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За абонати
При проблеми с получаване на броя,
моля, звънете на телефон 02 93 76 349

През последната фискална година „Билла
България“ е увеличила оборота си с 11.06%
спрямо 2014 г. и е приключила на печалба.
Регистрираните приходи от продажби възлизат на над 683 млн. лв. и значително надвишават планираните стойности. Финансовият
резултат на компанията за 2015 г. е положителен и осезаемо по-добър от очаквания, съобщиха от компанията.“Особено радостно
е, че двуцифреният ръст практически е постигнат от съществуващите филиали, тъй
като повечето откривания бяха осъществени в средата на декември 2015 г.“, коментира
управителят на веригата Бойко Сачански.
Инициативите в подкрепа на българското
производство, стабилните партньорства
с български доставчици, инвестициите в

обучението на български земеделци, фокусът
върху прясната продукция в магазина са сред
причините, довели до успеха, смята управителят.
„Билла България“ е с най-висок ръст от
всички поделения на REWE Group в седемте
държави от Централна и Източна Европа
(България, Хърватия, Чехия, Румъния, Русия,
Словакия и Украйна), следвана от Русия - с
9.61%. През 2015 г. продажбите на тези пазари
са нараснали с 5.63%.
По информация на веригата редовните й
клиенти с карта за лоялност са над милион.
През 2015 г. броят на магазините й се увеличава със седем. В момента „Билла“ има 102 супермаркета на българския пазар и осигурява
работа на 4370 служители. (
)

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
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Модерната търговия
поглежда към дискаунт
сегмента
Има смисъл заедно да се работи за успеха, след като
така или иначе щетите от неуспехите са споделени
Боряна БЪЧВАРОВА

П

азарът на бързооборотните
стоки в България в последните
месеци видимо се преструктурира. Франчайзополучателят на
някога европейския флагман „Карфур“
се срина на местна почва и оваканти
позиции в сегментите на хипер- и на
супермаркетите.
Упорити са слуховете, че националният лидер „Кауфланд“, чийто успех дойде именно от формата на хипермаркетите, работи за препозициониране в
дискаунт посока.
При дискаунтърите силното присъствие е на „Лидл“, като малка празнота се отвори след излизането на
„Пени маркет“ от България. Към този сегмент стремглаво се насочва и
„КАМ маркет“ - хард дискаунтърът
от съседна Македония, чийто пазар е
по-беден и от българския. Освен това
се говори, че неангажиращо проучване
на пазара в момента прави „Алди“. С
дискаунт профил в известна степен
са и някои локални вериги.
Напълно е закономерно в държава,
в която 34% от населението според
Евростат среща трудности да си
осигури отопление и да се храни със
зеленчуци и месо два пъти седмично,
модерната търговия, която първоначално се целеше високо, да се измества към дискаунт сегмента. Все този
бизнес търси големи обеми и масови
продажби, а масовите възможности
на пазара са като за дискаунтър.
В нишата на хипер- и супермаркетите се образува празнота след
„Карфур“, но засега не се наблюдава
интерес от нови играчи към нея. А и
може би ще бъде запълнена бързо от
„Билла“, „Фантастико“ и „Пикадили“
(ако се възстанови напълно), а също и
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от „Лидл“, които се развиват паралелно освен по дискаунт и по по-луксозна
линия. В по-високите ценови сегменти, в предлагането на по-натурални
и по-качествени храни се позиционират и множество независими магазини. Явлението е радващо, но това все
пак не е модерна търговия, а модерна
интерпретация на традиционната
търговия. По-малко вероятно е напри-

мер да очакваме от такъв търговец
да развие верига или да инвестира в
ЕRP, CRM система или в нови технологии.
Препозиционирането, което наблюдаваме на пазара, за пореден път ни
убеждава колко всичко е взаимозависимо и взаимосвързано. Доста убедително например започват да звучат
пророчествата на българските производители от времената на войната
с веригите за по-добри договорни условия. Притискайки националния бизнес, модерните търговци индиректно смачкваха и своите потребители.
Като това, разбира се, е съвсем малка
част от причините, довели до обедняване. Евтините и некачествените
храни рефлектираха в по-голям дял на
разходите за лекарства в бюджета на
потребителите, което пък се отрази
върху разполагаемия им доход.
Сега свитият пазар и ниската покупателна способност дърпат надолу
и модерната търговия, за да им е по
мярка. Така някои от играчите в повисокия ценови сегмент отпадат, а
останалите нямат възможност да
се представят в целия си блясък. От
всичко това ще пострадат и потребителите, защото все по-трудно ще
намират разнообразен асортимент
на едно място.
Казано иначе, дори живеейки като
индивидуалисти и конкуренти, целокупно понасяме щетите от чуждите действия и неуспехи. А това все
повече убеждава в необходимостта
от съвместни действия в името на
общия успех. Connected for Success е
темата на конференцията Retail in
Detail на 25 октомври в София. Трудно
е да се преведе на български и в пряк,
и в преносен смисъл, но все пак да го
кажем - „Успешни заедно“.
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Нещата с „Карфур“
в България са зле
„Маринопулос“ не плаща на доставчиците, имотите му са ипотекирани
и с възбрани, но гръцката група планира да остане в страната
Боряна ГЕНЧЕВА

К

МБ, КОЕТО ДЪРЖИ на франчайз
правата за „Карфур“ за региона,
не плаща на доставчиците си в
България (а подобни информации се чуват и от Гърция и Македония). В резултат магазините му в страната вегетират с много ограничен асортимент.
Срещу дружеството има стотици
искове, голяма част от които—за несъстоятелност. Най-големият му актив—магазинът в софийския Тhe Mall,
е обявен от публична продан, а магазинът в Бургас е ипотекиран и с наложени
възбрани. На този фон от Гърция идват
новини, че групата „Маринопулос“, която е едноличен собственик на „КМБ
България“, смята да запази присъствие
в България и преосмисля стратегията
си за този пазар. Наскоро групата беше подпомогната с кредит от четири
банки, сключи сделка за общо дружество с веригата „Склавенитис“ за част
от магазините си в Гърция, започна
да възстановява плащанията си към
доставчиците там и обяви план за
преструктуриране. Според неофициални източници „КМБ България“, което
допреди години оперираше с 21 магазина
„Карфур“ и „Карфур маркет“ в страната,
ще запази тук четири. Малко вероятно
е те да са под бранда на „Карфур“.
Ще успее ли „Маринопулос“ да избегне фалита? Ще могат ли българските
компании да си вземат парите за вече
доставените стоки? На този етап
отговорите са само хипотези, но въпросите изглеждат твърде важни, за
да бъдат премълчавани.

Искове за несъстоятелност
на „КМБ България“*
2013
Август
Октомври
Ноември

0 1
1 1
1 0

2014
Декември

1

1

0

1
2
3
4
5

2015
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2016
Януари
Февруари
Март
Април

3
1
2
1
2
8
0
7

10
4

13
2

1
1
0
0

Оттеглени искове (35)
* Към 08.04.2016

23
3
2

10

1
1
5
1
Заведени искове (87)
ИЗТОЧНИК СГС

се изтегли от смесеното дружество
с „Маринопулос“, имащо правата за
Балканите. Някои доставчици казват,
че от година не са получавали нито лев
от този клиент. Други, че КМБ окончателно е спряло да се издължава на партньорите си в началото на тази година,
а от февруари бави и заплатите на
Царят е гол
персонала си. В същото време поетап„Карфур“ не плаща и е трудно да наме- но се затварят магазини. Свиването
риш някого, с когото да говориш по започна в средата на миналата година,
въпроса, казва не един доставчик на когато „Галерия Бургас“ прекрати договеригата. „КМБ България“ започна да вора си с дружеството. Към средата на
бави плащания още преди три години— април в страната бяха останали три
след като френската „Карфур“ реши да хипермаркета „Карфур“ в София, по

един в Бургас и в Стара Загора и два супермаркета „Карфур маркет“—в Банско
и в София. Срещу „КМБ България“ има
стотици заведени искове. Само тези
за обявяване в несъстоятелност са 87
за периода от август 2013 г. до началото на април 2016, от които 35 впоследствие са оттеглени.
„От три години нямаме експозиция
към КМБ. С оттеглянето на „Карфур“
като акционер плащанията започнаха
да се забавят и ние рано видяхме тази
тенденция. Първо стана невъзможно извънсъдебното уреждане на задълженията, а от средата на миналата година и
съдебното уреждане е безрезултатно“,
коментира Милена Виденова, мениджър
за България на компанията за кредитно
застраховане „Кофас България“.
Обобщена информация за размера
на задълженията на „КМБ България“
към българските доставчици липсва.
Последният достъпен отчет на дружеството е от 2014 г. и в него краткосрочните задължения са 83.2 млн. лева.
По груби експертни оценки става дума
за дълг от над 100 млн. лева, без да се
броят тези към НАП и за наеми към
моловете, в които са хипермаркетите. Твърди се, че има производители с
несъбрани по 300–400 хил. лева.
Единственото обобщение чухме от
съюз „Произведено в България“. Преди година от съюза говореха за над 20 млн.
лева дълг само към техните членове.
„От шест месеца вече не водим такава
статистика, защото повечето ни членове спряха да работят с дружеството
и заведоха дела—или за несъстоятелност, или по търговските договори“,
коментира Пламен Грозданов, изпълнителен директор на съюз „Произведено
в България“.

36 месеца разсрочване
на задълженията
Малцината, които продължават да доставят на гръцкото дружество, 4
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го правят при условие за предварително
плащане. Някои твърдят, че получават
парите си от „Маринопулос“ през британски фирми, тъй като сметките на
„КМБ България“ почти постоянно са запорирани. Производител на месни продукти разказа, че в рамките на година веригата почти е изчистила задълженията
си към него, като са му плащали в брой
при доставка в магазина. Собственик
на козметична фирма, който е успял да
запорира сметките на дружеството,
твърди, че са му предлагали ценни книги,
чрез които е можел да предяви искането
си към трето лице и да получи частично дължимата сума. Производител на
млечни продукти обяснява, че на базата на споразумение с КМБ си е извадил
изпълнителен лист и сега се надява да
си върне част от парите. Най-отскоро
е информацията, че веригата предлага
на някои доставчици отложено плащане 20 дни и иска разсрочване на стари
задължения за 36 месеца. „Не можем да
приемем тези условия. Ако звъннете в
„Кофас“, ще ви кажат, че не застраховат
нищо, свързано с „Карфур“, каза управител на фирма, предпочел анонимност.
Казано в резюме,

С „Карфур“ нещата са зле
както обобщават доставчици. Не се
знае и докога мениджмънтът на моловете, в които веригата присъства, ще
изтърпи полупразните хипермаркети,
за които не получава наеми. Функцията
на хипермаркета в мола е да е котва и
недобрата му работа води до по-слаб
трафик в съответния търговски център, от което страдат и останалите
наематели. Някои от тях отдавна изразяват безпокойство. Те си обясняват
търпението към КМБ с факта, че на пазара няма друг играч в FMCG сектора, готов да оперира с такива квадратури, в
случай че „Карфур“ освободи локацията.
Тоест с логиката по-добре зле работещ
хипермаркет, отколкото никакъв.
Най-лошият вариант за доставчиците е „КМБ България“ да фалира, защото е малко вероятно да си получат
парите, казват наблюдатели на пазара.
Алтернативата дружеството да започне ритмично да възстановя задълженията си също не е повод за особен
оптимизъм, тъй като редуването на
°3 I CIV I АПРИЛ 2016

временна стабилизация с нова криза се
превръща в повтарящ се модел на поведение за гръцката компания. Няма и
особени надежди да бъде привлечен нов
инвеститор, каквито опити, твърди
се, са правени в миналото със сръбската „Делта Макси“ и с компанията—
франчайзьор на „Карфур“ за арабския
свят. Видя се и какъв ефект имаха върху
партньора опитите за съдружие като
това с „Пикадили“. „КМБ България“ има
големи дългове и малко активи.
Хипермаркетът в Бургас с площ 12.6
хил. кв.м и земята от 52.2 хил. кв.м са
ипотекирани през юли 2012 г. към Алфа
банк - клон България. Справка в имотния
регистър сочи, че през 2015 г. е направена възбрана от НАП, през януари – от
Банка “Пиреос”, а през март в регистъра
е вписана още една възбрана. А най-големият собствен магазин на гръцкото
дружество в България—

Carrefour в Тhe Mall е обявен
за публична продан

роятно търг да се проведе още първия
път. Върху предлаганите имоти има
тежести—те са ипотекирани и върху
тях има около 20 възбрани. Последната
е възбраната, заради която е обявена
продажбата—с цел обезпечение на вземането на взискателя.
Според годишен отчет, качен в
Търговския регистър, към края на 2011 г.
„КМБ България“ е имало инвестиционен
и овърдрафт кредит с българска банка,
срещу който са заложени продаваните
сега имоти, пише „Капитал“. Размерът
на първия заем е 20 млн. евро, а падежът
му е бил на 31 юли 2014 г. Овърдрафт кредитът е бил за 7 млн. евро и е бил дължим към 31 юли 2012 г. През ноември 2011
г. е сключен и договор за револвиращ
кредит до 25 млн. евро, а крайният срок
за погасяване на дълга по него е 30 юни
2016 г. От документи в Търговския регистър се вижда, че учредената ипотека е
към Уникредит Булбанк. Не е ясно колко
е сумата, дължима към банката сега, но
дългосрочните финансови задължения
на дружеството в края на 2014 г. са били
76 млн. лв., част от които е и тя.

от частен съдебен изпълнител. Оферти
за магазина от 15 хил. кв.м с търговска
част 9000 кв.м, заедно с идеални части
от мола, паркинга и парцела, върху кой- Схеми
то е изграден комплексът, се приемат Очакваният сценарий е, че след като
до 9 май. Наддаването за пакета ще на първите един-два търга не се явят
започне от 32.3 млн. лева с ДДС, като кандидати, цената ще бъде свалена
до приемливи нива, на които като кудепозитът е 3.2 млн. лв.
Твърди се, че интерес към обекта пувач ще се яви дружество, свързано
имат руски, турски и грузински инвес- с „Маринопулос“. (Според „Капитал“ и
титори, предимно специализирани в инициаторът на продажбата също
управлението на недвижими имоти. вероятно е свързан с гръцката група.)
Сред играчите от сектора на бързообо- Възможно равитие е „Маринопулос“ да
ротните стоки, способни да отделят продължи да оперира през дружеството
такава сума, се споменават „Кауфланд“, купувач в България, а „КМБ България“ да
„Лидл“ и „Фантастико“, но 9000 кв.м са бъде фалирано.
нетипично голям формат за която и да
По закон обаче, ако съдът открие
било от тези вериги.
производство по несъстоятелност на
Анализатори смятат, че е малко ве- „КМБ България“ по някое от заведените
дела преди търга за имота в Тhe Mall,
публичната продан трябва да бъде прекратена. В случай че все пак се състои, с
получената сума първо ще бъдат покрити разноските по делото, дължимите
с ДДС е началната цена,
данъци към общината и ипотеката.
След това се погасяват задълженията
от която ще започне
към служителите и към държавата.
наддаването за Carrefour
Останалата сума, ако има такава, ще
бъде разпределана между оставащите
в The Mall, ако се явят
кредитори пропорционално,т.е. намалекандидати.
на с определен коефициент.

32.3
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Българската история
на „Карфур“ („Маринопулос“)
Бурна експанзия, чести мениджърски смени,
просрочени задължения към доставчици
2006
ЮЛИ
„Карфур България“ получава сертификат
за инвеститор I клас.
Икономическият министър Румен Овчаров го
връчва на изпълнителния директор Жером
Лубер. В дружеството 20% има Carrefour
Group, а 80% „Карфур
Маринопулос“—смесено
дружество, в което
френската група и
гръцката Marinopoulos
имат равни дялове.

2009
АПРИЛ
Отворен е първият
Carrefour в България—в
Бургас. Хипермаркетът
в „Бургас плаза“ е с 8000
кв.м търговска площ.
„Carrefour е точният
инвеститор, който
пристига по точното
време на точния пазар.
Идването ни показва, че
страната е готова за
концепцията на

модерната търговия,
която ние развиваме
много отдавна“, казва
изпълнителният директор Жан Антоан в
интервю за „Регал“.

СЕПТЕМВРИ
„Сега за нас е време за
експанзия. Виждаме
възможност в слабата концентрация на
международни играчи
и ниския дял на модерната търговия в
България“, казва новият
изпълнителен директор
Лоран Бендавид също в
интервю за „Регал“. Жан
Антоан е повишен и
отива в „Карфур Полша“.

60% притежава групата
Marinopoulos, 40%—
“Карфур Маринопулос“.
Бизнесът в България
вече се управлява от
„КМБ България“.
АПРИЛ 2010
Втори Carrefour в
България—в Пловдив.
Хипермаркетът е в
„Галерия Пловдив“ върху
7200 кв.м. Новият изпълнителен директор
за България—Кристиан
Шарита, идва от
Carrefour Индонезия.
Лоран Бендавид заминава за централата в
Париж, за да работи по
концепцията Planet.

МАЙ
Четвърти хипермаркет
на Carrefour в България—
във Варна („Гранд мол
Варна“).
ОКТОМВРИ
Пети хипермаркет
Carrefour в България—в
Русе („Мол Русе“).
ДЕКЕМВРИ
Carrefour има пет хипермаркета в България—в
София, Пловдив, Бургас,
Варна и Русе.

2011
ЮЛИ
Първи супермаркет на
Carrefour в България—
Carrefour Мarket е в
софийския „Лозенец“.

2010
ФЕВРУАРИ
Carrefour и Marinopoulos
създават ново смесено
дружество, което да
развива франчайза на
Carrefour за България,
Албания, Босна,
Хърватия, Македония,
Черна гора, Сърбия и
Словения. В „Карфур
Маринопулос Болканс“

АПРИЛ
Трети и най-голям
хипермаркет на
Carrefour в България и
първи за София. Той е
в Тhe Mall върху 9000
кв.м площ. Предлага
50 000 артикула.

ДЕКЕМВРИ
Втори Carrefour Мarket
в София.
ДЕКЕМВРИ
„КМБ България“ завършва
годината с пет хипермаркета и два супермаркета
в България. По оборот е
седмо сред веригите за
бързооборотни стоки на
българския пазар.
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2012
ЯНУАРИ
Трети Carrefour Мarket в
София.

на Carrefour за арабския
свят. Кристиан Шарита
остава на позицията
оперативен директор.

