,
но за да бъде истински успешен, трябва да разчита на отлична логистика,
асортимент, подбран съобразно изискванията на клиентите в съответния
район, и отличен пространствен мениджмънт. Тези по-малки супермаркети
могат да служат и като мост между
реалните магазини и дигиталното пазаруване, тъй като комуникативната
им локация позволява да се използват и
като пунктове за получаване на поръчаните онлайн стоки (collection point).
Практика във Великобритания в тази
насока имат и ASDA, и Sainsbury’s. За да
покрият големите очаквания на клиентите, супермаркетите ще стават
все по-хибридни и ще предлагат все
повече услуги. Джеймс Уолтън очаква
през 2016 г. повече търговски вериги да
открият в своите обекти малки ресторанти за бързо хранене, предлагащи
сандвичи, топли напитки, готови храни, салати. Тази услуга вече е част от
философията на Spar в Англия, Mercure в
Австрия, Whole Foods в САЩ. Те печелят
симпатията на потребителите с ниски цени, свежи продукти, иновативни
концепции и бързо обслужване, а проучванията показват, че този сегмент ще
се разширява в бъдеще. Безспорно 2016 г.
няма да е лека за ритейлърите. Според
повечето специалисти в бранша рецептата за успех се базира на умелото съчетаване на новите технологии с добре познатите класически практики и,
разбира се, отлично познаване на индивидуалните нужди на клиентите.
°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016
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Собствените марки са средно 24%
от стойността на кошницата
Най-много от най-евтините продукти са
под private label във „Фантастико“ и в „Лидл“
Жана ЧАНКОВА

В

началото на февруари пазарната
стойност на актуализираната
кошница от най-евтини основни продукти на тайния клиент на сп.
„Регал“ възлиза на 30.71 лв. Стойността
на средната обща покупка при преизчислени стандартни количества е с
0.35 лв. по-ниска. През този месец пазарната картина обхваща общо седем
търговски вериги. Изключваме „Карфур“
от февруарския анализ, тъй като при
посещението ни в обекта на веригата отчетохме два изцяло липсващи
продукта—цяло охладено пиле и кайма.

При осемте категории храни,
които присъстваха и в предишния вариант на кошницата на тайния клиент, отчитаме обща тенденция на
понижаване на средната цена. Спрямо
ноември миналата година поевтиняват средно най-ниските цени в пет
стокови групи—кисело мляко (–13%), яйца (–9%), прясно мляко и ориз (с по –7%)
и олио (–1%).
При киселото мляко отчитаме спад
в цената на най-евтиния продукт в
категорията при три търговеца, найголям в ЦБА (-0.39 лв.). При яйцата найниските цени се понижават спрямо
миналия ноември само в две вериги, но
затова пък съществено—в „Пикадили“
спадът е с 0.90 лв., а в ЦБА е с 0.40 лв.
Стабилна спрямо ноември остава
средната цена при захарта и хляба.
Ръст отчитаме само при брашното
(5%).
В секцията сезонни плодове и зеленчуци, която включваме в анализа от
тази година, отчетохме банани и картофи. Данните сочат, че в началото на
февруари килограм банани се предлагат
на най-ниска цена в „Билла“ на промоция,
а килограм картофи—в „Лидл“, също в
промо оферта.
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Отклонение от средната
сметка по вериги (%)

Структура на средната
сметка във веригите (%)
(Стойността на сметката на всяка верига е 100%)

CBA

6.10
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14.01
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14.34
20.14

BILLA
ПИКАДИЛИ
ФАНТАСТИКО
T-MARKET
KAUFLAND
LIDL

9.9
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–10.31
–9.15
–19.79
–18.80
1.21
–3.88
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Отклонение от средната стойност

Собствена марка

на пазарната сметка (30.71 лв.)

Стоки в промоция

Отклонение от средната стойност на смет-

Стоки под собствена марка в промоция

ката при стандартни количества (30.36 лв.)

Останало

При нехраните
е надолу с близо 10% при сапуна, с по-евзапазваме непроменени основните тини оферти в „Пикадили“ и „Т маркатегории, които следим. Спрямо ни- кет“, и праха за пране, където причина
вото от ноември отчитаме спад от са по-ниските цени на най-евтините
7% в средната обща сметка на секци- продукти в четири от веригите. При
ята. Поевтиняват средно шест от шампоана и душ-гела спадът в средниседемте основни стокови групи в кош- те цени е по-умерен, съответно с 5% и
ницата на тайния клиенти. Средната 3%. Ръст в средната цена при нонфууд
цена се спуска надолу с най-много при категориите отчитаме единствено
пастата за зъби (–18%) и тоалетната при универсалния препарат (+5%).
хартия (–15%). Резкият спад и в двете
Анализът на общата стойност на
категории идва на първо място от
факта, че през този месец игнорира- Продуктите под собствена
ме продуктите в „Карфур“, които през марка и в промоция
миналия месец веригата предлагаше на показва интересни резултати. Найдоста над средната пазарна цена на ка- висока е стойността на private laтегориите. Освен това при пастата bel кошницата извън промоция във
за зъби отчитаме по-евтини оферти „Фантастико“ (10.28 лв.) и в „Лидл“
в две вериги—“Фантастико“ (–1.10 лв.) (9.54 лв.). В първата верига най-нискаи „Т маркет“ (–0.80 лв.).
та цена се поддържа с продукти под
При тоалетната хартия стръмни- собствена марка в осем категории,
ят спад в средната цена се дължи ос- а във втората—в седем. Най-ниска
новно на доста по-евтината оферта в е стойността на кошницата от
„Пикадили“ спрямо ноември. Динамиката „собствени“ продукти на входящо це-
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ново ниво в „Билла“ (0.89 лв.) и „Т мар- вес в нонфууд секцията).
ца. Тя е над +15% в „Билла“ и над +20% в
кет“ (1.68 лв.).
„Пикадили“. Най-ниско под средното за
Най-високи
В „Кауфланд“ и ЦБА отчитаме найпазара (с близо –20% ) стои „Кауфланд“
високи общи стойности на стоките в Позиции спрямо
(около –19% спрямо средната пазарна
промоция, които не са под собствена пазарната среда
сметка по стандартни количества).
марка. И двете вериги покриват с про- държат през този месец „Билла“ и При „Лидл“ отчитаме най-голяма разлимо оферта входящото ниво в четири „Пикадили“ (с по над +14%). По отношение ка между позиционирането на веригата
категории храни. Най-много артикули на средната сметка при преизчислени спрямо средата при пазарната (+1.21%)
под собствена марка на промоция от- стандартни количества дистанция- и стандартната (–3.88 лв.) обща средна
криваме в „Билла“ (общо четири, с пре- та се увеличава и при двата търгове- сметка.

Тайният клиент на „Регал“—обновен и освежен

У

важаеми читатели, от началото на
2016 г. тайният клиент на сп. „Регал“,
един близо 10-годишен проект, ви посреща обновен и освежен. Направили сме
частични промени в наблюдаваните храни и в някои от елементите на анализа. Това, което остава без промяна, е подходът
ни сами да посещаваме магазините, да носим отговорност за достоверността на
събраните данни и за независимостта на
анализа им.
Смеем да твърдим, че това прави тайния клиент на „Регал“ най-дългогодишния
и най-последователно независим проект
в сферата на привидното пазаруване на
българския пазар. Той е базиран на анализ
на най-ниската цена на продуктите в
определени стокови групи в магазините,
включително на промоция, и е ориентир за
т.нар. bottom line на цените в наблюдаваните категории, за нейните флуктуации
и за позиционирането на търговските вериги спрямо средното й пазарно ниво.
Избрали сме най-ниските цени не защото твърдим, че най-евтиното е и най-доброто за потребителите. Напротив, убедени сме, че пълноценното и качествено
хранене е ключово важно за потребителите и за обществото. Най-ниските цени
обаче са твърдата почва, за чиято достоверност може да гарантира нашият малък
екип, който все пак не може да се сравни с
екипите и не разполага с инструментите
на големите маркетингови агенции или
агенциите за привидно пазаруване. Тайният клиент си остава моментна месечна
снимка на пазара (10 пъти в годината) за
ориентир, а не систематично всекидневно изследване. Бихме го определили като
блиц картина за пазарната ситуация.
В самия си генезис тайният клиент на
„Регал“ се постави „в обувките на потребителя“. По това време той беше преди
всичко ценово ориентиран. С времето
потребителите еволюираха, търсенето
се ориентира към по-качествени продукти
и хората се научиха как да оптимизират
бюджетите си, например като заделят повече средства за покупката на по-голямо
количество, което обаче дългосрочно им
излиза по-евтино на единица продукт.

Променени са някои от
наблюдаваните продукти
и елементи на анализа.
От десет години без промяна е фактът, че това е
независимо проучване на
пазара, осъществявано от
екипа на „Регал“.
Затова и ние добавихме допълнителен
ред в таблицата на тайния клиент, който съдържа информация за някои качествени характеристики на продукта според
описанието на етикета. Той е не по-малко
важен в анализ от реда с цените. Съгласни
сме, че още по-полезен би бил анализ, който
сравнява написаното на етикета с реалното съдържание на продукта, но на този
етап не можем да си позволим необходимите за това лабораторни изследвания.
От края на миналата година публикуваме освен сметката, съставена от цените в магазина на купените продукти, и
сметката, преизчислена при цени по стандартни количества. Ако например в един
магазин най-евтиният хляб е струвал 69
ст. при грамаж 700 г, а в друг 69 ст. при
грамаж от 650 г, ние ще ви покажем цената, която плаща потребителят за наймасовия грамаж на пазара - този от 650 г.
Както вече прочетохте, направихме го с
в услуга на потребителите, които планират бюджета си дългосрочно.
Освен това сме влезли в повече дълбочина при следенето на ценовите позиции
на веригите. Вече публикуваме структура
на продуктите, от които е съставена общата сметка в съответната търговска
верига. Сумата приемаме за 100% и представяме относителния дял от нея на продуктите под собствена марка на веригата,
на промоция и стандартния асортимент.
Що се отнася до продуктите в кошница-

та–постарахме се да ги доближим до важните за реалното потребление на средностатистическото домакинство. Опитахме
се да постигнем по-добър баланс между месните и млечните категории. На мястото
на кренвиршите месното потребление е
представено от цялото охладено пиле и от
каймата. От млечните категории запазихме сиренето, прясното и киселото мляко,
а извадихме кашкавала и маргарина, който,
ако беше останал, щеше да бъде заменен
с масло. От голямата категория на сладкарските изделия, която досега липсваше
в анализа, сме включили шоколада, тип фин
млечен, от 100 г. По принцип се стремим да
се придържаме основно към пакетираните
храни заради по-голямата сравнимост на
качествените им характеристики и елиминирането на субективността. В анализа
обаче направихме изключение, като включихме категориите на пресните плодове
и зеленчуци. Те са важен елемент за здравословното хранене и чувствително поле
на конкуренцията между веригите. В тези
две групи при всеки анализ ще включваме
различни продукти - според сезона. Налага
се уговорката, че така сравнението между
веригите по тях ще може да се прави само
в рамките на месеца. При нехранителните
категории промени няма.
Както и преди тайният клиент на „Регал“ ще продължи да посещава търговските вериги по веднъж месечно, всички магазини в един и същи ден. Опитваме се,
доколкото е възможно, избраните обекти в съответния месец да са в рамките
на един и същ район. Посещаваме новооткритите обекти. След излизането на „Пени маркет“ наблюдаваните вериги от девет стават осем.
Макар тайният клиент на „Регал“ да
е независимо проучване на списанието и
ние да носим отговорността за представяните данни, бихме искали да кажем, че
сме отворени към идеи от пазара за неговото усъвършенстване и как да стане
по-полезен за читателите. Ако имате такива, не се колебайте да се обърнете към
нас на тел. 02 4615 158 или да ни пишете на
editors@regal.bg.
Боряна ГЕНЧЕВА
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Средна
стойност

The Mall

Карфур

ул. „Петър
Дертлиев“ 111

Лидл

ул. „Кукуряк“ 3

Кауфланд

ул. „Баба
Илийца“ 2

Т маркет

ул.“Любляна“ 42А

Фантастико

Мол Сердика

Пикадили

бул.“Д-р Петър
Дертлиев“ 104

Билла

ЦБА

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

Показател

Легенда:

бул. „Панчо
Владигеров“ 22

Сравнение на цените на 2 февруари

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Хляб „Добруджа“ ≥ 650 г
Брашно 1 кг
Сирене краве 1 кг
Прясно мляко 1 л
Кисело мляко (≥ 2%) 1 бр.
Цяло пиле, охладено

Кайма смес 250 г

Ориз 1 кг
Олио 1 л, слънчогледово
Яйца 10 бр.
Захар 1 кг
Шоколад, фин млечен

цена на брой

0.65

0.95

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

грамаж

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

700 г

цена за 650 г
цена на брой

0.65
0.85

0.95
0.69

0.69
0.79

0.69
0.55

0.69
0.65

0.69
0.69

0.69
0.89

0.64
0.75

% пепел

n.a.

0.550

0.650

0.650

0.1150

0.850

0.550

0.580

цена на брой
цена на брой

4.60
1.79

5.9
0.89

4.9
0.89

4.00
0.95

3.99
0.89

3.5
0.89

5.99
0.89*

8.99
1.89

СЕЗОННИ ПЛОДОВЕ
Банани 1 кг

0.72
0.73
4.70

% масленост

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

цена на брой

0.45

0.45

0.75

0.49

0.45

0.45

0.45

0.59

г/% масленост

370 г/2%

400 г/ 2%

500 г /4.5%

400 г / 2%

400 г / 2%

400 г / 2%

400 г/ 2%

370 г /2.9%

цена за 400 г
цена за 1 кг
цена на брой

0.49
3.50
1.24

0.45
4.79*
1.7

0.6
4.69
1.24

0.49
3.59
0.89

0.45
4.49
1.24

0.45
3.29
0.49

0.45
4.49
1.19

0.64
няма
няма

0.48
4.12

състав

свинско,
пилешко и
пуешко

60% свинско,
40% говеждо

пилешко,
свинско,
пуешко

пилешко
и свинско
месо, соев
протеин

пилещко,
пуешко и
свинско
месо, соев
протеин

свинско месо,
сланина, соев
протеин

свинско,
пилешко и
пуешко

цена на брой

1.29

0.99

1.49

0.99

0.99

0.99

0.99

1.49

1.10

% начупеност

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

100%

n.a.

цена на брой
цена за 10 бр.

2.19
2.09

2.49
1.99

2.19
2.09

2.19
2.09

1.99
1.99

2.19
1.99

2.19
1.99

2.39
2.39

размер

М

М

М

М

М

М

М

М

цена на брой
цена на брой

1.49
1.55

1.39
0.99

1.39
1.29

1.39
0.99

1.29
0.89

1.17
0.84

1.29
0.69

1.49
1.29

г/% какаова маса

100 г /
мин 30%

100 г /
мин 30%

80 г /
мин 25%

100 г/
n.a.

90 г /
мин 25%

80 г/
мин 25%

100 г /
мин 30%

100 г /
мин 30%

1.55
21.69
21.73
2.99

0.99
23.22
23.22
1.99

1.61
22.40
22.57
2.59

0.99
18.81
18.81
2.79

0.99
19.55
19.65
2.59

1.05
17.18
17.39
2.69

0.69
21.74
21.74
2.69

1.29

клас/страна на произход

n.a.

Еквадор

клас I /
Еквадор

клас II /
Eквадор

клас I /
Eквадор

клас I /
Eквадор

Еквадор

n.a. / Еквадор,
Колумбия

цена за 100 г
ОБЩО ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
ОБЩО ЗА СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА
цена за 1 кг
СЕЗОННИ ПЛОДОВЕ
Банани 1 кг

0.72

3.15

цена за 1 кг

1.09

0.99

0.89

0.89

0.89

0.89

0.79

1

страна на произход

n.a.

Германия

Германия

България

България

Германия

България

България

цена на брой

1.59

1.99

1.95

1.99

1.89

1.99

1.49

1.29

мл

400 г

400 г

400 мл

500 мл

400 мл

400 мл

1л

275 мл

цена за 400 мл
цена на брой

1.59
2.99

1.99
1.99

1.95
2.49

1.59
1.45

1.89
1.49

1.99
1.35

0.60
2.99

1.88
2.59

0.50

2.20
2.03
1.34
1.03

1.12
20.66
20.73
2.62

0.92

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

Сапун 1 бр.

Паста за зъби ≥ 75 мл

Прах за пране 1 кутия

Тоалетна хартия 4 бр.

литра/ПАВ

1 л /< 5%

1.5 л / < 5%

1 л / < 5%

1 л / < 5%

1 л / < 5%

1 л / 5-15%

1.25 л / < 5%

1 л / < 5%

цена за 1 л
цена на брой

2.99
2.59

1.33
4.19

2.49
2.79

1.45
2.99

1.49
0.79

1.35
0.99

2.39
1.49

2.59
1.99

мл

500 мл

250 мл

250 мл

400 мл

250 МЛ

300 мл

300 мл

300 мл

цена за 300 мл
цена на брой

1.55
0.45

5.03
0.41

3.35
0.45

2.24
0.49

0.95
0.35

0.99
0.39

1.49
0.49

1.99
0.69

грамаж

70 г

70 г

70 г

70 г

65 г

75 г

100 г

125 г

цена за 70 г
цена на брой

0.45
1.09

0.41
1.39

0.45
1.89

0.49
1.29

0.38
1.49*

0.36
0.79

0.34
1.29

0.39
3.49

мл

100 мл

100 мл

75 мл

100 мл

100 МЛ

125 мл

125 мл

75 мл

цена за 100 мл
цена на брой

1.09
0.89

1.39
0.83

2.52
0.99

1.29
0.99

1.49
0.99

0.63
0.99

1.03
0.6¹

4.65
1.8²

брой изпирания

3

3

3

3

4

3

3

3

цена за 3 пранета
цена на опаковка

0.89
1.29

0.83
0.99

0.99
2.15

0.99
0.99

0.74
0.99

0.99
0.95

0.60
0.99

1.80
2.4³

дължина на ролка/г/
брой пластове

n.a.

90 к/ n.a.

n.a. / 3

14.7 м / 3

21 м / 2

16 м / 3

14.3 м/ 3

27 м / 3

10.89
9.85
32.58
31.58

11.79
11.97
35.01
35.19

12.71
13.90
35.11
36.47

10.19
9.04
29.00
27.85

7.99
7.93
27.54
27.58

7.45
7.26
24.63
24.65

9.34
7.44
31.08
29.18

14.25
15.70

ОБЩО НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
ОБЩО ЗА СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОКУПКАТА
ОБЩА СТОЙНОСТ ПРИ СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА

1. Прах за пране в „Лидл“ - отчетена е разфасовка за 25 пранета на цена 4.99 лв. , цената е преизчислена за 3 пранета
2. Прах за пране в „Карфур“ - отчетена е разфасовка за 20 пранета на цена 11.99, цената е преизчислена за 3 пранета
3. Тоалетна хартия в „Карфур“ - отчетена е разфасовка от 10 ролки на цена 5.99 лв., цената е преизчислена за 4 ролки
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1.84
1.66
2.11
1.93
2.26
2.23
0.43
0.41
1.32
1.35
0.90
0.86
1.19

10.05
9.63
30.71
30.36
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Захарният асортимент
на търговските вериги
Из записките на тайния клиент на 2 февруари
ЦБА, жк „Люлин“,
бул. „Панчо Владигеров“ 22, 11.50 ч.
Захарта в магазина е разположена между
брашното и ориза. На горния ред има бучки
бяла и кафява захар на „Сладея“. Марката на
„Захарни заводи“ е представена още с пудра
захар и обикновена кристална бяла захар в
разфасовки от 1 и 5 килограма. Под собствената марка на веригата CBA на регала намерихме два вида захар в пликчета по 3.5 грама — кафява и бяла, които се предлагат по
150 броя в кутия. Пудрата захар на същата
марка заемаше доста голямо пространство
на рафта и напълно скриваше аналогичния
продукт на „Крина“, който струваше с 66
ст. по-евтино за същата разфасовка. Пудра
захар имаше още на „Фамилекс“ и ванилова
пудра захар Dolce Prima. От собствената
си марка веригата продава и класическа бяла захар в разфасовки от килограм и 500 г.
Изложена беше и захар „Примера“ — на буци в
прозрачни пликове. Кафявата захар беше на
марката Passiflora — тръстикова на бучки,
фруктоза и кафява на кристали.

„Билла“,жк „Люлин“,
бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 104, 10.20 ч.

SHUTTERSTOCK

кафява захар в пакет по килограм и Dark зайниран и с надпис „100-години сладост“, от
Demerara, която оцветява продукта, в кой- 1 кг и от 500 г. В магазина откриваме също
то се разтваря.
бяла захар „Сладея“ — 250 малки пакетчета
Най-тъмнокафявата захар е Muscovado, при „момента сладост“ в картонена кутия. Под
чиято обработка тръстиковият сироп не тази марка има още захар на бучки в малки
е отделен. От нея се предлагат два вида кутии. Бучките бяла захар са „бридж“ — под
нерафинирана тръстикова, тъмнокафява формата на купи и пики, а от кафява са куби влажна, единият доста по-тъмен и също чета. Пудрата захар е само в опаковки от
с оцветяващ ефект. Passiflora e сурова нера- 500 г и е на един производител — „Биосет“,
финирана кафява захар. Предлага се в разфа- Пловдив.
совки по 300 г — нерафинирана тръстикова Под марката Passiflora се предлагат камеласа в кутии, на бучки и кафява пудра за- фява захар на кристали и тръстикова захар. „Билла“ предлага под своя марка кафява хар на бучки в картонени кутии от 300 г.
тръстикова захар, която е доста светла и в Има и кафява захар Demerara в кутии от
пакети по 500 г. Общо промоциите на захар 500 г — тръстикова суха, тръстикова, небяха пет.
рафинирана тръстикова захар. Откриваме
и етикет на „Крина“, но продукта им го няма
„Пикадили“,
на рафта.