МАЙ
Четвърти Carrefour
Мarket и първи извън
София—в Бургас.

ДЕКЕМВРИ
„КМБ България“ завършва
годината с осем хипермаркета и шест супермаркета. Оборотът от
245 млн. лева подрежда
веригата на шесто място сред FMCG ритейлърите в България.

2013
МАЙ
Втори хипермаркет
Carrefour в Бургас.
ЮНИ
Carrefour обявява, че се
изтегля от Гърция (и
региона) заради опасения за влошаване
на икономическата
ситуация в страната.
Френската група продава дела си на гръцкия си
партньор и КМБ става
изцяло собственост на
Marinopoulos. От „КМБ
България“ уверяват, че
това няма да промени
стратегията, дейността и управлението на
Carrefour за България.

ЯНУАРИ
„КМБ България“ започва
да бави плащанията си
към доставчиците.
СЕПТЕМВРИ
Първи индикации за
финансови проблеми.
Обслужващата банка на
„КМБ България“ започва
да отказва на доставчици застраховка на
плащанията им от
дружеството.
ОКТОМВРИ
„КМБ България“ пише
на управителите на
магазини да ограничат
складовите си наличности заради ликвидни
проблеми.
НОЕМВРИ
Нов Carrefour Мarket в
София—четвърти за
столицата и шести за
страната.

ЮНИ
Carrefour Мarket в
Пловдив.

ДЕКЕМВРИ
Седми хипермаркет
Carrefour за България—в
„България мол“ в София.
Той е върху 4300 кв.м
и предлага над 35 хил.
артикула.

МАРТ 2013
Marinopoulos влиза в
Албания чрез придобиването на „Евромакс“—
местна верига от 23
супермаркета.
АПРИЛ 2013
Български доставчици
проговарят за проблеми с „КМБ България“.
Дружеството удължава
срока на отложено плащане и започва да отменят направени поръчки.
От КМБ го обясняват с
промени в организацията на работата.
АПРИЛ 2013
Хипермаркет
Carrefour—в „Парадайз
център“ в София.
ЮЛИ 2013
Милош Ристич, бивш
изпълнителен директор
на сръбската „Делта
Макси“, оглавява
„КМБ България“.

АВГУСТ
Изпълнителен директор на „КМБ България“
ЕАД става белгиецът
Жак Дом. Той е бивш
финансов директор в
Marinopoulos Group и
бивш вицепрезидент по
финансовите въпроси на
Majid Al Futtaim Holding—
франчайз партньорът
ДЕКЕМВРИ
Седми Carrefour
Мarket—в София.
ДЕКЕМВРИ 2012
Carrefour в „Сити мол—
Стара Загора“—шести
български град с присъствие на веригата.
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АВГУСТ 2013
Изпълнителният директор на Marinopoulos
Жером Лубер заявява
публично в интервю, че
проблем с плащанията
на КМБ вече не съществува.

АВГУСТ 2013
Първи иск срещу „КМБ
България“ за несъстоятелност. Октомври
следва втори. Ноември
исковете са оттеглени.

ДЕКЕМВРИ 2013
„КМБ България“ има 21
магазина в страната в
два формата—хипермаркети (Carrefour) и
супермаркети (Carrefour
Market). Дружеството
запазва шеста позиция
сред FMCG веригите в
страната с оборот от
257.5 млн. лева.

2014
ЯНУАРИ 2014
Милош Ристич обявява плановете на „КМБ
България“—три нови
Carrefour през годината:
в Плевен—върху 2000
кв.м, в Пловдив—на
4200 кв.м, и в столичния
комплекс „Люлин“—върху
7000 кв.м. Нямаме
неизчистени финансови
отношения с доставчици, казва той.
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АПРИЛ 2014
Carrefour в Плевен
(„Панорама мол“).
СЕПТЕМВРИ 2014
Заговаря се за сливане между Carrefour и
„Пикадили“. „Пикадили“
вече е собственост на
„АП март“. Бизнесмените
Ангел Ангелов и Петър
Дудоленски го купуват
от белгийската Delhaize.
НОЕМВРИ 2014
Carrefour и „Пикадили“
официално се обединяват, но остават
отделни марки под
обща шапка. Обявено
е, че капиталът на
общото дружество ще
бъде увеличен с 46 млн.
лева. Първо се говори, че
шапката ще е ново дружество—“АП маркет“, в
което равни дялове да
имат „АП март“ и „КМБ
България“. После, че в собственика на „Пикадили“
„АП март“ с 50% ще влезе
„КМБ България“, като
ще внесе и 46 млн. лв.
Начело на начинанието е
Жером Лубер. В България
управляват съвместно
Милош Ристич от „КМБ
България“ и Таня КосеваБошова от „Пикадили“.
Формированието прави
четвъртата по приходи
от продажби верига в
страната. Има 75 магазина, над 3000 служители и общ оборот от 452
млн. лева за 2013 г.

2015

ФЕВРУАРИ 2016
КМБ обявява сделка за 33
хипермаркета Carrefour
с веригата Sklavenitis за
пазара в Гърция.

МАРТ 2015
Carrefour и „Пикадили“ са
сред подалите оферти
за бизнеса на Billa и Penny
в България. По сделката
няма развитие.
МАЙ 2015
„Пикадили“ тегли заем
от 11.8 млн. евро, за да
плати наеми, да рефинансира задължения и да
плати на доставчици.
Дружеството е заложено. Солидарен длъжник е
и „Селект трейд“, през
която минава договарянето с доставчиците.
ЮНИ 2015
Първа раздяла на мол с
Carrefour. Собственикът
на „Галерия Бургас“
разваля договора с „КМБ
България“ поради неплащане.

ОКТОМВРИ 2015
Слухове, че „КМБ
България“ преговаря с
външен партньор за увеличение на капитала си.
Не се потвърждават.
ОКТОМВРИ—
ДЕКЕМВРИ 2015
Нови 33 съдебни иска
срещу „КМБ България“.

ЮНИ 2015
Започва да се говори за
развод между „Пикадили“
и Carrefour.
ЮЛИ 2015
„Пикадили“ и „Карфур“
обявяват, че няма да се
сливат. До този момент
от КМБ не са внесли обещаните 46 млн. лева.

ДЕКЕМВРИ 2015
Marinopoulos Group
ще отваря Carrefour в
Сърбия, пишат сръбските медии. Първият ще е
в Нови Сад през втората половина на 2016 г.,
вторият—в Белград в
началото на 2017 г.

2016
ЯНУАРИ 2016
„КМБ България“ започва
да затваря магазини в
България.
ЮЛИ 2015
Нови 21 иска от доставчици към КМБ в допълнение към 15-те, заведени
пред първите шест
месеца на годината.
ДЕКЕМВРИ 2014
Нов съдебен иск към
„КМБ България“ от доставчик.
ДЕКЕМВРИ 2014
„КМБ България“ завършва
годината с оборот от
144.6 млн. лева (–44%
спрямо 2013 г.).

МАРТ 2016
Частeн съдебен изпълнител обявява на търг
Carrefour в Тhe Mall.
Наддаването започва
от 32.3 млн. лева с ДДС.
Оферти се подават до
9 май.

МАРТ 2016
Carrefour в България са
останали седем—три
хипермаркета в София
и по един в Бургас и Русе,
супермаркет в София и в
Банско.
АПРИЛ 2016
КМБ е подписала
споразумение с четири банки кредиторки.
Преструктурира дейността си. Излиза от
Албания и Македония, но
остава в България, пише
гръцката преса.

АВГУСТ 2015
Йоанис Лазаридис,
бивш шеф на „Нестле“
за България, поема
ръководството в „КМБ
България“.
ФЕВРУАРИ 2016
КМБ излиза от
Македония.
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Marinopoulos се опитва да убеди,
че може да се върне на пазара
Гръцката група е в найкритичния момент
от историята си, но
постигна споразумения
с банките кредиторки
и с веригата Sklavenitis

М

оже ли да се спаси верига супермаркети, която е натрупала
особено големи загуби, има големи и просрочени задължения към доставчици, закъснява да се издължи към
служителите си, доверието в която е
наранено непоправимо, рафтове остават празни и клиентите месеци наред
не откриват там базисни стоки от
първа необходимост.
За тези и много други неща се питат хората, запознати с личностите
и делата на компанията Marinopoulos
(„Маринопулос“)—една предприемаческа фамилия, която десетилетия наред
господстваше на пазара с множество
дейности. Днес за нея по-скоро се говори като за жертва на банкови заеми и
на кризата. В последно време обаче компанията се опитва да убеди пазара, че
може да се завърне на него. В усилията
си не е сама, а има съюзник в лицето на
банките, според които „магазинът е
твърде голям, за да бъде оставен да се
срути“, пише FinancialPress.gr.
В този контекст идва и въпросът
доколко Marinopoulos ще се споразумее с банките кредиторки, които да
осигурят финансиране, за да започне
незабавното възстановяване на сумите към доставчиците и служителите,
пише изданието на 26 март. И коментира: „Положително моментът не е
идеалният, за да може една компания,
която много пъти в последно време е
достигала ръба на банкрута, да премине през подводните рифове на липсата
на ликвидност и контрол на капитала,
когато всичко сочи, че пътят ще е труден и осеян с препятствия.“
°3 I CIV I АПРИЛ 2016

Marinopoulos—с над
1 млрд. евро задължения
През есента на 2015 г. Carrefour
Marinopoulos успява да задържи позицията си на най-голямата верига супермаркети в Гърция с 1022 локации, но
картината видимо е негативна. Много
големи доставчици са престанали да
работят с компанията, рафтовете
са празни, липсват основни продукти.
Засилват се слуховете за затваряне
на 20 магазина, пише FinancialPress.gr.
Опасността от фалит е осезаема и

страхът е голям, че ако той се случи,
ще причини цунами на пазара, пише
изданието в края на март. Различни
източници оценяват задълженията на
веригата към доставчиците на между
1.2 и 2 млрд. евро.
Marinopoulos търсят решения като
продажбата на големия си фармацевтичен завод „Фамар“. От него обаче
70% са ипотекирани срещу заеми на групата. Освен това печалбата (EBITDA)
на „Фамар“ не надвишава 40 млн. евро
и оценката на предприятието е за не
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е основана през 1954 г. от Йоанис
Склавенитис, Спирос Склавенитис и
Милтиадис Пападополус и първоначално се занимава с търговия на едро. Първият супермаркет е открит
през 1969 г. в Перистери, предградие
на Атина. Към 2014 г. веригата има 110
магазина, концентрирани най-вече в
Атина. Твърди се, че през последната
година Sklavenitis активно, но безрезултатно се е опитвала да се свърже с
Veropoulos, гръцката група за търговия
на дребно, която притежава франчайза
на Spar за Гърция.

Сделката
със Sklavenitis

повече от 259 млн. евро, пише изданието. Според него свръхзадлъжнялата към
банките група е притисната за решение. Такова би било да се продаде на Lidl
или на Dеlhaize. Marinopoulos обаче предпочита да не търси сътрудничеството с чужденци и обявява на банките решението си да сътрудничи с гръцката
група „Склавенитис“ (Sklavenitis).
Търговската верига Sklavenitis е трета по пазарен дял на гръцкия пазар след
Carrefour Marinopoulos и белгийската
Alpha-Beta Vassilopoulos. Компанията

В края на февруари стана известно, че
Sklavenitis и Marinopoulos планират да
създадат джойнт венчър за управление
на магазини Carrefour в Гърция. Двете
компании ще имат равен дял и брой
на членове в борда на директорите в
съвместното предприятие. Sklavenitis
ще избира главния изпълнителен директор, докато Marinopoulos Group ще
определя председателя на борда на директорите. По този начин ще се даде
знак за присъствието и на двете големи фамилии на пазара на дребно, пише
„Катимерини“.
Към новото дружество ще преминат
33-те хипермаркета на „Маринопулос“ с
обща площ 160 000 кв.м, които са разположени в големите градски центрове. През 2015 г. те са генерирали оборот от около 325 млн. евро, или около
една трета от приходите на Carrefour
Marinopoulos. Според информацията на
„Катимерини“ двете страни са подписали крайното споразумение на 21 март
2016 г., но то ще стане факт, след като
Комисията за защита на конкуренцията го одобри. Очаква се новото дружество да започне дейност в началото
на юни тази година. Обединението ще
работи за разширяване на мрежата от
магазини.
Първо изтекоха информации, че в общата компания ще бъдат вложени 600
млн. евро от страна на „Склавенитис“.
В средата на февруари www. 10

Какво включва планът
за преустройство на
Marinopoulos
f Цикълът на свиване на веригата е приключен. Затворени са 70 магазина.
f Прекратени са определени сътрудничества в областта на франчайзинга.
f Компанията се оттегля от търговията на едро.
f Мрежата е сведена до 353 корпоративни
точки на продажба и 129 франчайза (без
33-те хипермаркета).
f Ръководството на компанията в голяма
степен е приключило с преустройството, промените във финансовата и търговската политика.
f Започва нормализиране на снабдяването на магазините на компанията.
f В рамките на април трябва да отворят първите четири магазина по новия модел.
f Цялостното ребрандиране на мрежата
трябва да приключи до септември и да
не включва марката Carrefour. Фирмата обсъжда с французите бъдещето и
най-вече ползването на техните private
labels.
f Цел на „Маринопулос“ е да се завърне
към положителни темпове на развитие
и печалба. Положителни резултати на
месечна база се очакват в края на 2016 г.
с цел 2017 г. да приключи с положителен
резултат.
f 2015 г. е приключена с продажби за 1.1 млрд.
евро, без да се отчитат франчайзът,
търговията на едро и хипермаркетите. Мрежата за франчайз е осъществила
продажби за 150 млн. евро през 2015 г.
f Компанията е подпомогната със заем
от 75 млн. евро преди няколко месеца, а
наскоро с нов заем от 100 млн. евро. Преобразуван е стар заем в размер от 160
млн. евро. Не се предвижда ново финансиране от банките.
f Дъщерната компания в Кипър продължава без прекъсване дейността си. Предвижда се отваряне на нови магазини.
f Компанията препланира стратегията
си за България.
4 април, в. „Нафтемборики“
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bankwars.gr публикува информация, че
сделката ще бъде финансирана с около
500 млн. евро от Прем Ваца, собственик
на групата за недвижими имоти Fairfax,
но те не бяха потвърдени от други източници по-късно.
„Големият въпрос е каква позиция
ще заеме Carrefour при това развитие“,
пише insider.gr. Повод са информациите,
че 33-те магазина ще носят марката на
Marinopoulos и името на Sklavenitis, но
не и на „Карфур“. Преди четири години
бе постигнато споразумение Carrefour
Μαρινόπουλος да става изключителен
правоприемник на Carrefour в Гърция,
Кипър, България, Албания и в другите
страни на Балканите. И до момента
обаче не са известни договорните усло-

вия в случай на евентуален развод меж- заем на Marinopoulos на основа на триду Marinopoulos и французите. И до мо- годишен план за развитие.
мента обаче продуктите на френската
После в гръцки медии се появиха инверига са налични във всички магазини, формации, че още преди няколко месеца
които гръцкото дружество управлява. „Маринопулос“ е подпомогната със заем
Гръцки медии писаха, че Marinopoulos от 75 млн. евро, а наскоро и с нов заем
обсъжда споразумение с четири банки от 100 млн. евро, като е преобразуван
за 200 млн. евро—нов заем и за прео- предишният заем от 160 млн. евро.
бразуване на наличните задължения. Обявен бе и планът за преустройствоПрез април се очакваше да се получат то на Marinopoulos, който не предвижда
първите средства по тази линия и ново финансиране от банки.
те да отидат за разплащане на задълженията. Твърдеше се, че вторият Планът за преустройство
транш ще бъде преведен до края на Първа и основна грижа в плана за цялостмай—в навечерието на стартиране- но преустройство на „Маринопулос“ е
то на новата компания със Sklavenitis. групата да започне да се разплаща с
Същевременно се планираше да се пре- доставчиците в първата половина
образува и съществуващият банков на април, за да напълни магазините
си и да върне потребителите в тях.
Проведени са срещи с десетки доставМаринопулос тръгват от аптека и създават империя
чици, на които е представена новата
стратегия на компанията, и ще бъдат
Историята на предприемаческата фа- газините Sephora), Fnac и Grandvision (с
провеждани нови.
милия започва с Димитриос Маринопу- магазините Grand Optical). Компанията
Според неофициални информации
лос, който през 1893 г. открива аптека Sephora Μαρινόπουλος ΑΕΕ е резултат от
групата ще развива четири основни
в Атина, а през 1905 г.—втора аптека сътрудничеството (50 на 50) на LVMH и
типа магазини за мрежата, която осзаедно с брат си Панос. Следващ етап гръцката група.
тава под изключителния й контрол:
е основаването на фармацевтичния за- Семейство Маринопулос става един
около 30 големи магазина с акцент върху
вод „Фамар“ през 1949 г. от двамата си- от тримата основатели на изданехранителни продукти (например обнове на Панос Маринопулос—Димитрис телството Ι(ωάννου)ΜΑ(ρινόπουλος)
лекло, домашно обзавеждане и др.); около
и Йоанис. Те преминават към промиш- ΚΟ(στόπουλος).
100 средни магазина, които ще са гръблено производство на фармацевтични През 2011 г. фирмата понася особено гонакът на дейността на „Маринопулос“;
продукти и козметика и компанията им леми загуби. Продажбите на Carrefour
Около 100 малки квартални магазина
е сред трите водещи в този сектор в Μαρινόπουλος намаляват и прогнозите
под марката Carrefour Express. Ще бъдат
Европа, пише FinancialPress.gr.
през 2012 г. са отрицателни. В разгара
отворени и магазини за деликатеси с
Следвайки международните тенденции, на икономическата криза Carrefour реакцент върху пресните продукти. Това
през 1962 г. братята Маринопулос от- шава да се оттегли като инвеститор
ще е нов тип магазин, който компаникриват първите магазини на самооб- от гръцкия пазар и „Маринопулос“ решаята ще развие чрез преустройството
служване в Гърция—супермаркети под ват сами да запазят компанията.
на малък брой съществуващи магазини
името Self Service Μαρινόπουλος.
Те продължават като master franchise
на фирмата.
Година по-късно поради съвместната на френските обекти в Гърция и на БалВ средата на април се предвижда да
работа с френската група Le Printemps каните. Тогава Леонидас Маринопулос
започнат работа първите четири мамагазините се преименуват на Prisunic коментира изкупуването така: „Това
газина—по един от всеки нов тип.
Μαρινόπουλος, или PM, както са извест- споразумение дава на „Маринопулос“ неВ момента тя включва 353 магазини през 70-те години. Това партньорство обходимите средства и възможност за
на на дружеството и 129 на франчайпродължава чак до началото на 90-те, развитие, които ще допринесат за позинг (без 33-те хипермаркета, които
когато Le Printemps е доведена до упа- добряването на предприемаческия ни
преминават в новото дружество със
дък. Компанията е наследена от френс- модел, за да продължим обслужването на
„Склавенитис“).
ката група Promodes. През 1999 г., когато клиентите и да затвърдим водещото
Предвижда се групата Marinopoulos
Promodes се слива с Carrefour, е създадена и си положение в Гърция.“ Опитът обаче не
да бъде внимателна и сдържана за
Carrefour Μαρινόπουλος, в която равни дя- успява—продажбите намаляват още поприсъствието си извън Гърция. На
лове имат френската и гръцката група.
драстично, коментира FinancialPress.gr
Балканите компанията изглежда склонДейността на „Маринопулос“ се разши- Сега „Маринопулос“ разполага с 1084 мана
да запази активно присъствие само
рява и в други клонове на търговията на газина. От тях 1022 от тях се намират в
в
България,
след като се оттегли от
дребно. През 1982 г. те откриват козме- Гърция и работят под имената Carrefour,
Албания и от Македония. В Кипър, кътичната верига Beauty Shops. През 1990 Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express,
дето „Маринопулос“ показва добри рег. започва съвместната работа с Marks ΟΚ Anytime Markets, Smile и Terra Market.
зултати, дейността ще продължи нор& Spencer, през 2002 г. - със Starbucks. Биз- Други 62 се намират в Кипър и на Балмално, без да се изключва откриването
несът на фамилията включва също съ- каните. За компанията работят над
на
нови магазини. (
)
трудничеството с групите LVMH (с ма- 15 000 служители.
Превод от гръцки Божидар Христов
°3 I CIV I АПРИЛ 2016
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Eвропа движи ръста на Carrefour
В ЦИЕ компанията присъства директно само в Полша и в Румъния,
а на другите пазари работи чрез франчайзингови партньори
Жана ЧАНКОВА

2015

Г. Е ПОРЕДНАТА УСПЕШНА година за групата „Карфур“
(Carrefour Group) според годишния отчет на концерна, публикуван в началото
на март. През миналата година спрямо
2014 г. търговецът е постигнал

Ръст от 7% на
оперативната печалба
(до 2.45 млн. евро) при константни валутни курсове. Нетните продажби бележат ръст от 4.1% на годишна база до
76.95 млрд. евро. В същото време нетната задлъжнялост на търговеца спада
с 408 млн. евро до близо 4.55 млрд. евро.
Близо половината (47%) от продажбите
идват от френския пазар, сочат данните. Други 26% от оборота са реализирани също в Европа, извън Франция. След
кризисната за концерна 2012 г., когато
бизнесът му спадна с 1.6%, това е третата поредна година на възход на ключовия национален пазар, с ръст от 1.1%
на оборотите до 36.3 млрд. евро, пише
немският Lebensmittel Zeitung.

От периферията към ядрото
По всичко личи, че планът за преструктуриране, който главният изпълнителен директор на концерна Жорж Пласа
стартира с цел да оздрави концерна,
работи на пълни обороти. След дълъг
период на бурна експанзия преди няколко години Пласа преразгледа глобалната корпоративна карта на империята „Кафрур“, прецени потенциала на
териториите и започна да размества
флагчетата. Слабо представящи се,
неработещи пазари бяха зачеркнати.
Така в края на 2012 г. от семейството на „Карфур“ излязоха страни като
Колумбия, Сингапур и Малайзия. Пазари
с добра локация, но неясен потенциал,
остави на франчайзингови партньори, а личното си присъствие фокусира
върху няколко работещи, перспективни,
ключови (според „Карфур“) региона – развитите пазари в Западна Европа (като
Франция, Италия, Белгия и Испания),

изток и Централна Азия. Наред с бързооборотния бизнес в портфолиото на
ритейл конгломерата влизат някои от
най-големите търговски центрове в
арабския свят (включително дубайският Mall of the Emirates), хотели, кина, увеселителни центрове и др. До момента
Majid Al Futtaim работи с над сто хипери суперлокации в дванадесет страни в
региона, сред които Бахрейн, Йордания,
Кувейт, Катар, Саудитска Арабия,
Армения и др. Плановете са за експанзия
на нови шест пазара до 2018 г.
Форматите на „Карфур“ присъстват на франчайзингов принцип и в
Северна Африка (Египет, Мароко, Алжир
и Тунис). През последните години концернът в голяма степен лиши от личното си присъствие и

перлите в ЦИЕ - Полша и Румъния, и големите надежди на Латинска Америка
(Бразилия и Аржентина) и Азия (Китай
и Тайван). Средствата, освобождавани поетапно при деинвестициите по
периферията, бяха канализирани към
пазарите в „ядрото“ в разширяване на Региона на Централна и
търговската мрежа, придобивания на Източна Европа
ключови конкуренти и бизнес иновации. В Гърция остави да се справя с кризаПрез 2015 г. европейският бизнес форми- та местния си партньор Marinopoulos
ра близо ¾ от нетните приходи на кон- Group, под чиято франчайзингова шапцерна, а Латинска Америка – близо 19%. ка в момента влизат и бизнесите в
При отличниците Италия и Испания България, Албания, Кипър и Македония.
годишният ръст на бизнеса е близо В Словакия операторът на бранда
10%. В Бразилия концернът отчита над „Карфур“ - RETAIL Value Stores, от мина23% по-високи приходи на годишна база. лото лято изпитва затруднения и баПрез 2016 г. курсът на масирани инвес- ви плащанията към доставчиците си.
тиции в ключовите пазари ще продъл- Според местната преса от февруари
жи с планиран бюджет до 2.6 млрд. евро. регалите на хипермаркетите в страФокусът ще е основно върху бизнеса с ната са почти изпразнени.
храни, пише LZ.
Отличникът в региона – Румъния, къНа пазарите, в които видя възмо- дето „Карфур“ присъства със собствено
жен, но недотам цветущ потенциал, представителство, е ключов пазар за
„Карфур“ остана с бранда си в
концерна с обнадеждаващи резултати.
В края на декември миналата година
Система от франчайзингови
„Карфур“ придоби супермаркетите Billa
в Румъния (86 обекта) от германската
партньорства
На този принцип в края на 2012 г. концер- група Rewe и така застана на лидерска
нът прехвърли дела от индонезийския си пазарна позиция в страната.
бизнес на местния си партньор CT Corp.
В Полша компанията завърши 2015
заедно с изключителните права върху г. с 573 удобни магазина, 84 хипермаркемарката за страната. През последните та, 139 супермаркета и онлайн магазин
години мащабна експанзия развива друг eCarrefour.pl. Там тя е собственик и упключов партньор на „Карфур“ - базира- равител и на търговски центрове. През
ният в Дубай холдинг Majid Al Futtaim, 2016 г. планира да постигне национално
който държи франчайз правата за близо присъствие в рамките на експанзия за
двадесет страни в региона на Средния 61 млн. евро.
°3 I CIV I АПРИЛ 2016
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Поевтиняват средно 10 основни
категории, поскъпват шест
Жана ЧАНКОВА

П

рез април тайният клиент на сп.
„Регал” отчете

Спад

Отклонение от средната
сметка по вериги (%)

(Стойността на сметката на всяка верига е 100%)

–2.81
–3.41

ЦБА

10.14
в средната цена при десет основни
БИЛЛА
5.78
категории в кошницата си от базови
21.28
стоки. Шест от тях са при храните
ПИКАДИЛИ
26.06
– шоколад (-14%), сирене (-11%), прясно
–7.90
мляко (-8%), кайма (-7%), олио (-4%) и
ФАНТАСТИКО
–4.37
яйца (-2%). Четирите нехранителни
–6.15
групи със средно понижение в цената
T-МАРКЕТ
–4.46
спрямо началото на март са душ-гел
–14.05
(-15%), универсален препарат (-12%),
КАУФЛАНД
–14.51
прах за пране (-9%) и паста за зъби (-6%).
–0.51
През този месец отново анализираме
ЛИДЛ
–5.09
седем вместо осем търговски вериги.
Принудени сме (както и през февруари) Отклонение от средната стойност на:
да изключим „Карфур”, тъй като три от
Пазарната сметка (30.88 лв.)
основните категории, които следим –
Сметката при стандартни
охладено пиле, шоколад и паста за зъби,
количества (30.37 лв.)
изцяло липсваха в обекта на търговеца
делни търговци. При хляба картината
в The Mall.
При храните особено масова дина- е застопорена спрямо март - няма нимика в цените надолу отчитаме при то една промяна в най-ниските цени.
сиренето (със спад на базисните нива При ориза отчитаме два резки взаимпри пет търговеца), както и при шоко- но почти компенсиращи се отклонения
лада и олиото, където входящото ниво – в „Пикадили” (+0.70 лв.) и в „Т маркет”
се понижава в по три вериги. В секция- (-0.86 лв.).
та с нехрани дъното се спуска почти
В резултат на сериозните средни
еднозначно надолу при универсалния намаления при някои от категориите
препарат и душ-гела. При пастата за средната пазарна сметка се понижазъби и праха за пране, напротив, посока- ва съществено. Спадът е в размер на
та се задава от по един търговец – съ- -5% (-1.47 лв.) на месечна база до 30.88 лв.
ответно ЦБА (-0.90 лв.) и „Фантастико” Посоката е надолу както при хранител(-0.30 лв.).
ните продукти (-4%), така и при нонфууд категориите (-6%).

Ръст
в средната цена спрямо мартенското
ниво има в шест основни категории.
При храните това са цялото охладено пиле и захарта (и двете с по +2%) и
брашното (+4%). В нонфууд секцията
среден ръст от по 10% отчитаме при
шампоана и сапуна, а тоалетната хартия поскъпва средно с 2% спрямо началото на март. Стабилни на месечна база (с разлика под 1%) остават средните
цена при хляба, киселото мляко и ориза,
като динамиката е тиха и на ниво от°3 I CIV I АПРИЛ 2016

Структура на средната
сметка във веригите (%)

Общата сметка по вериги
намалява при четири от седемте големи търговеца. Прави впечатление
чувствителният спад от 4 лв. в „Т маркет”. Литовският търговец понижава
общата си база както при храните
(-1.56 лв.), така и в нонфууд секцията
(-2.44 лв.). Общата сметка през април е
надолу и в ЦБА и „Фантастико“ с почти
сходна стъпка от близо 2.5 лв. спрямо
март. „Кауфланд” смъква стойността
на базовата си кошница с 1.22 лв. с при-

26.2

23.2
49.2

46.7

6

7.7 9.3

44.7
83.0

34.4
9.2

4

24.7

21.0
23.8

41.0
67.0

21.6
46.9

54.6
53.1

Собствена марка на веригата
Стоки в промоция
Стоки под собствена марка в промоция
Стоки на редовни цени

нос поравно от двете секции. Нагоре са
„Билла” ( +2.69 лв.), „Пикадили” и „Лидл” с
малко над 1 лв.
През април единствените две вериги с обща сметка над средната за пазара са „Билла” (10.14%) и „Пикадили”, която
стърчи с над +21% над пазарната линия.
„Кауфланд” е с най-ниска сметка (-14.05%)
под средата.

Продуктите под собствена марка
(но не на промоция) формират средно
близо 8% от стойността на базовата
кошница. PL портфолиото от най-евтини стоки в следените категории
има най-високи стойности в „Билла”
(16.72 лв.) и в „Лидл” (14.41 лв.), където
включва единадесет продукта. С наймалко най-евтини private labels в анализа присъства „Т маркет” – единствено
олиото. През април отново отчитаме само три промоции на стоки под
собствена марка на входящо ниво. Две
от тях са в ЦБА – при хляба и брашното. „Т маркет” предлага душ-гела си под
собствена марка на дълбока промоция,
с 1.30 лв. под базата си от предходния
месец.
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Средна
стойност

The Mall

Карфур

ул. „Николай
Хайтов“ 3

Лидл

бул. „Асен Йорданов“ 7

Кауфланд

ул. „Атанас
Далчев“ 2

Т маркет

ул. “Райко
Алексиев“ 40

Фантастико

ул. „Симеонов
век“, бл. 17А

Пикадили

ул. „Сан
Стефано“ 22, Сан
Стефано плаза

Билла

Показател

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

ЦБА

Легенда:

ул. „Слатинска“,
до бл. 41А

Сравнение на цените на 5 април

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 свинска 250 г
Ориз 1 кг

цена на брой

0.49

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

0.49

0.95

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

0.64

0.70

цена на брой

0.69

0.79

0.85

0.69

0.85

0.69

0.69

0.75

0.75

% пепел

n.a.

0.650

0.500

0.650

0.550

0.850

0.650

0.500

цена на брой

4.89

5.99

4.9

3.39

4.29

3.5

5.99

7.99

цена на брой

0.89

1.45

1.95

0.95

0.89

0.89

0.89

1.89

0.70

4.71

% масленост

2%

1.5%

1.5%

2%

2%

2%

2%

3%

цена на брой

0.59

0.65

0.69

0.49

0.42

0.49

0.59

0.59

г/% масленост

400 г /2%

400 г /2%

370 г / 2%

400 г /2%

400 г / 2%

400 г / 2%

400 г /2%

370 г /2.9%

цена за 400 г

0.59

0.45

0.75

0.49

0.42

0.49

0.59

0.85

0.54

цена за 1 кг

3.79

4.79

4.29

4.49

4.79

4.29

4.29

n.a.

4.39

0.56

цена на брой

0.79

0.99

1.62

1.08

1.25

0.79

0.89

1.37¹

1.06

цена на брой

0.99

0.99

1.99

0.99

0.99

0.99

0.99

1.99

1.13

% начупеност

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

100%

n.a.

Олио 1 л, слънчогледово

цена на брой

2.19

2.09

2.19

2.19

1.99

2.19

1.97

2.66

Яйца 10 бр. M

цена за 10 бр.

2.29

1.99

2.09

1.89

1.79

1.99

1.99

2.39

2.00

Захар 1 кг

цена на брой

1.39

1.59

1.39

1.39

1.39

1.35

1.39

1.49

1.41

цена на брой

0.79

0.85

1.29

0.79

0.79

0.85

0.89

n.a.

0.89

г/% какаова маса

80 г / мин.
25%

100 г /n.a.

80 г / мин.
25%

80 г /25%

90 г / мин.
40%

100 г / мин.
30%

100 г /мин.
30%

n.a.

цена за 100 г

0.99

0.85

1.61

0.99

0.88

0.85

0.89

n.a.

19.78

23.12

23.94

19.03

20.13

18.71

21.26

Шоколад, фин млечен
ОБЩО ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

ОБЩО ЗА СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА
Маруля, къдрава

1.01
20.85

19.98

22.92

24.32

19.23

20.22

18.71

21.26

цена за 1 брой

0.59

0.89

0.69

0.79

0.69

0.89

0.89

0.78

клас/страна на произход

n.a.

n.a. / България

I / България

II / България

II / България

I / България

I / България

n.a.

цена за 1 връзка

0.59

0.79

0.69

0.69

0.59

0.59

0.89

0.76

страна на произход

n.a.

От градините на Билла

I / България

II /България

II / България

I / България

I / България

n.a.

Репички

2.12

20.95
0.78
0.69

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

цена на брой

1.89

1.99

1.95

2.15

1.89

1.85

1.49

2.49

мл

750 мл

400 мл

400 мл

400 мл

400 мл

400 мл

1л

300 мл

цена за 400 мл

1.01

1.99

1.95

2.15

1.89

1.85

0.60

3.32

1.63

цена на брой

1.99

1.99

2.65

1.45

1.49

1.35

2.99

2.59

1.99

1.89

литри/ПАВ

1 л / < 5%

1.5 л / < 5%

1.5 л / < 5%

1 л / < 5%

1 л / < 5%

1 л / 5-15%

1.25 л / 5-15%

1 л / < 5%

цена за 1 л

1.99

1.33

1.77

1.45

1.49

1.35

2.39

2.59

1.68

цена на брой

2.39

3.29

3.49

1.99

0.79

1.49

1.49

3.59

2.13

мл

400 мл

400 мл

250 мл

250 мл

250 мл

300 мл

300 мл

250 мл

цена за 300 мл

2.39

2.47

4.19

2.39

0.95

1.49

1.49

4.31

2.20

цена на брой

0.49

0.41

0.45

0.49

0.35

0.39

0.49

0.75

0.44

грамаж

70 г

70 г

70 г

70 г

65 г

75 г

100 г

90 г

цена за 70 г

0.49

0.41

0.45

0.49

0.38

0.36

0.34

0.58

0.42

цена на брой

1.09

1.39

1.89

1.49

2.19

0.79

1.29*

n.a.

1.45

мл

100 мл

100 мл

75 мл

100 мл

100 мл

125 мл

125 мл

n.a.

цена за 100 мл

1.09

1.39

2.52

1.49

2.19

0.63

1.03

n.a.

1.48

цена на брой

0.99

0.83

0.99

0.85

0.99

0.97

0.72²

0.60³

0.91

брой изпирания

3

4

3

3

4

5

3

3

цена за 3 пранета

0.99

0.62

0.99

0.85

0.74

0.58

0.72

0.60

0.78

цена на опаковка

1.39

0.99

2.09

0.99

1.15

0.99

0.99

1.664

1.23

дължина на ролка/г/
брой пластове

2 / n.a.

90 к / 2

17.6 м / 3

14.7 м /3

17.5 м / 3

16 м / 3

14.3 м / 3

n.a. / 3

ОБЩО НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

10.23

10.89

13.51

9.41

8.85

7.83

9.46

10.03

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

9.35
30.01
29.33

9.20
34.01
32.12

13.96
37.45
38.28

9.81
28.44
29.04

8.79
28.98
29.01

7.25
26.54
25.96

7.56
30.72
28.82

9.42
30.88
30.37

Тоалетна хартия 4 бр.