Върху няколко реда в ясно обособена част
на регала изброихме над 24 различни вида захар на 9 бранда. Марката „Сладея“ на
„Захарни заводи“ е представена в пет разновидности — пудра, на бучки (кафява и бяла),
обикновена — кафява и бяла (в две разфасовки — 500 г и 1 кг). Още четири марки присъстваха на регала — захар на „Крина“ (кафява тръстикова и пудра захар) и обикновена
бяла захар с марките IZZI (най-ниската цена
за деня), „Захира“ и „Тейсти“.
Кафявата захар е широко представена от
чужди и български марки в различни разфасовки и разновидности — в пакетчета, на
бучки, пудра захар, нерафинирана тръстикова и др. Най-разпространената разфасов- „Сердика център“, 11.40 ч.
ка е 500 г. Повечето марки кафява захар са Захарта е върху пет реда в левия ъгъл „Фантастико“,
с произход от остров Мавриций. Mauritius на стената от регали с варива. Бялата ул. „Любляна“ 42А, 11.30 ч.
Golden Cane например е представена от кристална захар е на два производителя. Захарната секция обхваща общо пет рафрафинирана захар на бучки и нерафинирана Захарта на „Кристал“ е в прозрачни пликове та, разположени във вертикален блок.
тръстикова захар на кристали. Брандът от 1 кг. Тя е най-евтината и с най-много ли- Основната подкатегория — бяла кристална
Demerara е представен от захар на едри ца на регала. Продуктът на „Захарни заводи“ захар в разфасовка 1 кг, е разположена на два
златисти кристали, виенски кафяви бучки, под марката „Сладея“ също е в плик, но ди- от тях. Според етикетировката 24
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Основният асортимент се допълва от марките „Захира“ и „Сладея“.
Специалните продукти са позиционирани
над височината на очите. Passiflora присъства с около пет артикула кафява захар и един — плодова. На портфолиото на
Mauritius Golden Cane са отделени няколко
лица в съседство. Асортимент от няколко
различни продукта кафява захар разгръща
„Вибо-71“, включително кафява захар на бучки в плик. Тръстиковата захар „Крина“ заема
половин рафт с около десетина лица.
„Нико“ присъства с кафява и бяла захар на
пакетчета в няколко различни разфасовки.
С два артикула бяла захар на бучки присъства „Захира“ („Аграна трейдинг“), като от единия няма наличност на регала.
Сладкото портфолио на търговеца се допълва от Steviolina, подсладител на основата
на стевия. В съседство виждаме още три
вида подсладители и ванилова пудра захар
Dolce Prima, разположена върху цял рафт.
Представени с пудра захар са и „Радиком“ и
„Захира“. Сладкият асортимент се допълва
от небет шекер на „Нико“ — бял и кафяв, и
стевия на същия доставчик.

„Лидл“, жк „Люлин“,
бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 111, 11 ч.
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Бялата захар в „Лидл“ е представена от
марката „Захира“. Тя се предлага в две разновидности — кристална захар и фин кристал, като втората е по-ситна, специално
пресята и бързо разтворима. Марката
се дистрибутира от „Аграна България“,
част от австрийската „Аграна груп“, един
от големите производители на захар в
Европа. Магазинът предлага още пудра захар на „Крина“ и кафява захар в опаковка от
500 г — собствена марка на веригата.

веригата предлага четири различ- на захар се предлага в асортимент от два
ни артикула бяла захар, но на регалите ре- продукта — под марката „Диамант“, разпоално присъстват само два — под марката ложена на два рафта, и „Митекс“, на един. С
„Диамант“ и под собствена марка на вери- общо шест лица на регала са представени
гата. Виждаме и разфасовки на кристална два продукта на „Аграна трейдинг“ — плозахар в пакети от 500 г.
дова бяла захар (в промоция) и кафява захар
При кафявата захар основно присъствие в разфасовки по 500 г. До тях се подреждат
имат „Крина“ и Passiflora, с разгърнато порт- тръстикова захар на бучки Passiflora, следфолио от шест различни продукта в разфа- вана от асортимент от пудра захар, пред- „Карфур“,
совки от 300 и 500 г. Виждаме оферти на не- ставен с общо три лица. Тук присъстват The Mall, 13.05 ч.
рафинирана захар Demerara, Muscovado и др. „Фамилекс“, „Диамант“ и „Захира“, като под Захарта се намира на два цели регаНа най-горния рафт са позиционирани бяла последната марка се предлагат и захар на ла. Единият е зает изцяло от марката
и кафява захар на пакетчета на „Мултипак“. бучки и фин кристал. В дъното на регала с „Сладея“ — кристална захар на „Захарни за„Захарни заводи“ присъстват с два вида за- едно лице виждаме кутия с пакетчета по 5 г, води“ в разфасовка от 1 кг. Захар „Сладея“
хар на бучки — бяла и кафява. Виждаме и офер- собствен внос на веригата.
виждаме и от 500 г, бяла захар на бучки в кутия (120 бучки, 500 г), кафява захар на бучки
та на небет шекер и пудра захар на „Крина“.
Портфолиото се допълва от ванилова пудра „Кауфланд“,
500 г. В магазина се предлага и ограничено
захар под марката „Вениан“ и стевия в ку- ул. „Кукуряк“ 3, 12.40 ч.
количество бяла захар на кубчета, 1 кг, под
тия от 90 г, пакетирана от „Нико“.
Захарната секция се простира на три и по- собствена марка Carrefour. Два реда заема
ловина регал блока. В обширното „складово“ бялата кристална захар по 1 кг под марката
пространство в долната им част върху па- Carrefour Marinopoulos.
„Т маркет“,
лета е разположен основният асортимент Откриваме кафява захар „Захира“ в тетраул. „Баба Илийца“ 2, 13.55 ч.
Секцията е компактна, с доста ограничен в неразопаковано състояние. Предлагат пак опаковка от 500 г на „Аграна трейдинг“.
асортимент. Основната част е разположе- се три различни артикула бяла кристал- Плодовата захар е в два варианта — фрукна на половин блок. Прелива с няколко продук- на захар. На промоция и с най-ниска цена в тоза на Carrefour кутия от 400 г и на „Аграна
та в съседни рафтове. Включва общо малко категорията е „Диамант“. Пале с промо трейдинг“ под марката Wiener Zucker от
над десет различни артикула. Бяла кристал- артикула е изнесено и на челото на регала. 500 г.
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Топ 250 ритейлъра в света с 4.3%
ръст на продажбите за година
Онлайн каналът помага на много класически търговци да компенсират
намаляващите офлайн продажби, показва анализ на Deloitte
Ася МАНДАДЖИЕВА

К

онсолидираните приходи на
250-те най-големи компании за
търговия на дребно в света са в
размер на 4.5 трилиона щатски долара
през фискалната 2014 г., което показва
стабилен растеж от 4.3% в сравнение с
4.1% през 2013 г. Данните са от доклада
„Глобалният сектор на търговията на
дребно през 2016 г.“, изготвен от международната консултантска компания
Deloitte.
Това е позитивен сигнал за отрасъла,
който не чак толкова отдавна — през
2011 г., регистрира спад на оборотите,
отбелязват анализаторите, като посочват, че положителната динамика не
е характерна за всички региони. Докато
търговците на дребно в Северна
Америка, Африка и Близкия изток увеличават приходите си, растежът на
компаниите в Азиатско-Тихоокеанския
регион, Европа и Латинска Америка се
забавя.
В основата на противоречивите
резултати на ритейлърите в различните региони са фактори като забавянето на икономическия растеж на
някои пазари, ниската инфлация, падащите цени на петрола и укрепването
на американския долар, посочват анализаторите. За търговците на дребно
в САЩ засилването на щатския долар
означава увеличаване на покупателната способност на американските
потребители, по-висок икономически
растеж и по-добри условия за заетост.
От друга страна, въпреки забавянето
на китайската икономика, главно поради слабия износ и спада на инвестициите, разходите на потребителите там
остават на високо ниво.
Над половината от водещите 250
ритейлъри се сблъскват със сериозни
проблеми през годината. Една четвърт
от компаниите отчитат намаление
на приходите, а при една трета тем-

Топ 10 на най-големите ритейл вериги в света през 2014 г.
Изменение
спрямо 2013
(%)
2

Нетен марж
на печалбата (%)
3.5

Дял на приходите от
чужбина (%)
28.3

112.6

7.1

1.9

28.6

108.5

10.3

1.6

—

Германия

102.7

7.2

н.д.

59.2

Tesco

Великобритания

99.7

–2.1

–9.3

30

Carrefour

Франция

98.5

–0.3

1.8

52.7

7

Aldi

Германия

86.5

6.6

н.д.

57.1

8

Metro

Германия

85.6

–4

0.3

59.3

9

The Home Depot

САЩ

83.2

5.5

7.6

10.2

САЩ

76.4

5.8

2.7

1.5

Общо за топ 10

1339.3

3.2

1.9

31.5

Общо за топ 250

4478.2

4.3

2.8

Приходи
(млрд. $)

Компания

Държава

1

Wal-Mart Stores

САЩ

485.7

2

Costco Wholesale САЩ

3

The Kroger

САЩ

4

Schwarz (Lidl)

5
6

10 Walgreen

23.4
ИЗТОЧНИК: DELOITTE

повете на растеж са се забавили, макар
да са останали положителни, става ясно от доклада. Представянето по отношение на рентабилността също е
неравномерно в различните географски
региони, но като цяло посоката е низходяща. Участниците в топ 250 отчитат нетен марж на печалба средно от
2.8% през 2014 г., сравнено с 3.4% година
по-рано.
Четири компании от класацията
са генерирали приходи от над 100 милиарда долара (Wal-Mart, Costco, Kroger
и Schwarz), а всяко от първите 20 дружества, включително тези четири, е
отчело продажби, надхвърлящи 50 млрд.
долара. От друга страна, размерът на
приходите на повече от една четвърт

4.48

трлн. долара общи приходи
на топ 250 компании за
търговия на дребно.

от компаниите в топа (65) е по-малък
от 5 милиарда долара. За да бъде включена една компания в класацията, тя
трябва да е генерирала приходи от продажби най-малко 3.650 милиарда долара
през 2014 г.