1. Отчетена е разфасовка 1 кг на цена 5.49 лв., цената е преизчислена за 250 г
2. Отчетена е разфасовка за 65 пранета на цена 15.49 лв. , цената е преизчислена за 3 пранета
3. Отчетена е разфасовка за 20 пранета на цена 3,99 лв., цената е преизчислена за 3 пранета
4. Отчетена е разфасовка от 12 ролки на цена 4,99 лв., цената е преизчислена за 4 ролки
°3 I CIV I АПРИЛ 2016
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Методика
Тайният клиент на „Регал“ е независимо проучване, осъществявано от редакционния
екип, на кошница от основни хранителни и
нехранителни продукти в основните търговски вериги в София. То е моментна месечна снимка на пазара, блиц картина на пазарната ситуация. В него „Регал“ влиза „в обувките
на потребителя“, за да създаде информация в
полза на професионалната публика. Тайният
клиент търси най-ниските цени на избраните стоки (при зададени качествени характеристики), защото те са най-ясно съпоставими, а и са показателни за т.нар. bottom line на
пазара. Ние не твърдим, че най-евтиното е и
най-доброто за потребителите.
Периодичност: Тайният клиент на „Регал“ посещава по един магазин от търговските вериги веднъж месечно десет месеца от годината. Всички магазини се посещават в един
и същ ден. С приоритет се следят новооткрити магазини и магазини в един и същ район на града.
Цените: Регистрират се най-ниските цени
в определен количествен диапазон на продуктите. Следим стоки под собствена марка, в
промоция, стоки на собствена марка в промоция и стоки на стандартни цени. Отчитаме
цените и на липсващи артикули, стига да има
етикет на рафта, като отбелязваме, че в момента са били Out of Stock. В таблица публикуваме цените на отделни артикули. Освен това преизчисляваме тези цени по стандартни
количества – най-масовите за продукта, като така се елиминират случаите с постигане
на по-ниска цена чрез игра в количеството.
В някои вериги, в които липсва даден артикул—например прах за пране в малка кутия
или тоалетна хартия от 4 бр., правим преизчисление по стандартни количества.
Артикулите: Тайният клиент включва кошница от 21 продукта с относително голяма
тежест в потреблението на домакинствата
в България. В нея има 12 хранителни стоки и 7
нехранителни. При млечните продукти не се
вземат предвид продуктите с растителни
мазнини. Като цяло при съставянето на кошницата сме избягвали непакетираните стоки заради по-трудната им съпоставимост.
При ключови продукти като кравето сирене и
каймата обаче се вземат и цените на стоките, продавани насипно на витрина. Поради голямата им важност следим още сезонни плодове и зеленчуци, като конкретният артикул
се мени всеки брой според сезона.
Анализите: Публикуваме обобщени данни за
отклоненията от средната месечна сметка
на веригите по цени на артикул и по цени за
стандартни количества. Освен това включваме анализ на структурата на средната
сметка във веригите. Цялата сума приемаме за 100% и представяме относителния дял
от нея на продуктите под собствена марка
на веригата, на промоция, на собствена марка на промоция, а също и стандартния асортимент.
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Най-скъпият
аналог на найевтиния продукт
Записки на тайния клиент
на „Регал“ от 5 април
ЦБА
ул. "Слатинска", до бл. 41А
Най-евтиното краве сирене в магазина е
това от насипната витрина, а най-скъпо
се предлага марката „Тертер“, произведена от „Фикосота“. В категорията на охладените пилета произведеното от "СВС
98" ЕООД по френска технология пиле DUC
е на двойно по-висока цена от пилето на
„Градус“. Очаквано при шоколада между минималната и максималната цена също има
съществена разлика. Отчитаме разфасовки
на фин млечен 80-100 г и в този диапазон
полската марка Alpinella е най-евтиният
представител на категорията, а най-скъп
– млечният шоколад Lindt, дистрибутиран
от „Инкофудс“ ООД. Разликата в съдържанието на какаова маса между двете марки
е минимум 25% при полския шоколад срещу
минимум 31% - при швейцарския. При слънчогледовото олио цената на най-скъпото
OLIN е двойна спрямо собствената марка на
ЦБА. Най-малко се различава ценово захарта. Едва с 0.35 стотинки в сравнение със
собствената марка на веригата е по-скъпа
марката „Захира“ (фин кристал), която се
дистрибутира от „Аграна България“. При
киселото мляко води брандът „Лактима
Балкан“, а най-ниска е цената на „Булгарче“
(производител “Лъки 2003”). При прясното

на двата полюса се нареждат “Мегле” и
собствената марка на ЦБА в плик. Кайма от
свинско месо на един и същ производител –
„Сами М“, е и с най-ниска и с най-висока цена,
като най-скъпата е обявена като „Свинска
за принцеси“. Сериозна разлика има и в цената на хляб „Добруджа“. Хлябът с марката
на ЦБА се предлага на промоция, а този на
„Елиаз“ е най-скъпият. Най-висока е цената
на брашното „София мел“ (екстра), произведено от „Гудмилс“ по утвърден стандарт
„България“, а двойно по-евтино се продава
марката на веригата. Най-скъпият ориз е
„ARRIVA Тракия“, пакетиран от “Соларис 999”,
а най-евтиният – „Оберон“ (екстра качество), на „Оберон-Х“ ООД. Яйцата от свободни
кокошки на ЕТ “Ангелов“ се търгуват на найвисока цена, а по-малките (М) яйца на ЦБА
струват най-малко.

„Билла“
„Сан Стефано плаза“
От наблюдавните продукти в магазина
цената на кравето сирене „Тертер“ на
„Фикосота“ е с най-голямата разлика в левове спрямо най-евтиното Clever. Съществен
контраст се наблюдава и при шоколада, където се конкурират Clever и млечният шоколад Lindt. Най скъпият ориз е IZZI (марка на
„Глобал фууд къмпани”). Яйцата от свободни

Хляб „Добруджа“ (≥ 650 г, лв.)

Брашно (1 кг, тип 500, лв.)

1.20

1.80

1.00

1.50

0.80

1.20

0.60
0.40
0.20
0.00

0.90
Собствена марка
Промоция
Собствена марка + промоция
Максимална цена
Минимална цена

0.60
0.30
0.00
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кокошки на ЕТ „Ангелов“ са с максималната
цена, а тези на собствената марка на веригата Clever - с минималната. При останалите продукти разликата в цената е
най-голяма в категорията на охладеното
пиле – DUC срещу „Лудогорско пиле“ (на производителя на птиче месо „Амета“). Найскъпите и най-евтините хляб „Добруджа“
и бяла захар се различават с малко. На найниска цена се предлага захар „Тейсти“ (на “Д
и Д комерс енд диливъри” ООД), а скъпият
продукт е с бранда IZZI. При хляба този път
„Елиаз“ се представя с най-ниската цена, а
„Симид“ води с малко. Неголям марж установяваме и при олиото. Тук се конкурират „Клас
олио“ - в ниския сегмент, и „Бисер“. Киселото
мляко „Боженци“ заема ценовия връх при
продуктите с масленост 2%, сравнено със
собствената марка Clever. По-голяма е ножицата в цените на прясното мляко - „Бор
чвор“ струва най-много, а Clever - най-малко. Каймата на „Сами М“ (от свинско месо)
се продава най-евтино, а тази от насипна
витрина струва най-много. Най-ниската
цена при брашното е на собствената марка на „Билла“, а най-скъпото – под бранда
„София мел“ на „Гудмилс“.

"Пикадили"
ул. "Симеонов век", бл. 17А
Най-евтиният и най-скъпият заводски
хляб "Добруджа" са произведени от "Симид"
– първият е под собствената марка на
"Пикадили". При останалите основни храни
забелязахме, че веригата не изписва производителя на собствената марка, но в случая има изключение. Най-евтиното брашно е бяло пшенично на IZZI, а най-скъпото е
“София мел” на “Гудмилс” по утвърден стандарт. Най-евтиният ориз е Cariddos на “Г и
С комерс”, Пловдив, а най-скъпият – бисерен,
екстра качество на “Глобал фууд къмпани”
(IZZI). Най-евтиното олио е под собствената марка на “Пикадили”, а най-скъпото е
“Бисер Vital”с омега-3, витамин А, Д и Е.
Най-евтиното сирене е “Еделвайс

България”. Най-скъпото непакетирано на гила“. Във „Фантастико“ пилето DUC, ковитрината е “Лакрима” по БДС на “Лодис ето държи високото ценово равнище във
инвест”, а най-скъпото пакетирано е всички наблюдавани магазини, се предлага
“Тертер” на “Фикосота”. При киселото мляко по-скъпо в сравнение с останалите вериги.
най-евтино е млякото “Българче” на “Лъки Охладеното пиле под бранда на веригата,
2003”. Най-скъпо от 400 г е “На баба”. На произведено от „CBC 98“, държи ниското
същата цена има и кисело мляко с марката ценово ниво в магазина. „Сами М“ е производителят на каймата и с минималната,
“Пикадили” от 500 г.
В магазина имаше пакетирана кайма и с максималната цена. В първия случай
от 250 г, но не и чисто свинска, защото и тя е под марката „FF вкус“, а най-скъпаединствената свинска кайма е смляна в ма- та се предлага като свинска, за принцеси.
газина. При охладеното пиле най-евтиното Тридесет стотинки е разликата в цените
е с производител "СВС-98", а най-скъпото на хляба - между този на „Елиаз“, произведен
“Градус”. Най-евтините яйца са румънски, по утвърден стандарт, и "Добруджа" от
внос на “Селект трейд”, а най-скъпите са собствената марка на веригата, който бе
на “Зора”.
дело на „Симид“. Брашното „FF вкус“ бе найНай-евтината захар е “Кристал”, а евтиното, а на „София мел“ - с 60 стотиннай-скъпата - “Сладея” на “Захарни заводи”. ки нагоре. При олиото водещо като цена бе
Най-евтиният шоколад в магазина е малог- турското OLIN.
рамажният "Млечен" на "Монделийз", а найскъпият е на Lindt.
"Т маркет"

ул. "Атанас Далчев" 2

„Фантастико“
жк "Изток", ул."Райко Алексиев" 40
Голяма разликата установяваме при шоколада – между цената на Lindt и „Шоколад
Млечен“ на Mondelez, който се предлага на
промоция с отстъпка от 41%. И в този магазин сиренето „Тертер“ държи най-висока
цена, а ниското ниво бе заето от кравето
сирене на „Рафтис милк“. Съществена разлика регистрираме и в категорията на ориза,
където най-евтин е този от собствената
марка на веригата „FF вкус“, а най-скъпият
се предлага под марка IZZI, бял едрозърнест.
Марката „Обнова“ на „Мандра“ ООД струва
най-малко при прясното мляко. При киселото мляко на долния полюс е марката на веригата, а на горния – Bulgarea, произведено
от фермерско мляко. Най-малко се различават цените на захарта, по-скъпа е марката
„Сладея“ на „Захарни заводи“ в сравнение с
„Диамант“ на „Сугартия България“. Яйцата
с марка „FF вкус“ са произведени от „Андип
92“ , а най-скъпите - от свободни кокошки,
"Венетон", от птицеферма „Червена мо-

Най-евтиният хляб е под собствената
марка на веригата Optima и е произведен
от МИО. Същата фирма вече с марката си
произвежда и най-скъпия хляб във веригата,
който е по утвърден стандарт “България”.
Най-евтиното брашно е на “Агромил” - тип
500, а най-скъпото е на "София мел" – смес
от пшенични брашна за хлебопекарна. Найевтиният ориз е пакетиран от “Шери” 61,
а най-скъп е IZZI на “Глобал фууд къмпани”.
Най-евтиното олио е под собствената
марка на веригата Optima, производство
на “Фаустина груп” - Враца, а най-скъпото е
“Добруджа” на “Матрей”, гр. Игнатиево. Найевтиното сирене и най-евтиното прясно
мляко са произведени от “Милки груп био” и
са под марката “Наборъ”. Най-скъпото сирене на килограм е на "Маджаров" в опаковка
от 500 г. В тази верига има и втора марка
прясно мляко в плик – производство на “Бор
чвор”, но в момента от нея виждаме само
етикета. Най-евтиното кисело мляко е под
марката “На хорото”, а най-скъпо в магазина
е млякото на “Маджаров”. Базовата 16

Сирене, краве (1 кг, лв.)

Кисело мляко (2%, 400 г, лв.)

Цяло пиле (охладено, лв.)

24.0

1.20

9.00

20.0

1.00

7.50

16.0

0.80

6.00

12.0

0.60

4.50

8.0

0.40

3.00

4.0

0.20

1.50

0.0

0.00

0.00
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Кайма, свинска (250 г, лв.)

Ориз (1 кг, лв.)

Олио, слънчогледово (1 л, лв.)

2.40

4.20

5.40

2.00

3.50

4.50

1.60

2.80

3.60

1.20

2.10

2.70

0.80

1.40

1.80

0.40

0.70

0.90

0.00

0.00

0.00
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свинска кайма е пакет от 250 г,
производство на "Сами М", а по-скъпата е
на "Зюмбюлски" ООД – тя е в плик от 0.5 кг.
Най-евтиното цяло охладено пиле е на "СВС
98", а най-скъпото е “Лудогорско” - почти
на цената, на която обикновено е пилето
DUC. Най-евтините яйца са на промоция на
“Яйцепром”, а най-скъпите са на MARBAC. На
една и съща цена е захарта на три производителя - “Диамант”, “Митекс” - Благоевград,
и сръбската Notodolce. Първо оставаме с
впечатлението, че последните две марки са
ООS, а само етикетите им стоят на регала,
но после виждаме, че са изнесени на обособени точки в магазина. Най-скъпата захар
е "Захира", фин кристал на “Аграна трейдинг”, но от нея има единични бройки. Найевтиният шоколад е полски - под марката
Alpinella на Еurovita. Най-скъпият фин млечен
шоколад без добавки в магазина е Milka.

"Кауфланд"
бул. "Асен Йорданов" 7
Ясна тенденция е в „Кауфланд“ производителят на най-евтиния продукт от определен тип да е производител и на най-скъпия. При хляба например най-евтиният
„Добруджа“ е нарязан на „Елиаз“ по утвърден
стандарт „България“. Най скъпият също е
на „Елиаз“, също нарязан, с 50 г по-лек и не е
по стандарт. Най-евтиното брашно е под
марка „Перса“ с производител „Мелница
Сливен“. Най-скъпото също е на „Мелница
Сливен“, под марката й „Мелко“ и е за баници.
Само с две стотинки под него е брашното
на „София мел“, тип 500 по БДС. При ориза
„Ел Ес трейд“ предлагат и най-евтиния ориз
„Наша кухня“ и най-скъпия – ризон, „Хепи агро“. Вторият е продукт за експорт в непрозрачен плик, с easy open опаковка, на която е
уточнено, че зърната са със среден размер.
И най-евтините, и най-скъпите яйца в опаковка от 10 броя в „Кауфланд“ произведени
от „Консорциум Агробизнес“ под марката
„Хоризонт“. Скъпите обаче са размер L. Най°3 I CIV I АПРИЛ 2016

евтиното слънчогледово олио е под марката на веригата Vitae D Oro и е произведено в
Румъния. Най-скъпо е олиото „Бисер“ - както
стандартното, така и от марката Vital –
обогатено с омега-3 и с добавени витамини
A, Д и Е.
Най-ниската цена при кравето сирене
е постигната чрез промоция на продукта
на „Профи милк“ - Благоевград. Най-скъпо на
килограм е сиренето „Лакрима“ („Лодис инвест“) в опаковка от 600 г. Най-евтиното
прясно мляко е на „Милки груп био“. То е не само единственият продукт в плик, но и единственият с 2% масленост. Най-евтиното
кисело мляко с параметри 400 г, 2% масленост е от собствената марка Vian на веригата. Най-скъпото е „Боженци“.
При свинската кайма най-евтиният
продукт е в пакетче от 250 г на „Пикант
трейд“. Най-скъпата кайма е на витрината
на обслужване. Най-скъпата свинска кайма
там е от свинска плешка и в момента е на
промоция. Освен това има и стандартна
свинска кайма. Най-ниската цена на охладено цяло пиле се поддържа от „Пилко“. От
същия тип най-скъпо е това на „Градус“, а
като цяло най-високата цена се поддържа
от пилето DUC.
Най-евтини са захарта „Диамант“ на
„Сугартия България“ и „Захира“ на „Аграна
трейдинг“ (внос от Румъния). Най-скъпият
продукт е „Сладея“ на „Захарни заводи“. Найевтиният фин млечен шоколад е под марката Katy. Негов дистрибутор е “Кауфланд
Румъния“. Шоколадите от същата марка с

Вече сме над 2350!

www.facebook.com/Regal.bg

някои видове пълнежи са на промоция и цената им е още по-ниска. Най-скъп е италиански шоколад Novi (на Еlah Dufour) с вносител
„Софсток“. И най-евтиният, и най-скъпият
са от 100 г със съдържание на какао минимум 30%

"Лидл"
ул. "Николай Хайтов" 3
Най-евтиният хляб “Добружда” е пакетиран заводски хляб под собствена марка на
веригата. Той е и единствен артикул от
този тип в категорията, в която разнообразието идва от хлябовете от пекарната
на “Лидл”. Най-евтиното брашно е Castellо,
също собствена марка на “Лидл”, а най-скъпо
е брашното на “София мел” за баници. Найевтиният ориз е от собствената марка
“Чуден” със 100% начупеност, а най-скъпият
е под собствената марка Tiradell – бял ориз
премиум с 5% начупеност. Най-евтиното
олио е “Златно добруджанско” на “Клас олио”,
а по-скъпото е под собствената марка на
веригата Promienna. Производител на
най-евтиното сирене е “Сердика 94”. Найскъпото бяло саламурено сирене от краве мляко във вакуумна опаковка е това на
"Верея", ако не броим сиренето в метална
кутия под собствената марка на веригата Sofra. Най-евтиното кисело мляко е без
марка и е произведено за “Лидл”, най-скъпото е под собствената марка Pilos. Нито по
цените, нито по надписа върху опаковката
се разбира каква е разликата между синия и
зеления етикет, с който е представено.
Прясното мляко в плик е единствен артикул и е под собствена марка на веригата.
Най-евтината свинска кайма е на “Сами
М” и за нея пише, че е с добавен протеин, а
най-скъпата е от свинска плешка – в опаковка на веригата. Най-евтиното пиле е
собствена марка на “Лидл”, а най-скъпото
е DUC. Опаковката от 10 яйца М е само
един вид - собствена марка на веригата.
Захарта е марка “Захира” на “Аграна трей-
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Яйца (10 броя, лв.)

Захар (1 кг, лв.)

Шоколад, фин млечен (100 г, лв.)