Топ 10
От десетте най-големите търговци
на дребно в света пет са американски,
а пет — европейски. Според анализаторите те имат много по-голям глобален
отпечатък върху развитието на сектора в сравнение с останалите участници в топ 250 като цяло. Компаниите
в топ 10 реализират операции на дребно в средно 16.7 държави в сравнение с
10.4 страни за цялата група на 250-те.
Почти една трета от общите приходи
на първите десет идва от дейност зад
граница, докато за цялата група извън
националните пазари е една четвърт
от бизнеса. По-голямата част от продажбите на Schwarz, Carrefour, Metro и
Aldi например зависи от представянето им на чужди пазари, а Kroger е единственият ритейлър от топ 10, който
оперира само на вътрешен пазар през
2014 г.
26
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Забавяне в Европа
Ръстът на приходите на европейските
търговци на дребно пада до петгодишно дъно през 2014 г. От компаниите в
класацията 30 на сто отчитат свиване на продажбите си, а друга една трета записват забавяне на растежа, който все пак остава положителен. Поради
ожесточената конкуренция както офлайн, така и онлайн много европейски
търговци на дребно продължават да
свиват бизнеса си, като затварят
магазини, изтеглят се от трудните
външни пазари, освобождават се от
по-маловажни дейности и развиват
по-малък формат магазини. При това
положение не е изненадващо, че нетният марж на печалбите (2.4%), отчетен
в Европа, е най-ниският измежду петте основни географски региона, казват
анализаторите.
Докладът посочва британските
търговци на храни като основните
отговорни за спада в резултатите на
региона. Продажбите на половината от
FMCG компаниите във Великобритания
са намалели през 2014 г., паралелно са
паднали и печалбите. От трите найголеми европейски икономики Германия е
отчела най-силен ръст на оборотите в
търговията на дребно (3.1%), но маржът
остава нисък. Петте немски ритейлъра,
публикували своите печалби през 2014 г.
(останалите 11 дружества са частни и
не предоставят информация за резултатите си), са отчели марж на нетната
печалба от едва 0.3%. По този показател
най-успешни са френските търговци
на дребно, които са постигнали нетен
марж на печалбата си от 4.6%.
Европейските ритейлъри обаче
имат най-голямо международно покритие. Повече от 38% от общите им приходи идват от чуждестранни операции.
Най-големи продажби зад граница (40%)
генерират френските и немските ритейлъри.

FMCG секторът
Търговците на дребно на бързооборотни стоки продължават да са най-големият сектор. Те представляват половината от всички топ 250 ритейлъри и
формират две трети от приходите на
участниците в класацията през 2014 г.
Въпреки че FMCG дружествата са найголемите по размер и брой, със средни
продажби на компания от по 24 млрд.
долара, те остават по-малко глобални.
През 2014 г. повече от 40% са работили
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само в границите на своите държави.
Като група те оперират в средно 5.3
страни в сравнение с 10.4 страни за
топ 250 като цяло. Независимо от това този сектор генерира повече от 22%
от общата стойност на приходите
от операции на дребно в чужди страни
в резултат на няколко наистина глобални оператори като Walmart, Carrefour,
Casino, AS Watson, Schwarz и Aldi.
През 2014 г. приходите на FMCG ритейлърите са запазили ръста си от
година по-рано — 4.1%. От 95-те компании, обявили печалбите си, само девет
са работили на загуба. Въпреки това
повече от половината отчитат свиване на печалбата. Маржът й в сектора
е паднал на 1.9%.
Продължава да намалява и броят на
компаниите за бързооборотни стоки — от 132 през 2013 на 126 през 2014 г.
В допълнение няколко бивши участници
в класацията са погълнати чрез придобиване през фискалната 2014 г., включително Alliance Boots (придобита от
Walgreens), Harris Teeter Supermarkets
(придобити от Kroger) и др.
Най-бързо растящият и най-доходоносен сектор в ритейла през 2014 г
е групата на облеклата и аксесоарите.
Приходите от продажби на компаниите, които предлагат този тип продукти, се увеличават с 6.7%, а нетният марж на печалбата достига 8.1%.
Въпреки че играчите, опериращи в сектора, са сравнително малки на общия
фон, със средни приходи на дребно от
9.1 милиарда долара, те все пак са найглобални. Осемдесет и пет процента
(41 от 48-те в топа ритейлъри за облекла и аксесоари) имат международно
присъствие през 2014 г. Търговците на
дребно в този продуктов сектор като
цяло са разширили дейността си до
почти 26 страни по целия свят и генерират близо една трета от приходите
извън националните си пазари.

Електронната търговия
движи ръста
Онлайн каналът помага на много традиционни ритейлъри да компенсират
намаляващите продажби във физическите магазини, посочват анализаторите. За 2014 г. информация за продажби
онлайн са подали 173 компании от топа. Повечето от фирмите, които не
се занимават с електронна търговия,
са търговци на дребно на хранителни
и други бързооборотни стоки, се казва

в анализа.
От всичките 250 компании в топа
140 са генерирали чрез онлайн сделки,
насочени към крайни клиенти, 7.6% от
общите си приходи през 2014 г., или с
6.5% повече от 2013 г. Ако Amazon.com,
JD.com и Vipshop — трите изцяло онлайн ритейлъра в топа, се извадят от
уравнението, делът на електронната
търговия от общите приходи ще намалее до 5% през 2014 г. спрямо 4.4% година
по-рано. Въпреки че това общо ниво на
проникване на онлайн продажбите може
да изглежда доста скромно, то варира
значително според вида на дейността.
Търговците на храни, които продават
онлайн (52 на брой), дърпат надолу общия резултат на електронната търговия, като отчитат между 2 и 4% дял
на онлайн продажбите от общите си
приходи. На този канал обаче се дължат
36% от общия ръст на приходите на
тези компании през 2014 г.
В анализа си Deloitte класира и 50-те
най-големи електронни търговци на
дребно по целия свят. Списъкът показва, че по-голямата част от е-50 (39
компании) са omnichannel търговци на
дребно, опериращи както онлайн, така
и с реални магазини. Единадесет компании са non-store и работят само онлайн,
включително Amazon, който е най-големият е-търговец през 2014 с продажби,
възлизащи на над 70 млрд. долара. С приблизителни приходи от 20.6 млрд. долара на второ място е Apple, а най-големият търговец на дребно в Китай — JD.
com, отчете ръст на продажбите си
от 62% до 17.7 млрд. долара. Wal-Mart, с
онлайн продажби за 12.2 милиарда долара, е единствената друга компания, която генерира повече от 10 млрд. долара
през 2014 г., което поставя най-големия
търговец на дребно в света на четвърта позиция в групата на електронните
търговци.
В доклада се отбелязва също въздействието на съвременните технологии върху ритейла. Потребителите
искат цифровите технологии все
повече да проникват в процеса на пазаруване в магазина, но в момента
предложенията на търговците не
отговарят на очакванията им, коментират анализаторите. Според тях
дигиталните тенденции заслужават
сериозно внимание, защото от 250-те
най-големи търговеца на дребно 173 са
мултиканални, а делът на продажбите
от електронна търговия расте.
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7% ръст в стойност и
12% в обем при маслото
Домакинствата купуват по-голямо количество на единично пазаруване
Мария ВЕЛЬОВА*,

З

А ГОДИШНИЯ ПЕРИОД декември
2014—ноември 2015 категорията
масло е влязла в дома на 76% от
българските домакинства и регистрира ръст от 7.3% в стойност и 11.8% в
обем в сравнение с предходния годишен
период. Средната цена за килограм бележи лек спад от 11.49 лв. на 11.02 лв.
Основната причина за позитивното
развитие на категорията е по-голямото количество, закупено на отделно посещение. То се дължи и на увеличение на
дела на опаковките с по-голям грамаж,
и на повечето бройки, които са били
закупени.
Категорията успява да привлече и
нови домакинства, които не са я пазарували през първия период.
Двигателят на ръста са продуктите с марка на производител.
Собствените марки на търговските
вериги отчитат спад, който се дължи
на отлив на купувачи и намаление в честотата на покупка. Брандираните масла обаче привличат нови домакинства.
Покупките при брандираните масла са
по-чести през декември 2014—ноември
2015 спрямо същия период предходната
година. Делът на собствените марки
на магазините намалява и ако през първия период той е бил 15% в обем, през
втория е едва 10%.
Една от основните характеристики
на категорията масло е високият дял
на продуктите, закупени на промоция.
Средно за сектора на бързооборотните
стоки той е 15%. При маслото обаче този дял достига 40% за годишния период
до ноември 2015 г. и е нараснал спрямо
предходния анализиран период, когато
е бил 29%. Категорията се характеризира и с много силно присъствие на
чуждестранни играчи, които държат
над половината от пазара в обем и
*Младши консултант изследовател потребителски панел в „GfK България“
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стойност. Делът на българските марки намалява в сравнение с предходната
година заради по-малката база от купувачи и по-редките пазарувания на този сегмент. От своя страна вносните
масла привличат нови домакинства и

увеличават честотата на покупките.
С най-голяма тежест при каналите
за покупка на масло са хипермаркетите—26% в обем. За последния анализиран период те регистрират ръст от 6
пункта спрямо декември 2013— 30
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Развитие на пазара

Методика

(XII.2014–XI.2015 спрямо XII.2013–XI.2014)

% промяна в обем
% промяна в стойност
% промяна в средните цени за килограм

11.8
7.3
–4.1

Канали за дистрибуция
(Дял в обем, в %)

XII.2013–XI.2014
XII.2014–XI.2015
Хипермаркети
Дискаунтъри

20

19
26

17
18

17
17

Малки хранителни магазини

Супермаркети

17
15

10

14

10

Минимаркети

Други

Значимост на собствени марки
(Дял в обем, в %)

XII.2013–XI.2014
XII.2014–XI.2015

85

15

90

Марки на производител

10

Собствени марки

Промоции
(Дял в обем, в %)

XII.2013–XI.2014
XII.2014–XI.2015

71

29

60

Масло на редовна цена

40

40%

Масло на промоция

Български срещу международни марки
(Дял в обем, в %)

XII.2013–XI.2014
XII.2014–XI.2015
Български марки

54
46
Международни марки

28
ноември 2014 г. Хипермаркетите
успяват да привлекат нови домакинства, които да пазаруват категорията, и увеличават честотата на покупка и обема на единично посещение.
Традиционната търговия, представля°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

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.

46
54
ИЗТОЧНИК: GFK

вана от малките хранителни магазини, обслужвани от касиер, намалява тежестта си с 1 пункт. Все още обаче тя
е вторият по важност канал, заемайки
18% от покупките на масло за домашно
потребление.

от продуктите при
маслото са закупени на
промоция при 15% средно за
бързооборотните стоки.
Супермаркетите и през двата периода държат 17% дял, докато минимаркетите и дискаунтърите намаляват
тежестта си съответно с 2 и 3 пункта и през декември 2014—ноември 2015
държат респективно 15% и 14% дял.
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Двуцифрени ръстове
при зърнените блокчета
Намалява интересът от продуктите с шоколад
за сметка на тези с мляко и боровинки
Боряна ГЕНЧЕВА, по данни на

П

РОДАЖБИТЕ НА ЗЪРНЕНИ БЛОКЧЕТА
(muesli/cereal bars) нарастват
с впечатляващите 37% в обем
и 47% в стойност за 12-те месеца до
ноември 2015 в сравнение с предходния
аналогичен период. През него също има
ръст, и също изпреварващ в стойност,
но по-умерен—с 15% в обем и с 27% в
стойност в сравнение с 12-те месеца
до ноември 2013 г. За последните две
години средната цена в категорията
се е увеличила общо с 19% до 22.59 лева
за килограм.
В категория зърнени блокчета
Nielsen следи всички вносни и местно
произведени фабрично пакетирани десертни продукти с формата на блокче, които съдържат мюсли, овесени
ядки, сусам или други зърнени култури.
Засиленият потребителски интерес
към тях може да бъде обяснен с факта,
че новостите в продуктите изместват категорията от „нещо сладко за
похапване“ към „нещо здравословно за
похапване“.

Детрониране
на шоколада
Тенденцията за търсене на здравословност от потребителите може да бъде
проследена по покупките на продукти
с шоколад. Преди две години например
цените на зърнените блокчета с шоколад (19.90 лева на килограм средно) са
малко по-високи от тези без шоколад
(18.04 лева за килограм). Междувременно
десертните блокчета без шоколад поскъпват с 21% до 24 лева за килограм и
вече са значително по-скъпи от тези
с шоколад, чиято цена се е увеличила с
8.7% до 21.12 лева за килограм. За този
период десертите с шоколад губят 15
процентни пункта от дела си в обем
до 49% от пазара и вече, макар и с малко, лидер са блокчетата без шоколад.
Аналогична е и картината в стой-

SHUTTERSTOCK

ност—там шоколадовите продукти
губят 20 процентни пункта до 46% в
полза на блокчетата без шоколад, които вече имат 54% от пазара.
Сходни са посоките на развитие и
ако категорията се разгледа през призмата на покритието. Категорично
предпочитани са десертите без покритие, чийто дял расте с три пункта
в обем и с един пункт в стойност до
97% от пазара. Блокчетата без покритие още преди две години са по-скъпите. За този период средната им цена
се увеличава с 15% до 22.50 лева за килограм. Блокчетата с покритие обаче,
чиито цени тръгват от 10.89 лева за
килограм преди две години, са рекордьор
по поскъпване. Цената им се увеличава

със 144% (15.13 лева) и сега те са по-скъпи—26.02 лева за килограм, но делът им
е пренебрежимо малък.

Възход на млякото
и боровинките
Разрезът според добавките, които се
влагат в продуктите, също показва
отлив от шоколада. Продуктите с
шоколад все още имат най-голям относителен дял сред близо 12-те вида
добавки, които Nielsen следи. В обем
делът на десертите с шоколад намалява с шест пункта до 25% от пазара,
а в стойност—с девет пункта до 24%
от пазара. Вторият най-предпочитан
типаж—десертите с банани и шоколад, също губят дял—от пет 32
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пункта в обем до 18% и седем пункта в
стойност до 16%. Сега те имат почти
равни пазарни позиции с десертите с
мляко, които преди две години тръгват от нула, но сега вече имат 17% дял
в обем и 19% в стойност. Това са единствените три сегмента в категорията на зърнените блокове, разгледана
по съставки, чийто относителен дял
е двуцифрено число. Пазарът, изглежда, се е уморил от някои традиционни
видове като десертите с ядки, които
губят три пункта от дела си за последните две години до 5%. Вариантът
шоколад&ядки&стафиди топи дела си
с три пункта до 3%, кокосът губи по
един пункт до 4% от пазара. За сметка
на това нараства интересът към зърнените блокчета с червени боровинки.
За последната година те увеличават
шест пъти дела си в обем до 6% и пет
пъти в стойност—до 5% от пазара.
Потребителите явно харесват разнообразието, защото видовете зърнени
блокчета извън най-популярните имат
дял от 22% в обем и 24% в стойност.
С най-висока средна цена на пазара са
продуктите с ягоди—26.70 лева за килограм, с мляко—26.07 лева за килограм, и с
шоколад—24.93 лева на килограм.

Категорично предимство на
марките на производители
Данните показват не само превес на
марките на производители в категорията, но и тенденция на спад в и без
това малкия дял на собствените марки
на търговските вериги. За последните
две години например делът на собствените марки на веригите е паднал с
четири пункта в обем до 7% от пазара
и с три пункта в стойност до 3%. За
годината до ноември 2014 г. делът на
собствените марки e още по-малък—
свил се е до 5%, но през следващите
12 месеца се покачва с два процентни
пункта. За двете години собствените
марки поевтиняват с 2% до 10.82 лева
на килограм средно, а марките на производител поскъпват с 18% до 23.49 лева
за килограм. Това показва, че причината
за отлива от собствените марки на
веригите не е, защото те не са ценово
атрактивни.

Зърнените блокчета—
градски продукт
Данните показват, че зърнените блокчета са преди всичко „градски продукт“.
Така например 45% от пазара им в обем
°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

Собствени марки vs марки на производител (относителен дял в %)
В обем
2013
2014
2015

В стойност

11

89

6

94

5

95

3

97

7

93

3

97

Собствени марки

Марки на производител

С шоколад vs без шоколад (относителен дял в %)
В обем

В стойност

2013
2015

64

36

49

С шоколад

66

51

34

46

54

Без шоколад

С покритие vs без покритие (относителен дял в %)
В обем
2013
2015

В стойност

6

94

4

96

3

97

3

97

С покритие

Без покритие

Според добавките (относителен дял в %)
В обем

В стойност
31

Шоколад
Банани и
шоколад

24
23

18

16

0.1

Мляко

0.1
17

19

8

Ядки

8

5

Червени
боровинки
Шоколад, ядки, стафиди

5

1

1
6
6

5
6

3

3

5
4

Кокос

5
4
26

Други
2013

33

25
23

24
24

22
2015

Имат се предвид 12-те месеца към ноември на съответната година

и 48% в стойност е съсредоточен в
София, макар в столицата да живеят
15% от населението според данните
на Nielsen. Относително добре е представен и регионът на Черноморието
(Североизточна, Източна и Югоизточна
България, който агенцията нарича
Странджа/Добруджа). Там живее 30%
от населението и на него се падат 23%
от продажбите на зърнени блокчета в
обем и 22% в стойност.

ИЗТОЧНИК: NIELSEN

Топ 5 производители на зърнени блокчета* (по азбучен ред)
В обем

В стойност

f DAZLING DANIEL EOOD/ f DAZLING DANIEL EOOD/
DANIEL KOMMERCE ET

DANIEL KOMMERCE ET

f KORONA-M EOOD

f KURABIYNITSA OOD

f MAX SPORT S.R.O

f MAX SPORT S.R.O

f NESTLE

f NESTLE

f SCHWARTAU

f SCHWARTAU

* По продажби на производителите за 12-те
месеца до ноември 2015
ИЗТОЧНИК: NIELSEN
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Промоциите на устна хигиена през 2015 г.

Colgate е лидер като марка,
GSK – като компания
Боряна ГЕНЧЕВА,
по данни на

www.focusmr.com

О

КОЛО ТРИ ЧЕТВЪРТИ от промоциите в категорията устна хигиена
са на пасти за зъби. Останалата
четвърт се дели между четките за зъби
(в по-голяма степен) и водите за уста.
Данните на Focus Market Research за 2015 г.
сочат, че в сравнение с предходната година делът на промоциите на пасти за
зъби е намалял—с два процентни пункта
като брой—до 74%, и с шест пункта като
брутна рекламна стойност (GAV*)—до
69%. Това частично се дължи на нарастването на промоциите на четки за зъби—с над процентен пункт като брой до
15.6% и с почти два пункта като GAV до
17.5%. Ръст има и при водите за уста—с
половин пункт до 10% като брой и с почти три пункта до 13% като GAV.

14-те основни
промотиращи марки
Делът на 14-те основни промотиращи
марки от общата брутна рекламна
стойност на промоциите на продукти за устна хигиена се увеличава—от
80% през 2014 г. на 91% през изминалата
година. Ръст има в дела на всички марки
с изключение на две—на лидера Colgate
Palmolive и на Vademecum, 11-а позиция.
Делът на Colgate Palmolive намалява
с чувствителните 9.2 пункта до 16.4%.
Това стопява от 12 на три пункта разликата с втория на пазара—Astera.
Делът на марката на „Арома“ нараства
от 7.5 на 13.3%.
Намалението в дела на Vademecum е
почти символично—от 4.2% на 3.7%

Компанията лидер е GSK
Разгледано по компании, лидер е GlaxoSmithKline (Aquafresh, Sensodyne,
*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 обема на
всяка промоция (в кв. см).

SHUTTERSTOCK

Paradontax) с дял от 22.4% от брутна- „Фантастико“ (17.7%).
та стойност на всички промоции общо. Компанията има най-голям дял от С дял под 10%
промоциите в „Билла“(35%), следвано Dr. Theiss—производител на пастите,
от „Метро“ (29%), „Пикадили“ (28.5%), водата и четките Lacalut, има 6.5% дял
„Фантастико“ (26.4%), Т mаrket (26%). Най от брутната рекламна стойност на
малък е делът им в Lilly Drogerie (9.8%).
промоциите, постигнат преди всичко
На втора позиция е Colgate Palmolive в „Т маркет“ и dm. Производителят има
(пасти, четки и води за уста Colgate) дял съответно от 18.8% и 16.2% в двете
с дял от 16.3% от GAV на промоциите, компании.
постигнат преди всичко с 56.6% от
Делът от 4.7% на Johnson&Johnson се
промоциите в ЦБА, 25% в „Билла“, 22.6% дължи основно на промоциите на водавъв „Фантастико“. Най-слабо е промоп- та Listerine в „Т маркет“.
рисъствието на компанията в „Метро“
Trisa е с 4.4%, постигнати основно
(3.4%).
от промоции на едноименните четки
На трета позиция е „Арома“ с 15.2%. в „Кауфланд“. Henkel също има дял от
Компанията има силно промоприсъст- 4.4% благодарение на промоциите на
вие с марка си Astera (пасти, четки и Vademecum в „Билла“.
води за уста) в „Кауфланд“ (27%), а също
Coswell (L’Angelica) са постигнали 3%
така в „Метро“ (17.5%), в „Билла“ (10.7%), дял от брутната рекламна стойност
в Lilly (11%). Веригата, в която напълно на промоциите благодарение на проотсъства, е „Лидл“.
моциите си в „Пикадили“ (32.4% дял от
Четвърта и последна сред ком- общия във веригата). Unilever имат
паниите с дял, надхвърлящ 10% от 1.6% единствено благодарение на пробрутната рекламна стойност на моции на Signal в „Лидл“ (18.8% от всичпромоциите в категорията, е P&G—с ки там).
13%. Производителят на четките за
Като цяло собствените марки на тързъби Oral B е най-добре представен говските вериги имат 2.5% дял от общав „Метро“ (28%), „Т маркет“ (18%) и та брутна рекламна стойност на 34
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Промоциите по марки
(2015 спрямо 2014, %)
25.6

Colgate

16.4
7.5

Astera
Aquafresh

SHUTTERSTOCK

Промоциите по сегменти
(2015 спрямо 2014, %)
Паста за зъби
76.2
74.6

2014

74.2
69.3

2015
Четка за зъби
14.3
2014
15.5
15.6
17.5

2015

Вода за уста
9.5
2014
10.0

По вериги

Брой промоции

GAV

33
промоциите в категорията. Според данните на Focus Market Research през 2015 г.
промоции на собствени марки са правили
само три вериги—„Лидл“ (31.9% от общия
GAV), dm (5.4%) и „Билла“ (5%).