4.80

2.10

4.20

4.00

1.75

3.50

3.20

1.40

2.80

2.40

1.05

2.10

1.60

0.70

1.40

0.80

0.35

0.70

0.00

0.00

0.00

категориите хляб „Добруджа“ и охладена
кайма от свинско месо са представени с по
един артикул, който приемаме за най-ниска цена. Повечето най-евтини продукти са
под бранда Carrefour. Най-голяма разлика в
цените има при сиренето, като най-скъпо
е кравето сирене „Верея“ с производител
ОМК. По-съществено различие има и при
киселото мляко, където с най-високата
цена се предлага „Сердика“. Най-малко се
разминават цените на олиото, като това
от собствената марка е по-скъпото. При

захарта марката „Захира“ струва с 16 стотинки нагоре. Със стотинки се отличават
и сумите, отбелязани върху етикетите на
останалите шест категории. Брашното с
марка Mulino Vecchio се продава почти колкото най-евтиното. В стотинки е и разликата в цената на ориз „Натура“ и най-долния
в списъка, както и между най-скъпите яйца
(производител „Симона еко“) и най-евтините. При прясното мляко най-висока е цената на „Бор чвор“.

динг”. На по-скъпата е уточнено, че е от
"фин кристал". Най-евтиният шоколад е Milk
Chokolate, собствена марка на “Лидл” - 100 г,
а най-скъпият от същия тип – фин млечен
без добавки, е Fin Care. Той също е собствена марка, също 100 г и също с минимум 30%
какаова маса.

„Карфур“ The Mall
В хипермаркет „Карфур“ в The Mall от регалите липсват изцяло два хранителни
продукта – охладено пиле и шоколад, а под-

Екип на "Регал"
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Македонската „Алди“
влиза в България
Хард дискаунтърът „КАМ маркет“ ще отвори
дузина магазини през юни в София
Боряна ГЕНЧЕВА

М

акедонският хард дискаунтър
"КАМ маркет" ще отвори първите си 10-12 магазина в София
през юни, потвърдиха източници от
веригата. Първоначално се смяташе,
че откриването ще е преди Великден,
но сега то е изтеглено. Плановете са до
края на годината магазините вече да са
20-25, в края на 2017 г. да достигнат 3040, а до края на 2018 г. веригата да има
50-60 магазина в страната.
“Нашата политика или мото е магазини за бързо, евтино и удобно пазаруване, които се намират в добре населе-

„КАМ маркет“
Търговската верига "КАМ маркет" съществува от 1999 г. и в момента има
национално покритие в Македония –
мрежа от 63 магазина в 17 македонски
града. От обектите 28 са в Скопие. Една част от магазините са под наем, голяма част са собствени, има и няколко
обекта, които са строени и са изцяло в
дискаунт концепция. В обектите сухият асортимент се реди в дискаунт опаковки. Основен приоритет имат секциите с плодове и зеленчуци и с охладени
артикули.
Магазините са с площ между 250 и 450
кв.м, като предлагат над 900 артикула.
Според "Евромонитор" основната причина за успеха на веригата е доброто управление на портфолиото. То включва
собствен внос, както и широка гама от
собствени марки (около една трета от
артикулите). От Гърция и Турция внася плодове и зеленчуци, от Германия и
Швейцария - сух асортимент, замразени и млечни артикули, както собствени
марки, така и водещи марки на производители, от Тайланд (консерви риба тон),
от Китай (нехранителни стоки), от
Италия (сух асортимент). Собствени-
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те марки се произвеждат в Македония,
но и в Германия, Швейцария и Италия.
През изминалата година дискаунтърът
е разширил портфолиото си от собствени марки и под марката “Камко” (основни храни) предлага сосове, салати и
подправки и охладени преработени храни. Колбасите и пастетите са под марката Solis. Alpiko (шоколадови изделия) и
Milord (захарни изделия) са големите линии собствени марки при импулсните
и продоволствените продукти. Lalin е
новосъздадена собствена марка за продукти за красотата и личната хигиена.
В началото на миналата година компанията дебютира със собствени марки
и при безалкохолните напитки. Fiesta
е частният й етикет за прахообразни
концентрати и топли напитки (кафе
и чай), а Rio - за безалкохолни напитки и
течни концентрати. Gaia е собствена
марка при сладкарските изделия. "Гранде"
и "Чардак" са марки алкохолни напитки,
Le bon – кетчуп, майонеза, Saluti – ядки,
Blu sea – замразени и консервирани риби, Gusto – сухи супи, "Милкам" – млечни
продукти. В процес на разработване са
нови собствени марки.

Компанията притежава фабрика за пакетаж в Битоля, където се опаковат
много от артикулите, предлагани в
магазините под собствена марка. След
неотдавнашен пожар там част от това производство е аутсорсвано на македонската компания "Европа" АД, пише
“Евромонитор”.
Фирмата има и собствена мандра, откъдето се зареждат магазините с кисело
мляко, сирене, кашкавал, извара. Притежава и собствена пекарна, която доставя хляб собствена марка “Камко” до всички обекти на веригата.
KAM dooel разполага със собствена логистична база, където се намира и централният офис. Тя е в община Илинден,
близо до Скопие. В нея са инвестирани 2
млн. евро и са открити 150 работи места. Транспортът на стоката към магазините се осъществява със собствени
16 камиона.
В България първоначално фирмата ще
осъществява доставки към магазините
или чрез логистичен център под наем,
или с външна логистика и транспорт. На
по-късен етап може да се мисли за собствен логистичен център.
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ни райони, където клиентите да правят своя ежедневен
пазар при наличие на бързо обслужване, отлично качество
и най-добри цени.
Основна концепция е на население от 15-20 хиляди да
има отворен един магазин, така че от тази гледна точка
София има голям потенциал за нас – минимумът магазини,
който искаме да имаме в София, е 30, горна граница около
60-70. При достигане на тази филиална мрежа фирмата ще
иска да излезе извън границите на София и да се насочи към
следващия по големина град в България – Пловдив”, пише в
презентацията на “КАМ маркет”.
От компанията са разпратили писмо до български доставчици в 15 стокови групи с молба да изпратят най-добрите си оферти, за да могат да си сътрудничат в бъдеще.
КАМ dooel е частна семейна компания, собственост на
Гоце Камчев и дъщеря му Таня. Започват през деветдесетте години като
представител и
Веригата се цели
дистрибутор на
в пазарния дял
Nestle, Dr. Oetker,
Bahlsen, Storck.
на „Кауфланд“.
Ритейлът е основният им бизнес. Македонските медии оценяват състоянието на Гоце
Камчев на 20 млн. евро. За миналата година оборотът на
магазините е около 100 млн. евро по данни на фирмата. Това
отрежда на компанията 4% дял от целия ритейл пазар в
Македония, 6% от търговията на дребно с храни и 17.3%
от модерната търговия в страната, където основните
й конкуренти са Tinex и Vero. "КАМ маркет" е единственият дискаунтър в Македония, търговски канал, който има
5% ръст през 2015 спрямо 2014 г., според "Евромонитор".
Самоопределя се като македонската "Алди".
Очаква се в България "КАМ маркет" да заеме овакантената ниша в дискаунт сегмента от "Пени" и да се цели в
пазарния дял на лидера "Кауфланд".
Според ДАКСИ в България Гоце Камчев има четири фирми.
"Кам-Г" ЕООД е регистрирана в Перник с капитал 2 лева през
юли 2014. В нея той е едноличен собственик. През април 2015
г. в София е регистрирана "Кам 2014" ЕООД. Компанията е с
капитал 88.545 хил. лева и е собственост на "Камфуд Дооел",
Македония. По рано – през 2011 г., Гоце Камчев, Таня Камчева
и Ваня Камчева регистрират в България търговското представителство "Интеркамп" и "Мабу" ООД с предмет на
дейност производство и търговия.
В края на 2015 г. КАМ купува веригата “Диамбе” с 15 обекта в Косово и 10 в Албания. Сега планира експанзия и в тези
две държави успоредно с тази в България.
°3 I CIV I АПРИЛ 2016
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Лек ръст в продажбите на бира
Делът на големите магазини нараства,
но основен канал като обем остава традиционната търговия
Марко НАУМОВ*,

В

СТОЙНОСТ ПРОДАЖБИТЕ на бира в
България са се увеличили с 2% за
дванадесетте месеца до февруари
2016 г.** в сравнение със същия период
година по-рано и вече достигат близо
687 милиона лева.
Основният канал по отношение на
обема на продажбите остава традиционната търговия. Неговият дял обаче
бележи спад спрямо миналата година.
Нараства тежестта на хранителните магазини над 300 кв.м, които са
втората група, през която минават
най-много физически продажби. Тази
тенденция разкрива, че все по-голяма
част от българските потребители
оценяват удобството, което им предоставят големите супер/хипермаркети дори и за стоки като бирата, която
обикновено се асоциира с нещо, което се
набавя от кварталния магазин. Дори и
сегашният темп на развитие да се запази обаче, поне пет години ще са необходими на хипер/супермаркетите, за да
изместят традиционната търговия
като най-предпочитан канал.
Ако разглеждаме продажбите в стойност, водещ канал е хорека. Логичното
обяснение е в надценката, с която заведенията продават напитките. Все
пак при хорека канала се наблюдава спад
за сметка на големите хранителни магазини. Възможното обяснение е, че все
повече българи предпочитат да пият
бира в домашни условия.

Пластмасовите опаковки
са най-масови
Пластмасовата бутилка генерира
най-голям брой продажби на българския
пазар. Стойността им се равнява на
почти 296 милиона лева. До известна
степен това се дължи на по-големи*авторът е от отдел „Обслужване на търговските вериги“
** Данните от статията са за периода март
2015 – февруари 2016. В тях са включени и данни
от „Кауфланд България“. Цитираните данни не
съдържат продажбите на наливна бира
°3 I CIV I АПРИЛ 2016

SHUTTERSTOCK

те разфасовки, чиято популярност
нараства през последните години.
Традиционната търговия е основният
канал за пластмасовите бутилки.
Стъклените шишетa, подлежащи на
връщане, са следващите по пазарен дял
при опаковките. За разлика от пластмасовите бутилки при тях тенденцията е на ръст, който е 2.4% спрямо
предходните 12 месеца.

Заведенията са водещ канал в
продажбите на бира в стъкло
Тенекиените кутийки, или т.нар. кенчета, са трети по пазарен дял в стойност, като при тях трендът също е
положителен. Промяната от 7.6% при
кеновете дори надхвърля тази на стъклените бутилки за връщане. Кенове се

продават най-много в хранителните
магазини над 300 кв.м.
Минимален остава делът на бирата
в стъклени бутилки, неподлежащи на
връщане, и на барелите (кеговете). Те
бележат най-голям ръст, който съвпада
с навлизането на не толкова известни
(на българския пазар) марки, както и
на популярните напоследък не само в
България, а и в световен план крафт
бири.

Нараства популярността
на стъклените бутилки
Разглеждайки промените в стойност
по канали, прави впечатление, че всички типове опаковки отбелязват спад
в хорека канала спрямо същия период година по-рано. Тази тенденция се
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потвърждава и от изследването за
потребителските нагласи в България
на „Нилсън“, в което все повече анкетирани заявяват, че предпочитат да
ограничават разходите си за забавле-

ния извън дома. Същевременно всички
опаковки отбелязват увеличение на
продажбите в стойност в по-големите магазини (от 100 кв.м нагоре). Макар
и пластмасовите бутилки да са с най-

Дял на опаковките по вид

Дял по обем на разфасовката

(%, в стойност)

(%, в стойност)

3%

5%

3%

7%
43%

38%

43%
54%
28%

16%

3%

16%

3%

Стъклена бутилка за връщане

Кен

Стъклена бутилка, неподлежаща на връщане

0.5 л

2.0 л

2.5 л

Други

1.0 л

2.01–2.49 л

Пластмасова бутилка

Дял на търговските канали от продажбите (%)
В брой

2014
2015

21

8

22

18
9

30

18

6

29

17

6

15

В стойност

2014
2015

16

6

17

15
7

Хипер-/супермаркети
магазини (41–100 м²)
магазини за алкохол

26
15

6

26

30
6

28

Големи хранителни магазини (101–300 м²)
Традиционна търговия (0–40 м²)

Бензиностанции

Средни хранителни

Павилиони/удобни магазини/

Хорека

Динамика на продажбите на бира според опаковките
в различни канали (%, в стойност, III.2015–II.2016/ III.2014–II.2015)
100
80
60
40
20
0
–20
–40

84%
65%
39%
36%
9%
5%

64%
26%

15%
2%

8%
2%
–1%

39%

40%

9%
4%
–4%

14%
1%

Хипер-/
Големи храни- Средни храни- Традиционна
супермаркети телни магази- телни магазитърговия
над 301 м²
ни 101–300 м² ни 41–100 м²
0–40 м²

Стъклена бутилка за връщане

голям дял, промените при тях са минимални, а в магазините под 100 кв.м дори
губят позиции. От друга страна, популярността на стъклените бутилки
(независимо дали се връщат) нараства.
Разликата е, че тези, които подлежат
на връщане, засилват присъствието
си в по-големите магазини, докато
другите се разпространяват основно
в по-малки или специализирани такива.
Тенденцията на ръст при стъклените
опаковки показва, че българските потребители започват да се ориентират
по-скоро към качеството, отколкото
към количеството.

Павилиони/
удобни магазини

60%

8%
7%
2%
Бензиностанции

–3%
–4%
–11%
–21%
Хорека

Кен

Стъклена бутилка, неподлежаща на връщане

Пластмасова бутилка

ИЗТОЧНИК: NIELSEN

Разфасовката от половин
литър е безспорен лидер
При бирата разфасовките от половин
литър са безспорен лидер. Техният пазарен дял в стойност надхвърля 50%, а
продажбите за последните 12 месеца
достигат близо 370 милиона лева. В това число влизат основно стъклените
бутилки, както и кеновете, но на българския пазар могат да бъдат намерени и пластмасови шишета от 500 мл.
Тенденцията показва, че интересът към
бирите от половин литър скоро няма
да намалее. Разфасовките от два литра
са с втория най-голям дял в стойност,
държейки повече от една четвърт от
пазара. Не е случайно, че именно това
е най-популярният обем при пластмасовите бутилки, който дори бележи
ръст в продажбите спрямо миналата
година. Един литър е третата найтърсена разфасовка на българския пазар.
Подобно на двулитровите бири и за нея
основно се използва пластмасата като
материал за опаковката. При бутилките от 1000 мл обаче се забелязва ясно
изразен спад.
Българският потребител, изглежда,
има силен патриотичен сантимент
по отношение на бирата. 93% от продажбите в стойност идват от местна
продукция, като в това число влизат
и чуждестранни марки, които обаче
се произвеждат в България. Вносните
бири заемат дял от едва 7%, като при
тях очертаващата се тенденция е
негативна. Като цяло бирата остава
една от любимите напитки на българина и това спомага за разрастването
на местния пазар. Позициите на българските производители са много добри и
това им дава обещаващи възможности
за бъдещето, особено ако умело съчетават качество с маркетинг.
°3 I CIV I АПРИЛ 2016
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Намалява потреблението
на зехтин и олио
Зехтин се купува повече в модерната търговия, олио — в традиционната
Мария ВЕЛЬОВА*,

П

ОТРЕБЛЕНИЕТО на олио и зехтин
от българските домакинства
намалява в обем за периода от
февруари 2015 до януари 2016 г. спрямо
предходния аналогичен годишен период. Спадът е по-голям при зехтина
(−13.8%), отколкото при олиото (−5.5%).
Средната цена и на двете категории
бележи ръст. При олиото увеличението
е със 7.7%. Цената на зехтина се е повишила с 12.6%. В резултат потреблението на олио нараства в стойност с 1.8%,
докато на зехтин намалява.
И двете категории губят купувачи, но загубата при зехтина е доста
по-голяма. За годината до януари 2015
зехтин са купили 37% от българските
домакинства, но през следващия период този процент е 30. Потребителите,
останали верни на зехтина, са го купували по-често. Средно на домакинство
за годината до януари 2016 г. се падат
2.8 покупки, докато през предишния
период те са били 2.6. Олио е купувано
много по-често в сравнение със зехтина—средно 13 покупки за годишен
период.
От домакинствата в страната 90%
са купили поне веднъж олио през последния годишен период. През предходния
пенетрацията на олиото е 92%. Освен
загубата на купувачи другата основна
причина за спада на олиото е намаленото количество, купено на единична
покупка.
Продуктите с етикет „собствена марка“ отчитат спад и при двете
категории. Техният дял обаче все още
остава по-голям от средния за сектора
бързооборотни стоки. Негативният
резултат за марките на търговските вериги при олиото идва не само
от загубата на купувачи, но от спада
в честота на покупка и средния обем
на единично пазаруване. Собствените
*младши консултант-изследовател „Потребителски панел“
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SHUTTERSTOCK

марки при зехтина губят купувачи, но
успяват да задържат лоялни домакинства, които са купували по-често през
втория период. Делът на собствените
марки на магазините намалява при покупките на олио. Ако през първия период
той е бил 29% в обем, през втория се
свива до 17%. Частните марки при зехтините поддържат постоянен дял в
обем от 15% и в двата периода.
Традиционната търговия, представлявана от малките хранителни магазини, обслужвани от касиер, си остава
най-предпочитаният канал, от който
българските домакинства пазаруват
олио. Този канал увеличава своята тежест спрямо предходния анализиран период с 3 процентни пункта в обем—от
26% на 29%. Хипермаркетите и минимаркетите заемат второто място по
важност, разделяйки си по 19% от покупките на домакинствата в страната.

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.
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Делът на собствените
марки на големите
вериги намалява
и при олито,
и при зехтина.

Зехтин се продава предимно
в модерната търговия,
което обяснява високия
дял на промоциите в
категорията.

Развитие на пазара (%, II.2015–I.2016 спрямо II.2014–I.2015)
Олио

Промяна в обем
Промяна в стойност
Промяна в средните цени за килограм

–5.5
1.8
7.7

Зехтин

Промяна в обем
Промяна в стойност
Промяна в средните цени за килограм

–13.8
–3.0
12.6

Канали за дистрибуция—дял в обем (%)
Олио

II.2014–I.2015
II.2015–I.2016

20

15

12

19

16

9

19
19

26

3

29

3 5

5

Зехтин

II.2014–I.2015
II.2015–I.2016
Хипермаркети

40

24

37

26

Супермаркети

Малки хранителни магазини

Дискаунтъри

Кеш & кери

15

8

6

4

4

16

8

5

4

4

Минимаркети

Други

Значимост на собствени марки—дял в обем (%)
Олио

II.2014–I.2015
II.2015–I.2016

71

29
83

17

Зехтин

II.2014–I.2015
II.2015–I.2016
Марки на производител

85

15

85

15

Собствени марки

Промоции—дял в обем (%)
Олио

II.2014–I.2015
II.2015–I.2016

68

32
77
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Зехтин

II.2014–I.2015
II.2015–I.2016
Продукти на редовни цени

41

59
46
Продукти на промоция

54

Покупките
на олио и зехтин на
промоция намаляват
като дял от общите.