5.4
7.8
6.2
6.5
4.9
5.6
3.9
5.4
4.2
4.7
2.1
4.2
3.3
3.9
4.2
3.7
0.8
3.6
1.4
1.8
0.3
1.5

Blend-a-med

Промолидер в „Кауфланд“ е „Арома“ с
дял от 26.9% от промоциите там.
GlaxoSmithKline е най-промотиращата компания в „Билла“ (35%), „Метро“
(29%), „Фантастико“ (26.4%) и „Т маркет“
(26%). В „Метро“ компанията е плътно
следвана от P&G, чийто дял е 27.8%. В
„Пикадили“ GSK са втори с дял от 28.5%.
Лидер там е Coswell (L’Angelica) с 32.4%.
В ЦБА най-голям дял от брутната рекламна стойност на промоциите има
Colgate (56.6%), а в Lilly Drogerie лидерството е почти поделено между P&G
(11.4%) и „Арома“ (10.9%). В „Лидл“ номер
едно е P&G с дял от 32.4%, следвана от
собствената марка на веригата—31.9%,
и Unilever—с 18.8%.

Lacalut
Sensodyne
Parodontax
Listerine
Oral B
Trisa
Vademecum
L’Angelica
Bilka

Динамика
на промоцените

10.3
13.1

2015

13.3
10.7
12.7

Himalaya

Най-ниските промоцени и при пастите
за зъби, и при водите за уста се увеличават през 2015 г. спрямо предходната
година. Минималната цена на паста за
зъби от 75 мл в промоция например, се
увеличава от 0.60 лева на 0.99 лева.
Най-високата промоцена при пастите за зъби също се е увеличила—от 13.49
лева за опаковка на 13.99 лева, а средната е намаляла—от 3.77 на 3.67 лева.
При водите за уста най-ниската

19.59

Others
2014

8.80
2015

промоцена е нараснала от 1.75 на 2.63
лева за 500 мл, най-високата е останала
на ниво 16.99 лева, а средната леко се е
повишила—от 4.16 на 4.63 лева за тази
разфасовка.

Дял на производителите от промоциите в основните търговски вериги
(% от GAV, 2015)
Kaufland
DM
Billa
Metro C&C
CBA
Fantastiko
Lilly
T market
Piccadilly
Lidl
Glaxo smithkline

17.9

12.3

20.2

26.9
16.7

7.0

12.4
6.6

35.1
3.4

10.7

17.5

5.1

8.6

9

5.8
10.4

1.8 2.0

8.5

22.6
10.9

26.0

12.6

28.5

8.6

16.9
Colgate-Palmolive

9.5
1.9
7.5

17.7

9.4
18.1
9.2

Procter & Gamble

11.4

4.5

3.2 1.8 4
9.7

4

32
18.8

4
12.8

4.7

4

37

32.4
Aroma

8
19

7.9

11.4

3
7

13.2

56.6

26.4

6

19

27.8

22.1
9.8

5.3

25.1

29.1

2.3

16.2

6
5

51
Dr. Theiss

Johnson & Johnson

Trisa

Други

Henkel
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Три закона ще регулират
хранителния сектор
Структуроопределящ ще е изцяло новият закон за храните
Ася МАНДАДЖИЕВА

Х

РАНИТЕЛНИЯТ СЕКТОР, който е сред
най-големите в страната с потребление на храни през 2014 г. на
стойност 9.2 млрд. лв. и 112 хиляди заети,
ще бъде регулиран с пакет от три нови
закона, предложен от Министерството
на земеделието и храните. В пакета
влизат закон за хранителната верига,
закон за храните и закон за оценка на
риска по хранителната верига, както
и промени в закона за ветеринарномедицинската дейност. Това обявиха в
края на януари от МЗХ по време на обществено обсъждане на новите проектозакони.
След това Народното събрание прие
на второ четене промените в Закона за
ветеринарномедицинската дейност,
а правителството одобри проект на
закон за оценка на риска по хранителната верига, с който центърът, който
досега извършваше тази дейност, се
преструктурира и преминава на подчинение на министъра на земеделието.
Проектът е внесен в парламента.
Структуроопределящ по думите на
земеделския министър Десислава Танева
ще бъде

Изцяло новият
закон за храните
чийто проект министерството е изготвило заедно с браншовите организации от сектора. Причината да се пише
изцяло нов закон е, че сегашният е от
1999 г., не отговаря на съвременните
условия и досега е променян над 30 пъти,
обясняват от министерството.
Новият проект определя общи и
специфични изисквания към храните
и компаниите, които ги произвеждат,
преработват и дистрибутират. С
него се въвеждат изисквания и към индустриите, които обслужват сектора,
като производители на опаковки, превозвачи и др.
Търговията с хранителни продукти

SHUTTERSTOCK

по интернет също попада в обсега на
новите текстове. Само търговци, които имат регистрирани обекти за търговия с храни в БАБХ, ще имат право да
продават продукти от разстояние. Ще
има и специални правила за опаковките
и етикетите, както и изисквания към
хранителните добавки, които се пус-

кат за пръв път на пазара.
Правомощията на контролните органи по отношение на сивата икономика се увеличават, като нелегалните
цехове ще бъдат затваряни веднага.
Според сега действащото законодателство в нерегистрираните в БАБХ
предприятия се влиза само със 36
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съдебна заповед, защото те са частна
собственост. Предвиждат се и значително по-високи санкции за нарушенията.
Нови изисквания ще има и за транспортните средства, които превозват
хранителни продукти. В момента производителите и търговците подлежат
на контрол, но не и начинът, по който
стоките се доставят. С промените
транспортните средства за превоз на
храни от животински и неживотински
произход трябва да бъдат регистрирани в съответната областна дирекция
по безопасност на храните, където е
регистриран обектът.
Друга новост е, че производителите,
които пускат на пазара вредни храни,
ще бъдат публично оповестявани чрез
електронен регистър, който ще бъде
достъпен за потребителите.
Изцяло нов момент е определянето на реда за дейности по хранителното банкиране и даренията с храни.
Храните, които се даряват, трябва да
са произведени в регистрирани обекти,
а дарителите ще информират БАБХ.
Според МЗХ промените в закона за
храните ще ограничат незаконната
търговия и ще създадат условия за равнопоставеност на всички стопански
обекти, които функционират по агрохранителната верига.

Общата рамка
която регламентира същността на
дейностите по веригата и включените
в нея елементи, се съдържа в проектозакона за хранителната верига, който
вече е публикуван на сайта на МЗХ за
обществено обсъждане.
За пръв път се посочват в един закон компетентните органи, които
провеждат държавната политика по
веригата, осъществяват контрол върху елементите й, извършват оценка на
риска и са отговорни за обмяната на
информация.
Държавната политика по хранителната верига ще се провежда от четирима министри—на земеделието и
храните, на здравеопазването, на икономиката и на околната среда и водите.
Ресорите на всеки от тях са ясно описани в документа. Например министърът на здравеопазването отговаря за
безопасността, защитата на здравето и интересите на потребителите
при производството, дистрибуцията
и пускането на пазара на бутилира°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

ните натурални, минерални, изворни
и трапезни води; храни със специално
предназначение; инфекции, предавани
на хора чрез храни и води; използването
на здравни претенции при предлагане
на храни; лабораториите в областта
на хранителната верига. Министърът
на земеделието и храните отговаря за
продуктите за растителна за защита,
здравето на растенията и животните,
хуманното отношение към животните, фуражите, храните, с изключение на
бутилираните води, лозаро-винарския
сектор и др.
В момента десет закона регламентират елементите на хранителната
верига—Законът за храните, Законът
за фуражите, Законът за защита на
животните, Законът за ветеринарномедицинската дейност, Законът
за защита на растенията, Законът
за генетично модифицираните организми, Законът за животновъдството, Законът за опазване на околната
среда, Законът за здравето, Законът
за пчеларството. Те обаче регламентират сегментирано елементите по
веригата и не става ясен обхватът им
в цялост. Съществуват и текстове в
отделните закони, които се припокриват. Според авторите на новия проект
той ще реши проблема със сегментираното законодателство и ще разграничи
компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи анализ и
контрол.
Законопроектът обхваща всички
дейности, свързани с храни, вино, продуктите, получени от грозде и вино,
плодовите вина и оцета, етиловия
алкохол и дестилатите от земеделски
произход и спиртни напитки, фуражи-

Търговията
с хранителни продукти
по интернет също
попада в обсега на новите
текстове.
Производителите,
които пускат на пазара
вредни храни, ще бъдат
публично оповестявани
чрез електронен регистър.

те, животните, странични животински продукти, ветеринарномедицински продукти, растения и растителни
продукти, продукти за растителна
защита, материали и предмети, предназначени за контакт с храни.
Специална глава описва мерките,
които се предприемат за управление
на кризи, свързани с храни и фуражи.
Предвижда се съответните министерства да изготвят оперативни
планове за управление на кризи. Те ще
се изпълняват незабавно, когато се установи сериозен риск за здравето на
хората, животните или растенията.
Санкциите стигат до 100 хил. лева,
като най-големи са в случаите, когато е
застрашено здравето на потребителите или са налице значителни икономически загуби. За извършване на дейност
във временно спрян или затворен обект
или в обект, който не е регистриран по
съответния ред, глобата е в размер от
5 хил. до 10 хил. лв. При повторно нарушение тя расте.
Процесът по прилагането на новата
правна рамка ще приключи с въвеждане
на

Единна
информационна система
по цялата агрохранителна верига—от
фермерите до хранителните магазини,
в които потребителите влизат и избират продуктите, които да си закупят,
по информация от министър Танева.
Тази система ще е публична и достъпна
за потребителите—за да има и техен
контрол върху обектите, да се намали
корупционният натиск и да се гарантират правата им.
„По този начин ще направим публични всички регистрирани обекти по агрохранителната верига, за да се знаят
техният вид, права, планиран контрол.
Ще дадем възможност на потребителя както да получи информация за нарушенията, така и сам да предизвиква
контрол на съответния обект“, обясни
Танева. Според нея крайният консуматор трябва да бъде сигурен, че това,
което е написано на етикета, съответства на неговите очаквания.
Вносителите на пакета от проектозакони се надяват, че новите правила за
агрохранителната верига и общественият контрол ще намалят корупционния натиск, ще облекчат административно операторите и ще гарантират
безопасността на храните.
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Хляб онлайн?
Защо не
В Германия този момент още не е настъпил. Редица други хранителни
продукти обаче вече традиционно се купуват в мрежата
Биляна МИХАЙЛОВА, Бон

В

СЕКИ ЧЕТВЪРТИ КЛИЕНТ на онлайн
търговията в Германия (или 28 на
сто от потребителите) вече е
поръчвал по този начин и храни, и напитки, сочат най-актуалните данни
за навиците на германците при покупката на насъщното. Четиридесет и
три на сто са се възползвали от онлайн
магазините, които съществуват към
конвенционалните супермаркети, 38
процента са се доверили на «чистите»
онлайн магазини за храни.
Тенденцията е възходяща—ако през
2012 г. само десетина процента от германците са поръчвали храни и напитки
онлайн, сега този показател е стигнал
28 на сто. А сред хората между 30- и 49годишна възраст е и още по-висок—33
процента. Което тутакси дава отговора на въпроса за коя група потребители
този вид търговия представлява найголям интерес и облекчение при набавянето на необходимите за дома продукти—за тези, които не разполагат
с излишно време, нямат възможност
да консервират продуктите и ползват интензивно интернет. От друга
страна, поръчките онлайн биха били и
огромно улеснение за по-възрастните
хора, за които при това положение ще
отпадне необходимостта да пренасят
тежките продукти сами.
Що се отнася до вида храни, които
се поръчват в мрежата, засега водещо
място заемат по-трайните продукти като макарони или брашно, но 31
процента са си купували вече и пресни
плодове и зеленчуци. Осемнайсет на
сто от тези, които веднъж са поръчвали храни в интернет, вече го правят
редовно, 39%—понякога, 33%—рядко. В
оценките за този вид търговия 36 на
сто казват, че са „много доволни“, 55%
са „по-скоро доволни“ и само седем на
сто са „по-скоро недоволни“.
Изследователите междувременно са

SHUTTERSTOCK

установили и причините, поради които все още има и германци, които не
купуват хранителните си продукти в
мрежата: 60% заявяват, че не искат да
изчакват доставката, 59 на сто се съмняват в това, че поръчаното наистина
ще бъде прясно. За 32% пък от решаващо
значение са разходите по доставката,
които няма нужда да бъдат плащани,
ако могат да бъдат избегнати.
Как обаче биха изглеждали нещата
практически—ако все пак се направи
стъпката по поръчката на (прясна)
храна онлайн? Търговецът би могъл
да я докара до вратата с контейнер,
снабден с охлаждаща инсталация. Или
пък супермаркетът може да достави
до дома поръчаното онлайн или пък да
подготви продуктите за взимане от

Основната част от
продуктите и в бъдеще
ще се купува все пак в
супермаркета, тъй като
е практично.