Делът на хипермаркетите намалява с
1 процентен пункт, докато тежестта
на минимаркетите остава постоянна
и през двата периода. Дискаунтърите
свиват своя дял. Ако през първия период
през тях са минавали 12% от закупените количества олио, през втория едва
9% от покупките са били направени от
този търговски формат.
Модерната търговия заема доста
по-голяма тежест в покупките на зехтин. Общият дял на хипермаркетите,
супермаркетите и дискаунтърите е
79%. С най-голяма тежест са хипермаркетите. Делът им обаче се свива с три
процентни пункта, от 40% през първия
период на 37% през втория. Малко над една четвърт от покупките на зехтин домакинствата в страната са извършили
в супермаркетите, докато през дискаунтърите минават 16% от общото закупено количество. И двата канала увеличават тежестта си спрямо предходния
анализиран период. Минимаркетите,
както и при олиото, държат постоянен
дял и през двата периода, При зехтина
обаче той е доста по-нисък—8%. Много
малка част от покупките на зехтин се
извършват през традиционната търговия—едва 5% за периода от февруари
2015 до януари 2016.
Зехтинът е категория, която се
характеризира с висок дял на промоциите, за което влияние има и голямата тежест на модерната търговия
при покупките на този тип продукт.
Повече от половината от закупените
количества зехтин са били на промоция при 15% среден дял на специалните
предложения в сектора на бързооборотните стоки. През втория период този
дял се свива от 59% на 54%. Тежестта
на промоциите при олиото също намалява. Тридесет и два процента от
покупките на олио за периода от февруари 2014 до януари 2015 са извършени
в резултат на специални предложения,
но през следващия период техният дял
намалява до 23%.
°3 I CIV I АПРИЛ 2016
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Продажбите на рибни консерви
нарастват в обем и в стойност
Най-значимият канал са супер- и хипермаркетите,
а най-растящият – големите хранителни магазини
Боряна ГЕНЧЕВА, по данни на

П

АЗАРЪТ на консервирана риба в
България нараства с 5% в обем и
с 3.6% в стойност за годината
до януари 2016 г. спрямо предходния
12-месечен период по данни на Nielsen
България. Средната цена намалява с 15
ст. до 10.17 лева за килограм. Тази динамика е предшествана от период, в
който продажбите на категорията
намаляват с 0.4% в обем и нарастват
точно с толкова в стойност, а цените
се увеличават с 8 ст. до 10.32 лева за килограм за годината до януари 2015.

Продажби на консервирана
риба (%, в стойност)
1.6
2 2.4

По тип

5

50

Скумрия

Риба тон

Сардини

Херинга

3

През тази опаковка минават почти
99.6% от продажбите в обем и 99% от
продажбите в стойност. Средната цена на килограм за последния изследван
период е 10.10 лева. За сравнение—це°3 I CIV I АПРИЛ 2016

5

7

Най-значимият
търговски канал

6

14

8
3

20
30

Зехтин

Зехтин/собствен сос

Зеленчукова мазнина
Собствен сос
„Закуска“

Основно в метални
консервени кутии

Шпроти
Други

Според соса или маринатата

4

Рибна салата

Доматен сос

Сос в гръцки стил
Пикантен доматен сос
Други

* За 12-те месеца до февруари на
съответната година

Консервата
между 100 и 200 г
е най-купуваната на пазара. През тази
рафасовка минават 89% от продажбите и в обем, и в стойност. Следващи
по предпочитание са консервите между 300 и 400 г, които имат дял от 7%
в обем и 5% в стойност. А на трета
позиция са консервите под 100 г. Макар
делът им в обем да е 1.5%, в стойност
той достига до 4%.

39

Предпочитана
е скумрията
На скумрията се падат 62% от продажбите на консервирана риба в обем и 50%
в стойност. Консервираната скумрия
е и относително евтина—8.17 лева на
килограм. Втора по пазарен дял е рибата тон—26% в обем и 39% в стойност.
Средната й цена е 15.18 лева на килограм.
Делът на рибата тон нараства с два
процентни пункта в обем и с един в
стойност за последните две години,
докато на скумрията намалява с един
пункт в обем, макар да задържа позиции
в стойност. Сред другите типове риба
по-забележимо присъствие имат консервираните шпроти—7% дял в обем
и 5% в стойност, при средна цена 7.93
лева на килограм. Лек ръст има в дела на
сардината и херингата, съответно до
2% и 1.6% в обем и в стойност.
Консервираната риба в България се
продава

ната на бурканите, които имат половин процент пазарен дял в обем и 1% в
стойност, е 29.39 лева за килограм, а на
пластмасовите опаковки, които имат
пренебрежим пазарен дял, е 33.63 лева на
килограм. Данните не включват консервираните рибни салати, морски дарове
и пушена риба.

ИЗТОЧНИК NIELSEN

за дистрибуцията на консервирана
риба в България са супер- и хипермаркетите (магазини над 300 кв.м). През тях
минават 54% от продажбите в обем и
52% в стойност. Делът им обаче намалява с два процентни пункта в обем и
с 2.5 пункта в стойност за последните
две години. Най-растящият канал са
големите хранителни магазини (41–
300 кв.м). За последните две години
техният дял нараства с 2.5 пункта в
обем и с 3 пункта в стойност до около
29% от пазара и по двата показателя.
Спад, но от около половин пункт, има
при обектите на традиционната търговия—до 18% от пазара в обем и 19% в
стойност.
За последните две години консервираната риба в супермаркетите е поскъпнала средно с 5 ст. до 10.64 лв./кг, в
малките магазини е поевтиняла с 5 ст.
до 9.40 лева. Поевтиняла е и в големите
магазини—с 26 ст. до 9.85 лева на килограм.
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Пазарът на перилни препарати
продължава да се втечнява
За годината до февруари той нараства с 2.2% в обем и с 3.6% в стойност
Боряна ГЕНЧЕВА, по данни на

П

АЗАРЪТ НА ПЕРИЛНИ препарати в
България нараства с 2.2% в обем
и с 3.6% в стойност за годината
до февруари 2016 спрямо предходния
12-месечен период. Данните на „Nielsen
България“ показват, че това е съпроводено с ръст от 1.4% на средната цена—
до 3.63 лева за килограм.

Продажби на перилни
препарати по
консистенция* (в стойност, %)
4

8

8
2
2

8

2

8
16
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53

53

34

22

38

23

2016

2015

2016

2015

Прах

Хипер-/супермаркети (над 301 кв.м)

Течност

Големи магазини (41–300 кв. м)

Барове

Малки магазини (до 40 кв.м)

Капсули

Гел

Специализирани магазини

Продажби на перилни
препарати по разфасовки*

Продажби на перилни
препарати по опаковки*

(в стойност, %)

(в стойност, %)
2

17

19
18

21
21

3
22

9

Бутилките с най-голям
дял в стойност
Основните продажби на перилни препарати минават през пликовете, но
пазарният дял на тази опаковка намалява с четири пункта до 46% в обем
и 35% в стойност. Средната им цена
също се понижава, но с 2% до 2.74 лв./кг.
Бутилките—опаковката на течните
препарати, увеличават продажбите
си и в обем, и в стойност с шест пункта съответно до 38% и 42% от пазара.

17

48

54

Засилен интерес към
течните препарати
Лидер по продажби продължават да
са праховете за пране. Пазарният им
дял обаче се е стопил с шест пункта
за годината до февруари 2016, като е
достигнал 59% в обем и 48% в стойност. Средната цена на праховете се
е понижила леко—с 0.7% до 2.93 лева за
килограм. В най-голяма степен това
развитие е в полза на втория най-голям
пазарен сегмент—течните перилни
препарати, чийто дял нараства с четири пункта за същия период до 34% в
обем и 38% в стойност. Средната цена
на течните перилни препарати остава
почти без промяна—4 лева на килограм.
Ръст от два пункта (100%) има при гелообразните препарати, чийто дял и
в обем, и в стойност достига до 4%.
Това е съпроводено със спад в средната
цена от 12.3% до 4.14 лева за килограм.
Баровете и капсулите задържат пазарни позиции при средни цени съответно
5.47 лв./кг и 18.05 лв./кг.

Продажби на перилни
препарати по търговски
канали* (в стойност, %)

39

14

52

36

50

42

2016

До 0.6 кг
1.3–3 кг

35

2015

0.6–1.3 кг
Над 3 кг

2016

2015

Торби

Бутилки

Кутии

Други

* За 12-те месеца до февруари на съответната годината
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Така пазарният им дял в стойност надминава този на пликовете при почти
непроменена средна цена от 4.02 лв./кг.
Кутиите губят един пункт от дела си
в обем до 15% и толкова в стойност - до
21%. Средната им цена нараства с 6.4%
до 5.35 лв./кг.

Разфасовките 1.3–3 кг са
половината от пазара
Разфасовките между 1.3 и 3 кг са безспорен пазарен лидер. През тях минават 53% от продажбите в обем и 50%
в стойност. През последната година
средната им цена е намаляла с 2.6% до
3.40 лв./кг, като е довело до свиване на
дела им в стойност с два пункта. На
втора позиция по обем са перилните
препарати над 3 кг. Делът им е намалял с два пункта до 22%. В стойност те
имат едва 17% - също спад, но от един
пункт. Средната им цена за периода се
е увеличила с 3.3% до 2.80 лева за килограм. На втора позиция в стойност е
сегментът на перилните до 0.6 кг—
най-популярната опаковка за кутии.
Делът им намалява с два пункта до 19%
в стойност и с един пункт до 17% в обем.

Средната им цена се задържа на 4.07 лева за килограм. Най-чувствително е намалението на средната цена в сегмента между 0.6 и 1.3 кг - със 7.7% до 6.59 лв./
кг. През този сегмент минават 8% от
продажбите в обем и 14% в стойност.

Средната цена в суперите и
малките магазини се изравни
Над половината от продажбите на
перилни препарати минават през супер- и хипермаркетите. Делът на този
търговски канал обаче намалява с един
пункт до 54% в обем, като се задържа
на 53% в стойност. Средната цена на
перилните препарати, продавани в
този търговски канал, нараства с 3.4%
до 3.60 лв./кг и вече не е най-ниската за

3%

е увеличението при
средната цена на вносните
перилни препарати за
годината до февруари 2016.

търговската мрежа. Тя почти се изравнява със средната цена в традиционната търговия, която междувременно
намалява с 2% до 3.58 лв./кг.
Традиционната търговия (до 40 кв.м)
губи по един пункт от дела си и в обем,
и в стойност до 16% и по двата показателя. Големите магазини (40 - 300 кв.м)
добавят по пункт до 23% и в обем, и в
стойност. Средната цена в тях намалява с 1% до 3.55 лв./кг. Специализираните
магазини увеличават дела си в обем с
един пункт до 7%, като задържат този
в стойност до 8%. Средната цена в тях
също намалява с процент до 4.30 лв./кг,
като остава най-скъпата за пазара.

Вносните препарати
имат превес
През годината до февруари 2016 вносните препарати достигат дял от 57%
в обем и 63% в стойност. Това е ръст
от един процент и е изцяло за сметка на българските. Средната цена на
вносните перилни препарати за периода се увеличава с 3% до 4.06 лв./кг,
докато на българските намалява с 1.6%
до 3.08 лв./кг.
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Специализираните и малките
магазини изравняват дял
Продажбите на омекотители нарастват с впечатляващите
9.4% в стойност и с 5.9% в обем за последната година
Боряна ГЕНЧЕВА, по данни на

П

АЗАРЪТ НА омекотители в Бълга рия нараства с впечатляващите 5.9% в обем и 9.4% в
стойност за годината до февруари
2016 г. спрямо предходните 12 месеца
по данни на „Nielsen България“. Това е
съпътствано с увеличение на средната цена с 3.5%—от 3.13 на 3.24 лева на
литър.
Предпочитани са концентрираните омекотители. За анализирания период обаче относителният им пазарен дял намалява—с два пункта в обем
до 65% и с един пункт в стойност—до
75% от пазара. Средната им цена се
увеличава с 4.8% до 3.72 лева на литър.
Това е изцяло в полза на по-малкия сегмент на неконцентрираните омекотители, които достигат пазарен
дял от 35% в обем и 25% в стойност.
Средната им цена се увеличава едва с
2% до 2.33 лева средно на литър.
При разфасовките нараства най-големият сегмент—на омекотителите
между 0.5 и 1 л. Пазарният им дял в обем
се увеличава с четири пункта до 57%, а
в стойност—с един до 56% от пазара.
Средната им цена намалява с 0.6% до
3.18 лева за литър. Разфасовките между
1 и 3 л леко свиват дела си в обем на
35%, но увеличават този в стойност
с два пункта до 36%. Средната им цена
се увеличава с 11% до 3.35 лева на литър.
Най-малките (0.25 и 0.5 л) и най големите опаковки (над 1 л) губят позиции и в
обем, и в стойност.
Най-значимият канал за продажби
на омекотители са хипер- и супермаркетите (магазини над 300 кв.м).
Делът на тези магазини обаче намалява с 1.5 пункта до 55.5% от пазара
в обем и с един пункт до 52% в стойност. Това е съпроводено с увеличаване на средната цена с 5% до 3.03 лева
за литър. Големите магазини (40–300
кв.м) увеличават дела си с два пункта
°3 I CIV I АПРИЛ 2016

Продажби на омекотители по търговски канали* (в %)
В обем

В стойност

12

13.3
11

12

12.3

13

14.5

13.4
57

55.5

52.6

19

51.9

20.6

20.5

21.4

2016

2015

Хипер-/супермаркети (над 300 кв.м)
Малки магазини (до 40 кв.м)

2016

2015

Големи магазини (41–300 кв.м)

Специализирани магазини

Продажби на омекотители по разфасовки* (в %)
3

В обем

3 2

В стойност

5 3 3

35

36

1 4
2 4

53

57

36

3
5

34

56
55

2016
Под 0.25 л

2015
0.25–0.5 л

0.5–1 л

1–3 л

2016
Над 3 л

* За 12-те месеца до февруари на съответната година

в обем и с един пункт в стойност до
21% от пазара. Това е съпроводено с
намаляване на средната цена в тях
с 0.6% до 3.39 лева за литър. Спадът
при малките магазини (до 40 кв.м) и в
обем, и в стойност е идентичен с ръста при специализираните магазини,

2015

ИЗТОЧНИК NIELSEN

така че те почти изравняват позиции. Средната цена в традиционната
търговия намалява с 0.9% до 3.51 лева
за литър. В специализираните магазини тя се увеличава с 5.8% до 3.67 лева
за литър, което е и най-високото ниво
на пазара.
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И в Кипър перат
с български прахове
Балансът цена–качество и доброто брандиране
разширяват пазара на BG препаратите на острова
Бранислава БОБАНАЦ, Кипър

Р

екламен транспарант върху почти цялата фасада на един от
най-популярните супермаркети в
Никозия – Super Discount Store в района
Антуполи, приканва клиентите да купят перилни препарати с марка Savex.
В огромното хале наред с рекламните
пана “посреща” и пералня, “заредена” с
българския прах за пране. Попаднали сме
на промоционална кампания за Savex в
края на февруари в една от най-бързо
развиващите се вериги за търговия на
дребно.
Българските перилни препарати и
омекотители все повече стават едни
от най-разпространените,

Разпознаваеми като марки и
търсени български стоки
в Кипър, показват наблюдения на компании в бранша, изразени пред “Регал”.
Редица български или специализирани
за български стоки магазини на острова
предлагат български прахове и течности за пране. Най-много място им отделят търговските обекти на Super
Discount Store. Веригата разполага със 7
магазина в различни градове на острова, два от които открити през март.
Български перилни и почистващи препарати се продават и в двата магазина
на международната верига Intermarket
Europe, която е специализирана в български, румънски и полски стоки на достъпни цени. Има ги и на рафтовете на
магазина BG Zaria, който от осем години
е събирателно място за сънародниците
ни в Ларнака. Продават се много добре
и в действащия само от една година
специализиран магазин за български козметични, перилни и почистващи препарати в Никозия, каза собственичката му Цветелина Стаменова. Поръчки
идват и от крайбрежния град Лимасол
чрез онлайн магазина, който тя откри
на www.anthicosmetics.com.
°3 I CIV I АПРИЛ 2016

Българските перилни препарати ция, това се купува“, казва Иремия. На
присъстват на кипърския пазар в ши- кипърския пазар масово се пазарува по
рока гама. “Фикосота” е представена промоция. През февруари промоакценна първо място чрез нейната марка тът е върху течния Savex и той е бил
№1 – Savex, прах и течен препарат за по-търсен.
пране в различни разфасовки и аромати.
Течните перилни продукти по принПродават се също прахът за бебета Teo цип се купуват повече в Кипър заради
bebe, омекотителите Semana и Savex “спецификата” на прането, коментира
Soft в многообразие от аромати. “От Цветелина Стаменова. Дългото и горепет години представляваме “Фикосота” що лято на острова налага леки дрехи и
като официален вносител в Кипър и честото им пране. Затова кипърските
сме много доволни от търговското си домакини търсят перилни препарати
сътрудничество”, каза за “Регал” Иремия с олекотена формула, която да щади и
Разван, директор продажби на Super да не изтощава тъканите, коментира
Discount Store.
тя. Затова, макар да продава Savex и каПо-отскоро и с по-ограничен асорти- то прах, и като течност, тя дава премент на пазара в Кипър започва да се димство на втората му форма. Много
налага и фирма Mexon с нейните мар- добре вече се възприемат и течните
ки перилни препарати и омекотите- перилни препарати на Mexon - Medix и
ли Medix, Alvina и Lex, казва Цветелина Alvina.
Стаменова, техен единствен вносител
в Кипър. На местния пазар се предлагат Българските омекотители
и продукти на “Булеко 2000”.
също са много популярни
заради наситения и траен аромат,
Лидер в продажбите е Savex,
който придават на прането. “Случва
като се търси и прахообразен, и течен. се кипърски домакини да питат съПрахът за пране Savex оглавява топ лис- седките си българки с какво перат,
тата за продажби на български продук- че така ухае прането им”, се усмихва
ти на Super Discount Store, а веригата Светла Борисова, собственичката на
предлага стоки от над 15 български ком- българския магазин BG Zaria в Ларнака.
пании, като всяка година продажбите му Фаворити на клиентите са омекотирастат, посочи Иремия Разван. Купуват телите на “Фикосота” (Semana и Savex
го не само българите, но и представи- Soft). Дълготрайният мирис прави търтелите на другите националности на сени и омекотителите Alvina на Mexon.
острова.
По-малък е интересът към Lex на същаПо информация на Разван най-пред- та фирма, който е по-евтин, но с попочитани са опаковките на Savex от нетраен аромат.
4 кг и от 10 кг. Изборът дали прах или
Българските продукти печелят в
течен е повлиян най-вече от търгов- конкуренцията на кипърския пазар с
ците. “Това, което обявим на промо-

Кипърските
домакини търсят
перилни препарати
с олекотена формула.

Доброто си съотношение
цена–качество
казват търговците. „Ключово е да се
намери добър баланс между цената и
качеството и да се направи добро брандиране”, казва Иремия Разван.
Нашите продукти са много конкурентни като цени при много, много

добро качество, изтъкна и Цветелина
Стаменова. Перилните препарати са
по-евтини от масово разпространения тук “Ариел”, но не отстъпват
като качество на известните международни марки. Българският препарат
за черни дрехи се конкурира успешно
с “Первол” като качество при много
по-ниска цена. Savex например, течен
в бутилка от 1.5 литра и прах в 2-килограмова разфасовка, се продават за
3.40 евро (2.99 евро по време на февруарската промоция). Трилитровата
опаковка на течния препарат за пране с омекотител Medix Alvina струва
5.80 евро. С тази цена за качествената
си 4-степенна система за действие
срещу замърсяванията по дрехите,
запазването на цвета им и ароматизирането им всички продукти от
тази серия намират добър прием
сред купувачите, твърди Цветелина.
Омекотителите – Lex, Semana и Alvina,
са на цена от 1.40 евро за 1 литър до
3.40 евро за 2 литра.
Светла Борисова е съгласна, че българските перилни препарати са с много добро качество и по-евтини, но тъй
като не е директен вносител, не вижда
голяма разлика в цената спрямо останалото предлагане в категорията на
кипърския пазар.
Въпреки икономическата криза и
трудностите в Кипър през последните
три години разширяването на позициите на българските перилни препарати
на острова се смята за постижение, защото местните потребители са консервативни, отчитат търговците.
Според тях българските продукти се
купуват основно от сънародниците на
острова, но нараства и потреблението
сред местните жители.

СНИМКИ ИМРАН САЙЕД
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Рекламният плакат и “заредената” със
“Савекс” пералня посрещаха още с влизането в Super Discount Store в Никозия по
време на промоционалната кампания
на българския перилен препарат в края
на февруари.

Личните търговски пристрастия на
Цветелина Стаменова, собственичка
на български магазин в Никозия, са за продуктите с марката “Медикс Алвина”.

Българската компания “Фикосота” присъства на щандовете в Кипър с разнообразие от свои артикули.
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Емануел Фабер, главен изпълнителен директор на Danone Group:

Целта ни е да превърнем
днешните предизвикателства
в нещо със стойност утре
Какво вдъхнови стратегията на
Danone за повече ефективност на
ресурсите?
Три неща - моите убеждения, културата и историята на компанията и осезаемата нужда от промяна. Израснал
съм в Алпите с красотата и циклите
на природата. Това утвърди дълбоко в
мен базовото значение на нещо, което
впоследствие често забравяме като
мениджъри. И то е, че животът е много повече от математически модели
и софтуер. По-късно прекарах три години в Азия, включително в Индонезия
и Китай, където видях от първо лице
колко бързо се поглъщат ресурсите в
развиващите се пазари. Евтините и
нискокачествени калории доминират
бизнеса с индустриални храни от близо сто години. Светът обаче се променя и краят на тази ера наближава.
Потребителските вкусове и поведение
еволюират и хората очакват от нас да
реагираме адекватно.
Бихте ли разказали повече за тези
промени?
Веригите на доставка стават все поглобални. Това означава, че в тях има все
повече скрити системни рискове. От
една страна, успяхме да подобрим продоволствената сигурност в много от
регионите. Това обаче доведе до други
проблеми като намаляване на плодородието на почвите и заплахи за биоразнообразието на планетата. В същото
време разходите в селскостопанското
производство не могат да бъдат понижавани повече. Непостоянството
на цените на едро е много по-високо от
преди. Инфлацията при храните расте.
Цената на млякото, нашата основна
суровина, достигна рекордно дъно през
2009 г. Оттогава досега се е повишила
близо три пъти, а преди година и половина почти достигна рекорден връх.
Освен това трябва да имаме предвид
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Емануел Фабер
поема поста главен изпълнителен директор на Danone Group през 2014 г. От
1997 г. е част от топ мениджърския
екип на компанията. Заемал е ключови
позиции като вицепрезидент за региона на Азия и Тихия океан и мениджър
„Финанси, стратегии и информационни
системи”. Интервюто с него е публикувано в The McKinsey Quarterly.

и нуждите на растящото население
на Земята, новите регулаторни изисквания в областта на общественото
здраве и ръста при заболявания като
затлъстяване и диабет. За да посрещнат тези предизвикателства, някои
компании се обръщат към управление
на big data и по-ефективно планиране
на ресурсите. Аз смятам този подход за
погрешен. За да се справим с растящия
недостиг на ресурси, имаме нужда от
цялостна стратегия, която да води до
по-ефективното им използване по цялата верига на доставки. В Danone стъпваме на т.нар. екосистеми на потреблението (consumption ecosystems), като
обръщаме внимание на всеки етап от
живот на продукта - от производството на първичната суровина до „втория
живот” на опаковката.

Как на практика прилагате това при
производството на продуктите и
доставката на суровините?
Започнахме да управляваме трите ни основни ресурса – вода, мляко и пластмаси,
като кръг, а не по линеен модел, както е
при традиционната верига на доставки. По този начин интегрираме принципите на „кръговата” икономика (англ. circular economy) в нашите операции.
Конкретен пример за това е стратегията ни при йогурта. За производството
на гръцки йогурт използваме мембранна
технология, чрез която се извлича голямо
количество кисела суроватка. Вместо да
я третираме като отпадъчен продукт,
ние търсим технологични решения за
оползотворяването на този ресурс.
Провеждаме тестове в пет или шест
страни с различни партньори. Вече използваме суроватъчните протеини например в бизнеса ни с бебешки храни (Early
Life Nutrition). Скоро ще имаме възможност да ги въведем и при изхранването
на животни, наторяването на почвата
и пр. Целта ни е да превърнем днешните
предизвикателства в нещо, което утре
ще има стойност. В рамките на новото
ни партньорство с глобалната компания за управление на отпадъци Veolia
работим по проект за изграждане на
кръгова икономика при водата и отпадъците от опаковки. Тестваме нови идеи
и проучваме нови технологии. В един от
проектите ни например търсим метод
за оптимизиране на технологиите за
рециклиране, чрез който да изградим заводи с нулев отпадък от течности.
Какво правите с пластмасовите
отпадъци?
В момента близо 30% от всичките ни
опаковки идват от рециклирани материали. Този дял е близо 80% при картоните. При пластмасите крайната ни цел
е да създадем нетно позитивен цикъл в
партньорство с други големи компании.
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Това би означавало, че рециклираме повече
„Управляваме ресурсите
пластмаси, отколкото влагаме в пазара.
Нашите амбиции са да осигурим втори в кръг, а не в права линия,
живот за всички пластмасови опаковки,
както е при традиционната
които пускаме на пазара. Част от плана
ни също е да стартираме втора генера- верига на доставки.“
ция пластмаси от 100% биоизточници.
Пластмасите са важно предизвикателство в цикличната икономика. Ако PET ка създадохме център за млечни технолоопаковка отиде на боклука като отпадък, гии, който докладва на Организацията по
потенциалът за повторно използване млечния цикъл, също част от дивизията
на материала ще бъде много нисък. Ако „Стратегически цикли на ресурсите”. Той
обаче го запазим вътре в затворена не е под шапката на R&D звеното или
система за рециклиране, той ще запази на млечната дивизия, както би било при
качествата, необходими за повторното една конвенционална структура.
му използване като опаковка на храни.
С какво идеята за кръгова икономика
Как променихте организацията на
променя културата на Danone?
Принципът на кръговата икономика е
Danone в съответствие с новия назаложен в ДНК-то на компанията. Но
чин на работа?
Създадохме нова позиция в изпълнител- трябва да създаваме условия за приемното звено, което отговаря за дивизия- ственост и към новите поколения. Тук
та „Стратегически цикли на ресурсите”. критичен фактор е дългосрочността на
Тя координира вътрешните екипи съот- мисленето. Ако планираш само за следветно при циклите на млякото, на вода- ващите три месеца, няма да започнеш
та и на пластмасите. Това е кросдивизи- нищо. Нужна е стратегия за следващите
онен и кросфункционален подход и той тридесет години. В същото време има
вече променя начина на работа. Също та- нужда и от конкретни, мотивиращи цели.

Не бихме имали такъв успех с програмата
за редуциране на въглеродния диоксид през
2008 г., ако бяхме заложили таргет от
2% на година вместо 30% за следващите
пет години. В края на краищата реално
постигнахме 42%. Ако при старта знаеш
точно как ще постигнеш поставената
цел, значи тя не е достатъчно висока, за
да промени начина, по който работи една организация. Такъв беше случаят през
декември миналата година, когато обявихме, че целим до 2050 г. да постигнем
нулеви нетни въглеродни емисии.
Друга важна част от утвърждаването
на фирмената култура са стимулите.
Те показват, че мениджмънтът реално
мисли онова, което говори. Преди няколко години таргетът за редуциране на
въглеродните емисии беше включен в
годишната бонусна програма на 1500
топ мениджъри. В общи линии свързаният с нея годишен бонус беше еквивалентен на бонуса за приходи. Това е само
един от много примери как използваме
стимулите, за да интегрираме визията
на компанията в реалния бизнес.
Жана ЧАНКОВА
по The McKinsey Quarterly
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Долу пластмасовите опаковки!
В Европа се оформя устойчива тенденция за магазини,
които предлагат стоките си неопаковани
Елица ЦЕНОВА, Виена

П

РЕЗ 2007 Г. В ЛОНДОН отваря врати магазин, в който стоките се
продават насипно. Клиентите
могат да донесат със себе си подходяща кутия, шише или плик и да купят
точно толкова брашно, сирене или
мляко, от колкото имат нужда. Няколко
години по-късно концепцията за пазаруване без пластмасови опаковки в името на по-чиста околна среда постепенно завладява Европа. През януари 2013 г.
такъв търговски обект бе отворен във
Виена. В началото на 2016 г. в Австрия
има още четири подобни магазина в
различни градове. Сходна е ситуацията в Германия, където те са близо 20.
Идеята бързо се разпространява и в
Швейцария.

Здравословно хранене
и чиста околна среда
В тези магазини се предлагат предимно
био- и регионални продукти, а по-екзотичните стоки се доставят на принципа на fair trade. Собствениците са
млади хора, за които здравословното
хранене и опазването на околната среда са не просто понятия от рекламни
и социални кампании, а осъзнат начин
на живот. Затова и често този бизнес
е техният начин да убедят хората да
употребяват по-малко пластмаса и да
купуват толкова продукти, колкото
им е необходимо. „В съвременния свят
твърде много ресурси, време и средства
се отделят за създаването на неща,
които след еднократна употреба ще
бъдат захвърлени на боклука”, пише на
сайта си собственичката на лондонския
Unpackaged. В основата на нейната житейска и бизнес философия са залегнали
няколко прости правила — купувай само
това, от което имаш нужда; използвай
повторно; рециклирай това, което не
можеш да използваш; ако не можеш да
рециклираш — не купувай. Според нея
опаковките излишно оскъпяват хранителните стоки, защото са разход на
всеки етап от веригата — производ°3 I CIV I АПРИЛ 2016

ство, съхранение, транспорт, изхвърляне, и замърсяват околната среда, тъй
като в по-голямата си част не подлежат на рециклиране.
Подобни са мотивите и на Андреа
Линцер от Виена. Когато отвори своя
магазин Lunzer Maß-Greißlerei през 2013 г.,
тя обясни: „В един момент разбрах, че
трябва да сменим системата — вместо да търсим нови материали — да се
откажем от опаковките.” „В Германия
годишно на боклука се изхвърлят 16 млн.
тона опаковки. Това е потресаващо,
особено като знаем, че пластмасата
практически не може да се разгражда”,
възмущава се Хилке Дейнет. От 2014 г.
заедно със съпруга си Тим тя продава
стоките в своя магазин Freikost Deinet
в Бон в насипно състояние. „Хората са
много изобретателни — те носят специални кутии за яйца, стари хартиени
пликове за брашно, бутилки за зехтин,
а понякога и самата тенджера, в която
ще сварят макароните”, с усмивка разказва тя.
Holis отвари врати в Линц през септември 2015 г. и вече се радва на популярност и постоянна клиентела. „От
няколко месеца пазарувам в този магазин и съм много щастлив”, казва Герхард.
„Когато краставицата е без допълни-

телна найлонова ципа, крушите не са
в пластмасова тарелка и сиренето не
е опаковано, човек може да види оригиналния цвят на продукта, да усети миризмата и консистенцията му, а това
са важни неща при избора на стоки.”
Сред големите предимства на този
тип пазаруване клиентите посочват
и възможността да закупят точно определено количество от дадена стока и
така да предотвратят изхвърлянето
на храна. Това е особено практично за
повишаващия се брой малки домакинства, за които големите разфасовки в
супермаркетите са неудобни.

Иновативни модели
Начинът на пазаруване в новите магазини е добре познат на нашите баби,
които редовно връщаха стъклените
буркани за мляко, носеха здрава пазарска
чанта от плат и слагаха зеленчуците в
хартиен плик. Днес обаче магазините
са много повече от място за снабдяване с необходими стоки. В тях може да
се получи информация за произхода и
полезните свойства на хранителните продукти и съвети за това как да
се сготвят. Може и въобще да не се ходи в магазина, а нужното да се поръча
онлайн и да бъде доставено у дома.
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Original upverpackt отворя врати
през септември 2014 г. в Берлин. Зад идеята стоят две студентки — Милена
Глимбовски и Сара Волф, които печелят първото място в категории
„Устойчивост” и „Най-добра идея и
маркетинг” в състезанието за млади
предприемачи „Берлин–Бранденбург”.
Така освен подкрепа и публичност на
идеята получават и първоначалното
финансиране. Допълнително набират
100 000 евро чрез crоwdfunding. Година
по-късно те отчитат успеха на своето начинание не със спечелени пари, а
с количество спестени опаковки, проведени образователни семинари и още
седем нови магазина в Германия, последвали техния пример. Original upverpackt
е супермаркет, който предлага около
400 артикула от хранителни продукти
и напитки, през козметика до почистващи препарати — всичко в насипно
състояние. Ограничаването на пластмасовите отпадъци и ненужното изхвърляне на храна е мисия за младите
собственички и те се опитват да образоват своите клиенти с помощта на
видеоклипове, информационни материали, лекции и семинари.
По-далеч от идеята за семеен магазин отива и създателят на Liebe und
Lose — първият супермаркет в Австрия,
залагащ на концепцията да не се използват пластмасови опаковки. Той се намира в Инсбрук и бе открит през септември 2015 г. Собственикът му Георг
Домингез разнообразява портфолиото
с още услуги — кетеринг, доставки по
домовете, приготвяне на храна на място. За него е важно да поддържа ниски
цени, които да гарантират по-чести
покупки. „Ние не сме магазин за деликатеси, а алтернатива на класическия
супермаркет”, казва той.
Франц Зеер е почитател на движението Zero Waste, но създаденият от
него магазин Holis в Линц предлага повече от хранителни продукти без опаковка. За него е важно потребителите
не само да имат отношение към екологията, но и да се хранят здравословно

според техните индивидуални нужди и
най-важното — това да се случва лесно
и практично. Затова Holis е и кухня, и
консултант, и доставчик. Тук хората
могат да пазаруват продукти насипно, да си купят кафе, шейкове, домашно
приготвени ястия от дневното меню,
да получат професионален съвет по отношение на храненето. Сред най-популярните услуги е т.нар. Holis Box — желаещите сами да приготвят ястията си
могат да си изберат рецепта от блога
на магазина и да си поръчат онлайн само продуктите, необходими за нейното приготвяне. Те могат да посочат
броя на порциите, както и евентуално
съставките, които не желаят. „Това е
много удобно за малките домакинства”,
казва Герхард. „Така не се налага да се купува цял пакет от някоя подправка, а и
не се изхвърлят неупотребени продукти. Сега мога да си позволя да се храня
разнообразно, без да е нужно да пазарувам непременно килограм моркови или
картофи.”
Наскоро в Мюнхен беше открит магазин, който се казва Die plastikfrei Zone
(Зона, свободна от пластмаса). Както и
самото име подсказва, концепцията му
е да покаже на хората, че в ежедневието може да използваме по-малко пластмаса. Затова всяка първа сряда в месеца
там се организира дискусия, на която се
представят нови научни изследвания,
споделят се добри практики и иновативни продукти, които помагат да се
намали използването на неразградими
материали. Освен традиционните хранителни продукти в Die plastikfrei Zone
се предлагат и дървени прибори и чинии, термосъдове, ленени торбички за
опаковане и съхранение на продукти.

Разширение
Повечето търговски обекти, отказващи се от пластмасовите опаковки, са
открити в периода 2014-2016 г. някои
от тях вече мислят за разрастване.
Георг Домингез се готви да отвори през
лятото втори супермаркет в Инсбрук,
а през есента и франчайз магазин във

Виена. Подобно на момичетата от
Original upverpackt в Берлин Франц Зеер
също разработва своя франчайз концепция за разширението на Holis.
Натрупали опит и впечатления от
поведението на купувачите, предприемачите разработват нови детайли.
От Holis смятат, че за потребителите е сравнително неудобно да носят
свои съдове при пазаруване. Затова
те замислят повечето продукти да се
предлагат в бутилки, буркани, кутии
за многократна употреба, които след
използване могат да бъдат върнати
обратно в магазина срещу определена
сума. Сирената и колбасите пък могат
да се опаковат във восъчна хартия
вместо във фолио.