определено място. Така според експертите изглеждат механизмите на търговията с храни в бъдеще.
Действително става въпрос за бъдеще—за момента в Германия само
един процент от оборота в сферата
на търговията с храни идва от поръчките онлайн. Прогнозите обаче са, че в
най-скоро време този дял значително
ще нарасне, във връзка с което фирмите отсега инвестират милиарди в
новия модел. Включително за преодоляването на някои предразсъдъци, чието
наличие в сферата на търговията с
храни е съвсем обяснимо—ако потребителят се безпокои за свежестта на
продукта или за това дали неговият
външен вид ще отговори на представата и очакванията.
Дори и най-оптимистично настроените спрямо онлайн търговията с храни експерти са убедени, че и в бъдеще
основната част от продуктите ще се
купува все пак в супермаркета—тъй
като е изключително практично. Но и
предложенията в мрежата ще заемат
своето място, ако става дума например за някакви по-екзотични и по-трудно намираеми деликатеси.
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Икономическата криза събуди
онлайн пазара в Кипър
Електронните магазини на острова са и за търговци, и за
крайни клиенти; и самостоятелни, и към търговски вериги
Бранислава БОБАНАЦ, Никозия

„П

РЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ значително нарасна интересът
за пазаруване онлайн. Имаме
много повече поръчки, хората станаха по-активни и ни търсят, защото
предпочитат да си пестят времето
и парите.“ Това са наблюденията на
Елена Теофилу от клиентския отдел на
NSI Supermarketcy ltd, един от най-големите онлайн супермаркети в Кипър.
„Онлайн търговията навлиза трудно в
сферата на доставките, кипърските
търговци на дребно не са подготвени
за нея“, коментира Любомир Вачев, собственик на Bulgaria Cheese Itd, най-голямата българска компания за търговия
с бързооборотни стоки в Кипър, която
от юли миналата година започна да
развива онлайн търговия.
Макар и привидно противоречиви, и двете оценки отразяват реални
тенденции, които се развиват сега на
острова под влиянието на икономическата криза и рецесията, продължили
три години и половина. В края на 2015 г.
Кипър започва да „изплува“ от дъното
с лек икономически растеж. През август
правителството официално обяви, че
страната излиза от рецесията.

Новите възможности
за клиенти и търговци

E-Commerce Law L 156 (I)/2004, Amendment
Law L 97 (I)/2007 е допълнен през 2007 г.
Законодателството в тази област е
хармонизирано напълно с последните европейските директиви, казаха за „Регал“
от Министерството на търговията.
През последните години пазарът
на острова постепенно се отваря за
онлайн търговията. Една от най-големите вериги супермаркети в Кипър—
Alphamega, наред с разширяването си с
„реални“ магазини преди месеци откри
и първия си онлайн магазин. Специално
създаден само като онлайн супермаркет е NSI Supermarketcy ltd. Той действа
от 2011 г., вече е сред водещите в този
сектор и предлага близо 6000 продукта.
Разширяването в е-посока е политика
и за Cheapbasket.com.cy. Компанията е
специализирана в доставка на хранителни стоки до вратата още от 1968 г.
Тогава поръчките са били разнасяни в
предната кошница на велосипеди, а
днес транспортът на уеб поръчките
се осъществява от пет микробуса.
Сред известните онлайн магазини
е и „Тайната на Афродита“ (Aphrodite’s
Secret), който продава традиционни
кипърски сладки изделия, собствено
производство, ядки, деликатеси, сушени плодове, маслини, вино. Като обединение на търговци на дребно за онлайн
търговия действа Cyprus-supermarket.
com. В асортимента му влизат разнообразни козметични и хигиенни продукти, хранителни стоки, напитки.

Кризата даде тласък за развитието на
електронната търговия, която крие
възможности за намаляване на разходите за транспорт и персонал, коментира Предимства
Любомир Вачев. В същото време криза- Онлайн пазаруването се предпочита
та намали покупателната способност основно от активните работещи хора,
на хората и потребителите търсят както и от семействата с малки деца,
как да пазаруват с по-малко разходи, ко- защото икономисва време и пари, сочи
ето е сред предимствата, които дават практиката на NSI Supermarketcy ltd.
е-магазините, допълни от гледната „Спестяваме опашките и предлагаме
точка на клиентите Елена Теофилу.
цени, по-ниски или на нивата на тези
Кипър има закон за електронна- в реалната търговска мрежа. Нямаме
та търговия още от приемането и такси за доставка. Така клиентите
му в Европейския съюз през 2004 г. икономисват и разходи за бензин за ко°1 I CII I ФЕВРУАРИ 2016

лата“, изброиха основните плюсове от
онлайн супермаркета. Поради спецификата на клиентелата им най-много се
търсят бебешки козметични и хигиенни продукти и памперси, а също така
биохрани и замразени храни, както и
минерална вода в големи опаковки.
По-трайни продукти (козметика,
перилни препарати, напитки) са предпочитани за онлайн пазаруване и в
Cheapbasket.com.cy. Потребителите все
още са сравнително сдържани за интернет поръчки на хранителни стоки.
Според Любомир Вачев, собственика
на LVK Bulgaria Cheese Itd, електронната търговия е изгодна и за предприемачите, защото им помага да намалят
разходите си за доставка и за персонал.
„Интернет търговията е бъдещето. Тя
е и по-лесен начин на работа като логистика“, подчерта той. От юли тази
година компанията отвори и онлайн
магазин. Фирмата надгради съществуващия си логистичен център с нова
база, която постепенно ще поеме изцяло заявките по интернет.
Онлайн бизнесът на „Булчийз“ е насочен предимно към търговците на дребно. „Може да се каже, че се специализираме върху „онлайн за ритейл“. Целта
ни е да развием онлайн снабдяването
за малки магазини и супермаркети, с
които работим—техните собственици да правят заявките за стока чрез
нашата уеб страница и след това да я
получават в новата логистична база“,
уточни Любомир Вачев. Така и самата
„Булчийз“ ще намали разходите си за
персонал и доставка, което е важно перо в условията на свития пазар.
Процесът е труден, защото кипърските предприемачи не са готови за
нововъведенията, коментира Вачев.
Повечето от тези дребни собственици са възрастни хора, затрудняват се
да работят с компютър и с програми за
снабдяване онлайн, смята българският
бизнесмен.
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Може ли ключовият наемател
в мола да диктува за другите
Габриела ЕДРЕВА, адвокат, CMS Sofia

П

РАКТИКАТА, наложената в световен мащаб, още
на етап планиране на
търговските центрове
да се привличат т.нар.
ключови наематели,
които да генерират
основния клиентопоток в центъра и да
допринесат за неговия успех, води със
себе си редица клаузи, които предоставят известни привилегии на ключовите наематели спрямо останалите. Тези
привилегии могат да имат както финансово изражение чрез особено изгодни
или дори нулеви наемни нива, така и да
са свързани с адаптирането на архитектурния план на мола към нуждите на
ключовия наемател. Те могат и да се изразяват в предоставянето на определени права на ключовия наемател чрез
договора за наем. Такова право, често
характеризиращо договорите за наем
с ключов наемател, е правото на същия
да се противопостави на отдаването
под наем на търговски площи в мола на
трети лица при определени условия. С
това право на практика се предоставя
изключителност на ключовия наемател,
като така той получава възможност да
не допусне свой конкурент на територията на търговския център. Подобни
клаузи в договорите за наем между търговските центрове и техните ключови
наематели повдигат редица

Въпроси от гледна точка
на конкурентното право
което забранява споразуменията между
предприятия, имащи за цел или резултат предотвратяване, ограничаване
или нарушаване на конкуренцията на
съответния пазар. Споразуменията
могат да бъдат забранени както „по
своята цел“, така и „по своя резултат“.
Забранени „по своята цел“ споразумения
са тежки нарушения, които по самото
си естество увреждат конкурентната
среда, без да е необходимо да се анализира наличието на евентуален вредоносен
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Клаузите, с които се предоставя право на ключовия
наемател да се противопостави на отдаването
под наем на търговски
площи на трети страни,
могат да фигурират в договорите за наем, но употребата им изисква както
предварителен, така и
периодичен конкурентноправен анализ.

за конкуренцията резултат. Такива споразумения винаги подлежат на санкция.
Забраната за сключване на антиконкурентни споразумения касае не само
предприятия, които са конкурентни помежду си, но и предприятия, намиращи
се на различни етапи на веригата производство—дистрибуция, т.е. намиращи
се във вертикални взаимоотношения.
Практиката в договорите за наем с
ключови наематели да им се предоставя
право да се противопоставят на отдаването под наем на търговски площи на
трети страни е често разпространена,
а глобите за забранени споразумения, които КЗК има правомощието да наложи,
могат да достигнат 10% от общия оборот за предходната финансова година за
всяко предприятие, участващо в 40
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споразумението. В отговор на запитване, отправено от латвийския Върховен
съд, в свое решение от 26 ноември 2015 г.
(решение Maxima Latvija, C-345/14)

Съдът на Европейския
съюз (СЕС) реши
че наличието в договор за наем на клауза, която дава на наемател в търговски
център право да се противопоставя на
отдаването под наем от наемодателя
на търговски площи в същия търговски
център на други наематели, само по себе си не означава, че този договор има за
цел ограничаването на конкуренцията.
Решението на СЕС е задължително както
за КЗК, така и за българските съдилища, в
частност Върховния административен
съд. Следователно правото на конкуренцията не забранява принципно наличието на такива клаузи в договорите за наем с ключови наематели. Същевременно
обаче това не означава, че няма риск конкретната клауза, предоставяща такова
право на ключовия наемател, да доведе
до квалификацията на договора за наем като забранено от конкурентното
право споразумение. Това може да се слу-

Правото на конкуренцията
не забранява принципно
наличието на такива клаузи
в договорите за наем
Глобите за забранени
споразумения, които
КЗК има правомощието
да наложи, могат да
достигнат 10% от общия
оборот.
чи, когато тя има или би могла да има
антиконкурентен резултат. В действителност, за да се установи

Дали дадено споразумение
е антиконкурентно
по своя резултат е необходимо според
практиката на СЕС, от една страна, да
се извърши задълбочен анализ на неговия икономически и правен контекст

(например наличие на свободни и достъпни търговски площи в района, обслужван от мола, наличие на административни и регулаторни бариери за
навлизане на пазара). От друга страна,
следва да се изследват през призмата
на конкурентното право особеностите на съответния пазар, в частност
броят и големината на участниците,
както и степента на концентрация на
пазара, лоялността на потребителите
към съществуващите молове и навици
на потребление, за да се установи дали
споразумението в значителна степен
допринася за евентуално затваряне
на този пазар. В допълнение, за да бъде
определено такова споразумение като
антиконкурентно, е необходимо резултатът, който споразумението ще
окаже или би могъл да окаже върху конкуренцията, да бъде значителен. За да се
определи дали той е значителен, следва
да се анализират от конкурентноправна гледна точка пазарните дялове на
всяко от предприятията, участващи
в него, а те, също както изброените погоре фактори, подлежат на промяна във
времето.

БИБЛИОТЕКАТА НА „РЕГАЛ“
More Than
a Showroom:
Strategies for Winning
Back Online Shoppers

Toward
Cross-Channel
Management

The Future
of Branding

Д. Бачрач, Д. Огилви,
А. Рап, Д. Каламуса

Феликс Брунер,
Томас Рудолф

Рахендра Шриваща,
Грегъри Метц Томас

Феноменът showrooming, при който
клиентите разглеждат продуктите
във физическите магазини и после ги поръчват онлайн, започна да притеснява
реалния ритейл преди няколко години.
И в момента той придобива все по-мащабни размери, казват авторите на
„Повече от шоуруминг”. Има обаче способи, чрез които търговците могат да
обърнат тази тенденция в своя полза,
смятат те. Книгата предлага тактики
и стратегии, чрез които бизнесът да
намали загубите от пропуснати продажби в реалните търговски обекти и
да привлече обратно разглеждащите
клиенти към in-store покупки.

В търговския свят всички говорят за Книгата събира на едно място най-нокросканална търговия. Малко обаче са вите постижения в управлението на
онези, които вече умеят успешно да марките на идейно ниво. Авторите
я управляват. Книгата Towards Cross – екип от установени маркетинг и
Channel Management разглежда аспекти брандинг експерти, изследват бъдещена успешното развитие на безшевна то на брандинга в светлината на клюстратегия за управление на бизнеса в чови аспекти от живота на марката,
различните канали за търговия. Целта като изграждане на бранда, управление
е чрез идентифициране, развитие и на представянето, ревитализиране,
адекватно прилагане на кросканални оценяване, предпазване, създаване на
услуги бизнесът успешно да привлече, стратегия за цялостно преживяване и
задържи и остави доволни целевите си пр. Полезно четиво, предоставящо какклиенти. Основният акцент пада вър- то конкретни съвети за тесни специаху методите за извличане на синергия листи в тази сфера, така и визионерски
между онлайн и офлайн присъствието поглед за мениджмънта на търговскина компанията.
те компании.

Цена: $33.27

Цена: $84.00
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amazon.com

amazon.com

Цена: $82.45

amazon.com
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Телешка саздърма „ЕКО МЕС“

Телешко шкембе „ЕКО МЕС“

Описание:
Телешката
саздърма се
приготвя от
варено месо, добре
овкусено с дафинов
лист и черен пипер.
Подходяща е за
консумация с чаша
червено вино.

Описание: Вече
може да сготвите
любимата си шкембе
чорба бързо, лесно и
вкусно. Желираното
телешко шкембе
е предварително
сварено и добре
овкусено. Може да
се консумира както
директно, така и след
топлинна обработка.

Разфасовка: ��� г

Разфасовка: ��� г
Производител: „ЕКО МЕС“ ЕООД
Е-mail: ekomes@abv.bg office@ecomes.eu | www.eco-mes.com
Телефон: +359 3519 2260
Адрес: 4413 с. Величково ул. „Памидовско шосе“

Производител: „ЕКО МЕС“ ЕООД
Е-mail: ekomes@abv.bg office@ecomes.eu | www.eco-mes.com
Телефон: +359 3519 2260
Адрес: 4413 с. Величково ул. „Памидовско шосе“

Прясно краве мляко „Боженци“

Кисело мляко „Елви“

Описание: Прясно краве
мляко „Боженци” е преминало високотемпературна пастьоризация,
при която се запазват
хранителните вещества
на готовия продукт. Произведено е за директна
консумация. Произвежда се
в два варианта:
• „Боженци“ �.�% полуобезмаслено мляко
• „Боженци“ �.�% пълномаслено мляко.

Описание: Краве кисело мляко
„Елви” се произвежда от сурово
краве мляко, претърпяло процес
на млечнокисела ферментация под
действието на закваска, съдържаща изолирани в България Лактобацилус булгарикус и Стрептококус
термофилус.
Кисело мляко „Елви“ се предлага в
три варианта:
• „Елви“ �%–частично обезмаслено
• „Елви“ �.�%–пълномаслено
• „Елви“ �.�%–високомаслено–произведено от пълномаслено
краве мляко, нормализирано със сметана.

Разфасовка: � л

Разфасовка: ��� г

Производител: „Елви“ ООД
Е-mail: office@elvimilk.com
Телефон: 0897 300 474
Адрес: Габрово, с. Велковци

Производител: „Елви“ ООД
Е-mail: office@elvimilk.com
Телефон: 0897 300 474
Адрес: Габрово, с. Велковци

Българско бяло саламурено сирене БДС 15:2010
Описание: Произведено съгласно
изискванията на БЪЛГАРСКИ
ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ

Производител: „Полидей-2“ ООД
Е-mail: polyday@mai.bg
Телефон: 359/882550401
Адрес: Карлово, ул. „Яне Сандански“ №8

°1 I CII
ФЕВРУАРИ
°2 I CIII
I Март 2016

08 т е м а н а б р о я

Борислав Сандов, Фондация
нето към групата,
за околна
както и за процента,
среда итранспортното
земеделие
замърсяване и подоб-

Солидарното земеделие*
изисква доверие и споделен риск
който може да се получава от фермера като добавена стойност. Подобни
практики обаче водят до оставането
на средства за местните икономики,
създават работни места, ограничават

Боряна Генчева

З

емеделието с общностна подкрепа е икономически модел, в който
група потребители сключват споразумение с един или няколко фермери,
които да произвеждат нужните им
храни. Това е директно партньорство,
в което се споделят рискове, отговорности и ползи от земеделските дейности по линия на дългосрочен официален или неофициален договор. Подобни
практики обикновено са в малък мащаб
с цел да се произведе качествена храна
чрез методите на агроекологията. Това
Моделът е рефлексия на
каза Борислав Сандов от Фондацията
за околна среда и земеделие на конфе- липсата на достатъчна
ренцията “Фермерските храни”. Той е
подкрепа за малки
член на работна група на ниво ЕС, която проучва развитието на подобни земеделски производители
практики в 25 европейски държави. Той
ги представи като алтернативни, защото не разчитат на субсидии и не са и в България, подобни практики все още
част от общата селскостопанска поли- не са развити както в Европа, най-вече
тика. За пръв път моделът придобива по линия на дългосрочното споразумепубличност в края на 80-те години на ние и на споделянето на рисковете, доминалия век в САЩ, каза Сандов. Група бави Сандов.
американски потребители се опитват
Характерното за модела е, че в над
да го приложат, вдъхновени от Рудолф 95% от случаите се използват методиЩайнер и неговите идеи за биодина- те на агроекологията, биоземеделието,
мично земеделие. Всъщност още през биодинамичното земеделие. При това
60-те години един професор по земеде- не е задължително да има сертификат
лие в Алабама провокира членски клуб – достатъчно е потребителите да са
със сходен модел. Подобен е и японски- наясно с методите на производство,
ят модел тайки, който съществува защото фермерите произвеждат храот 70-те години. В Европа през 1992 г. ни само за тях, а не търгуват на външза пръв път се появява и терминоло- ни пазари. Най-често към фермерите за
гията community supported agriculture. подобни договори се обръщат млади
Първите пробиви са в Швейцария и в родители, загрижени за храната на деГермания. Този модел е рефлексия на лип- цата си, и групи на природозащитнисата на достатъчна подкрепа както в ци, които го правят като част от своя
САШ, така и в Европа за малки земедел- принос за опазването на околната срески производителите, заради което те да. Друг ключов принцип на подобни мозаедно със заинтересовани потребите- дели е доверието. Доверието на фермели се организират и създават подобни ра, че потребителите ще купят всичко
модели. В Източна Европа, в това число произведено. И на потребителите, че
продукцията ще бъде произведена по
*Понятието Community Supported Agriculture
договорения начин. В някои държави със
(CSA) все още няма унифициран превод на българсилни
нива на доверие не е необходимо
ски език. Използват се земеделие с общностно
подпомагане, солидарно земеделие и др.
изричното подписване на договори, но
°2 I CIII I Март 2016

ряват околната среда. Без да е панацея,
земеделието с общностна подкрепа е
добър подход и към земеделието, и към
потребителите, обобщи Сандов.

в други това е практика.
Трети важен елемент е споделеният
риск. Фермерът не оперира на външния
пазар, а произвежда само за групата и
от това зависи работното му място.
Редно е, ако природно бедствие унищожи реколтата, рискът да бъде споделен
между фермера и потребителите. Ако
реколтата е добра, потребителите също споделят ползите наред с фермера.
В Европа явлението се заражда в
началото на 90-те години в района
на Фрайбург. Тъй като става дума за
доброволни споразумения, публичната
информация е оскъдна. Според някои
източници в момента на континента има около 1000 такива групи. Около
300 - най-много, са те във Франция.
Съществуват в Германия, Швейцария,
Испания. Започват да се зараждат в
Централна и Източна Европа. В България
според Борислав Сандов засега съществуват само прототипове. Пречки пред
развитието им в страната са ниските
организационна култура и култура на
сдружаване, както и лошите спомени
от кооперативите. Потребителите
в такива групи не само получават два
пъти седмично кошница с продукти, но
се събират веднъж месено, имат управителен съвет и форма на вътрешна
организация, която помага за развитието на процеса. Често потребителите
споделят отговорностите по разпределянето на храната на ротационен
принцип. На по-късен етап с практиката в такива групи се развиват и инициативи, свързани със създаване на общ
бизнес, форми на алтернативно образование и др.
В момента за създаването и развитието на подобни практики се отварят много възможности по линия на
механизмите на ЕС, на бизнес и на общностни инициативи. Част от предизвикателствата са, че подобни групи не
бива да са много големи, защото, когато надхвърлят 50 - 60 души, моделът
се изкривява. Трябва да има вътрешни
правила за напускането и присъединява-