Многократно vs. еднократно
В средата на 90-те години 100% от минералната вода на пазара се предлага в
бутилки за многократна употреба, които средно се пълнят по 40 пъти. Днес
по-малко от 18% от бутилките в обращение позволяват повторна употреба,
но на практика те по-често се рециклират. От години експертите настояват да бъде въведена квота за амбалаж
за многократна употреба. Те са убедени,
че разделното събиране на боклука и рециклирането му са само част от решението на проблема с увеличаващия се
обем пластмасови отпадъци. Вместо
да се влагат ресурси в търсенето на
по-ефективни и екологични начини за
преработка на боклука, специалистите
настояват за ограничаване използването на пластмасовите опаковки.
Тенденцията за повече магазини,
залагащи на концепцията Zero waste и
предлагащи своите продукти в насипно
състояние, е устойчива. Това се дължи
както на ентусиазма и креативността на младите предприемачи, така и
на повишената социална отговорност
и информираност на потребителите,
които все по-активно залагат не само
на екологични продукти, но и на начин
на пазаруване, съобразен с техните
природосъобразни принципи.
°3 I CIV I АПРИЛ 2016
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Какво се готви
в кухнята на бъдещето
С hi-tech уреди от ново поколение храната у дома ще се приготвя
по-удобно, бързо, здравословно и забавно, пише сп. Food Technology
Жана ЧАНКОВА

У

РЕДИТЕ В КУХНЯТА ще са умни, свързани и интерактивни, готвенето у дома – по-бързо и удобно,
по-опростено и забавно, храната – все
по-персонализирана и все по-дълго прясна. Продуктите, отишли на боклука
неизползвани, ще стават все по-малко.
Дизайнът на интериора ще става все
по-гъвкав и по-личен. Така ще изглежда
кухнята в близко бъдеще, когато високотехнологичните уреди, вече настъпващи към пазара, навлязат стабилно в
дома на масовия потребител, пише в
анализа „Кухнята на бъдещето” на сп.
Food Technology. През следващите няколко години

Фурната
ще поема все по-голяма част от отговорността за приготвянето на вкусна
и здравословна храна. В стандарт ще
се превърнат множеството вградени
програми, всяка от които ще е пригодена на конкретен тип ястие. Фурната
ще става все по-самостоятелна и независима. Така, след като зададе детайлите на вечерята, домакинята ще може
да използва за по-приятни занимания
времето, иначе прекарано във въртене
около печката. Серията М на вградените фурни на Wolf например предлага
десет режима на готвене, избираеми
чрез контролен LCD тъчскрийн върху
стъклото на вратичката. Софтуерът
на фурните MasterChef на германския
производител Miele прави възможно
интегрирането на над сто готварски
програми. Достатъчно е готвещият
да зададе точните характеристики на
ястието – например дали пицата е от
прясно или от замразявано тесто и пр.
Престоят около фурната ще става все по-забавен, пише списанието,
а готвенето и браузването в интернет ще стават все по-неразделни.
Пространството около индукционни°3 I CIV I АПРИЛ 2016
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те плочи на котлоните, които се затоплят единствено в диаметъра на
тигана върху тях, е свободна територия, върху която могат да се развихрят
редица иновации. Някои от водещите
производители в бранша, сред които
корпорацията Whirlpool, интегрираха
в дизайна на готварската плоча тъчскрийн дисплей. Чрез него в случай на
нужда готвещият може директно да
проверява в мрежата за рецепти и видеоинструкции, да поства в социалните медии, без да се отделя от печката,
или да поръча онлайн продукти на изчерпване, преди да е забравил за това.
Водеща тенденция в кухнята през
следващите десет години ще е прецизността на температурата на готвене.
Брандове като Miele, Wolf, GE, KitchenAid
и др. предлагат т.нар. пробни термометри заедно с готварските си уреди.
Поставени в пилето за печене например,
готварските термометри отчитат кога е постигната желаната температура
във вътрешността. След това фурната
сама наглася режима си на работа, така
че да изпече и останалата част, без да я
прегори. Фурните CHEFTOP на американския производител на кухни Unox имат
вградени опции за контрол на температура, влажност, скорост на въртене на
въздуха и време за готвене. Освен това
те могат да приготвят успоредно няколко ястия при различна температура,
така че да са готови едновременно.
Колкото по-ограничени стават ресурсите, толкова повече ще поумнява и

Хладилникът
Освен да съхранява храната, той ще
придобие още една важна функция – да
я контролира. Водеща тенденция в
момента е видеомониторингът, чрез
който потребителите могат да видят какво съдържа хладилникът им в
момента чак до дъното на рафтовете. Освен това иновативни технологии ще позволят на хладилниците сами
активно да наблюдават и анализират
съдържанието си. Те ще напомнят на
домакините, че трябва да поръчат
даден продукт, когато установят, че
е на изчерпване. По-дръзки визии дори
предвиждат с помощта на нанотехнологии уредът да може сам да придвижва продукти със скоро изтичащ срок на
годност по-напред на рафта, отчитайки тага му за радиочестотна идентификация (RFID). Вероятно тези системи
един ден ще бъдат свързани с фурните,
за да препоръчват рецепти с наличните в хладилника продукти или с тези,
най-близки до разваляне.
Повечето производители вече развиха технологии, чрез които да увеличат
периода на прясност и годност на храните в хладилника. Практика при модерните уреди е разделянето на отделни
пространства, в които се поддържа различна температура в зависимост от
съхраняваните продукти, например за
пресни плодове и зеленчуци, готвени ястия, вино и пр. Системата FreshConnect
на Whirlpool е съставена от малки хладилни кутии с индивидуален темпера-
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турен контрол. От своя страна хладил- вълнова технология ще трябва да бъде
ниците и фризерите на General Electric преразгледана успоредно с растящите
съдържат отделни сегменти с врати, изисквания на потребителите за повеза да намалят количеството на въздуха, че здравословност при топлинната обкойто излиза при отваряне.
работка на ястията. При същата комОчаква се все по-масовото въвежда- пактност и бързина някои уреди вече
не на умни решения в кухнята да върви използват алтернативни технологии
ръка за ръка с развитието на онлайн за затопляне. Такава е например фурнасегмента при храните. Проектът на та Sage RF на тексаската корпорация
General Electric „Дом 2025” например Freescale Semiconductor, която се базира
предвижда пред входната врата на до- на радиочестотни емитери.
ма да бъдат интегрирани охлаждащи
В модерната кухня
пространства. В тях доставените при
онлайн поръчка продукти ще се съхра- Уредите ще разговарят помежду си
няват при нужната температура, до- Интернет на вещите (Internet of Things
като домакините се приберат.
- IoT) ще свързва умните електроуреди
В търсене на бързина и удобство в – от печката през хладилника и кафе
домашната кулинария вероятно все машината до осветлението и аудиоповече потребители ще се насочват системата, в обща мрежа, в която те
към употреба на
ще могат да обменят данни помежду
си. Потребителите ще могат да ги
Микровълновата печка
настройват и управляват от контроТенденциите и тук са към прецизиране лен център у дома или дистанционна температурата на затопляне при но чрез приложение на смартфона си.
различните видове храни. С поумнява- Приложението за управление на свърнето на уредите все по-интелигент- зани устройства Brillion на General
ни ще стават и опаковките. На паза- Electric например позволява на потрера ще излизат все повече варианти с бителите предварително да затоплят
температурни индикатори, които да фурната си, докато паркират в гаража,
сигнализират към потребителите, ко- и ги известява, когато таймерът се
гато храната е достатъчно затопле- изключи.
на. Вероятно добре познатата микроНе само електроуредите ще се

адаптират според предпочитанията
на собствениците си. В модуларната
кухня Tielsa на германския концерн Alno
при натискане на вграден бутон или
чрез мобилно устройство се местят
самите работни плотове, мивка и пр.
с по до 15 см във всяка посока. Идеята
е дизайнът да е еднакво удобен за хора с различен ръст, с физически недостатъци, както и за ползване от деца.
Фурната също може да се издига, така
че децата да не се опарят, докато тя
ненаблюдавана приготвя ястието
според зададената й програма. От Alno
планират да интегрират технология
за лицево разпознаване, така че кухнята да може сама автоматично да се
преструктурира в зависимост от това кой от членовете на семейството
влезе в нея.
Едно от основните притеснения на
потребителите е защитата на цялата
вътрешна информация „от кухнята”.
За да функционира интелигентно, кухнята има нужда от най-личните данни
за навиците, предпочитанията и ежедневието на собствениците си. Никой
няма да е съгласен тази информация да
се синхронизира в облака. Модерната
кухня ще трябва да е толкова добре
охранявана информационно, колкото и
от пожар, казват експертите.

БИБЛИОТЕКАТА НА „РЕГАЛ“
Shopping 3.0:
Shopping,
the Internet
or Both?
Кор Моленаар

The Automatic
Customer: Creating a
Subscription Business in
Any Industry [Audiobook]
Джон Уорилоу, Дон Хейгън

В съвременната ритейл реалност ка- Ново, пълно издание в аудиовариант на
налите за търговия са толкова препле- първата версия, която излезе на пазара
тени, пътищата до клиента - толкова преди близо година. Книгата поглежда в
неведоми, а информацията – толкова дълбините на новия глобален феномен –
безбрежна, че няма как една и съща биз- „абонаментната икономика” (subscription
нес формула да работи за всички, каз- economy). Кръвоносната система на всева авторът Кор Моленаар, професор в ки бизнес са постоянните клиенти, смяRotterdam School of Management и пред- тат авторите. Те предлагат анализ на
седател на холандската RFID платформа. различните бизнес модели, базирани на
Той разглежда навиците и мотивите на абонамент – от членството в онлайн
различни типове клиенти – от пазару- платформи и регистрации в уебсайтове
ващите от дивана до верните до гроб през частните клубове и затворените
на тухлите и хоросана. Пътят към ус- общества за дискаунт оферти до срочпеха минава през мрежата от комуника- ния абонамент за доставка на храни
ции и тясната връзка с клиента.
онлайн от типа на AmazonPrime.
Цена: $34.23
amazon.com Цена: $26.72
amazon.com

The Little Book
of Big Data
Shopper Technology
Institute

Напоследък всички в ритейла говорят
колко важни са Big Data. „Големите данни”
са свързани с толкова много неясноти
за практиците, че боравенето с тях се
превръща в сериозно предизвикателство за бизнеса. В същото време предимствата, които обширното познаване на спецификите на Big Data предлага
на търговците, са многопластови. Като
се започне от задълбочения поглед върху
навиците на клиентите и се стигне до
ръст на бизнеса и преднина пред конкурентите. „Малката книга за големите
данни” цели да даде практичен отговор
на някои ключови въпроси.
Цена: $14.95
amazon.com
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Digital може да увеличи
възвращаемостта на
ATL и POS инвестициите
Ако голяма част от инвестициите ви вече са за тв реклама или за
промоутъри, с няколко лесни стъпки можете да получите повече от тях
Георги МАЛЧЕВ,
управляващ съдружник
Xplora.bg

З

а всеки, който е в
сектора на бързооборотните стоки, силата на ATL комуникацията е безспорна. Активациите с
промоутъри са наложена практика—за
представяне на нов продукт, за осигуряване на trial, за активация за продажби. В същото време потребителите са
дигитални, даже и в малките населени
места, даже и във възрастовата категория над 50 години, макар и в по-малка
степен. И да не се възползваме от потенциала за синергия на ATL, POS и на
digital би било пропуск. Защото digital
може да ни даде бърза обратна връзка,
ако има нещо, което изисква корекция.
Защото можем да “облъчим” допълнително потребителите, които са видели нашата реклама. И защото можем да
ангажираме потребителите, участвали в нашата активация в търговските обекти. И най-вече—да направим
следващата кампания или активация
още по-успешна като възвращаемост
на инвестицията.
Eдно от най-мащабните проучвания
в България (национално представително) на тема онлайн и офлайн поведение
на потребителите в края на 2014 г.
показва, че 83% от населението ползват интернет като канал. А 86% от
потребителите ползват и свързано с
интернет устройство, докато гледат
телевизия. Около 30% от потребителите проверяват онлайн продукти или
услуги, които са видели в телевизионна
реклама. Освен това 80% от потребителите са търсили онлайн продукт,
който след това са купили офлайн или
онлайн. А това е свързано с онлайн сиг°1 I CIV I АПРИЛ 2016
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нали, които тези потребители дават,
под формата на т.нар. онлайн микромоменти (I want to moments). Опитът ни с
над 30 компании за бързообортни стоки
показва, че по време на телевизионната реклама нараства значително търсенето на съответния продукт онлайн.
Ръстът може да бъде в рамките до няколко хиляди нови потребители. И това
е независимо от наличието на реклама
с банери в интернет. Банерите, разбира се, помагат значително за достигане до дигитално активната аудитория
(и са силно препоръчителни при ATL активация), но както и самото проучване показва—често потребителската
пътека започва след гледане на телевизионна реклама, а не от банер в интернет. Така че това, което можете много
лесно да направите при стартиране
на вашата телевизионна реклама или
външна реклама, е да натрупате ис-

тория и данни за тези потребители
и—ако решите—да направите малко
по-дълбока дигитална потребителска
пътека за тях. Те вече са дали сигнал,
че са заинтересовани именно от този
продукт и именно в този период. После
можете да достигнете до потребители, сходни на тези като интереси и
дигитално поведение, даже без те да са
били на сайта ви. В същото време, ако
правите активация в търговски обекти—там със сигурност ще достигнете
до много потребители, които могат да
бъдат ценни за вас, ако ги достигнете
и дигитално. Можете авансово да ги
осведомите чрез геотаргетиране на
потребителите в районите, в които
ще имате активация на POS. И то да
ги таргетирате по пол, по възраст и
по интереси. Ако предлагате тигани
например—може да бъдат идентифицирани жените с демонстриран инте-

КО Н С УЛТ 39

рес в интернет към готвене. В същото
време можете да ги ангажирате допълнително след вашата активация, като
им дадете възможност да научат за начини на употреба на вашите продукти.
Google например са отбелязали на база
на поведението на милиони потребители, че 60% от хората, закупили козметика, след това отиват на сайта
на съответната компания за съвети
как да ползват тази козметика. Един лесен начин да продължите дигиталната
пътека е, като съберете имейлите на
хората, опитали вашия нов продукт,
след което да им изпратите наръчник,
съвети или анкета. Отново вие определяте какво—важното е да носи допълнителна стойност на потребителите,
които вече са имали контакт с вашата
активация на POS. В отделна статия
ще разгледаме детайлно какво можете
да планиране и постигнете в този случай, с конкретни средни показатели и
стъпки.Ето и допълнителна конкретика кога си заслужава да направите подълга дигитална пътека. Ако вашите
продукти са тип mass lifestyle—това са
продукти, които позволяват на потребителите да покажат своя стил, да
направят своят cool момент, но с масово достъпни продукти—предвидете
допълнителна дигитална пътека за
тези потребители. Тези потребители я очакват, защото досегашният им
опит показва, че тя може да бъде създадена. Но най-важното—тези потребителите са склонни да продължат по
по-дълга пътека. Опитът ни показва, че
стандартно от 3 до 15 хиляди, а понякога и повече уникални потребители биха
участвали в подобна по-дълга пътека.
Естествено бройката зависи от модела на игровизация, който сте направили—кои потребители какво очаквате
да направят и срещу каква награда. Как
ще продължите конкретно тази дигитална пътека зависи от вас. Можете да
имате специална страница или секция
на сайта или даже микросайт, но даже и
да нямате—можете да направите лесна пътека за тези потребители. Като
банери, в които ги молите за обратна
връзка или им давате възможност да
тестват ваши нови продукти или да
получат признание за уменията си. Така
се развива тази лоялност, която в другите канали е по-трудна или по-скъпа
за постигане, доколкото не може да се
автоматизира лесно до толкова скалируем мащаб.

Стандартна потребителска пътека в един онлайн магазин
Органичен
трафик

Директен
трафик

Рифърал
трафик

Трафик от
социални
мрежи

Имейл
трафик

Платен
трафик

Начална страница/Промо страница/
Специална лендинг страница/Продуктова страница

Стъпка 1

Стъпка 2

Транзакции

Как да се подготвите за ATL или POS активация
f Подгответе се за нарасналия и таргетиран

f Достигнете до сходни аудитории на тези,

трафик, който ще получите - сложете не-

които сте идентифицирали като интерес-

обходимите проследявания и сложете ясни

ни от новите ви посетители – можете да

стъпки по дигиталната пътека по потре-

го направите в Google и във Facebook. Използ-

бителите. Един от най-лесните начини е да

вайте вашата инвестиция в другите канали

сложите pop-up, който насочва потребите-

и трафика, който сте си осигурили. Чрез ре-

лите точно където желаете. Сложете спе-

маркетинг можете да достигнете средно до

циални тракинги (става за няколко минути

10 пъти по-голяма аудитория със сходни ин-

до час максимум), за да можете да работите

тереси и дигитално поведение на вече осигу-

после с тази аудитория.
f Проследете и анализирайте трафика – би

рените от вас на вашия сайт.
f Анализирайте резултатите в края на кам-

следвало да има видимо увеличение от он-

панията и ги консолидирайте – използвайте

лайн търсене, ако сте заинтересували пот-

вашата инвестиция за достигане на потре-

ребителите, а често и от referral трафик

бителите и за евентуалното им ангажира-

(трафик от сайтове, които са препоръча-

не. Изводите могат да бъдат много полезни

ли ваше съдържание с линк към вашия сайт).

за вас. Може да бъдат за това, че няма сми-

Анализът ще ви покаже какво точно правят

съл да правите другия път толкова дълбо-

тези потребители – дали достатъчно дълго

ка дигитална пътека – със специален сайт и

и достатъчно дълбоко са консумирали ваше-

т.н., защото малко хора са се ангажирали с

то дигитално съдържание. Дали тези потре-

вашите рецепти, продукти или са създали

бители са нови или са посетители на сайта

съдържание за вас. Може да бъде, че най-голям

ви отпреди. Каква е демографията им и как-

интерес дигитално е имало само към конкре-

ви са интересите им.

тен продукт, рецепта, награда и т.н. и че,

f Достигнете отново до тази аудитория – на-

акцентирайки на него, можете да достигне-

правете ремаркетинг на посетителите от

те до много заинтересувана аудитория. Ед-

вашата кампания или активация. На тях

ни от най-интересните изводи идват по

можете да покажете много по-таргетира-

линия на източниците на трафик и кой тра-

но послание и call to action за по-ангажирано

фик колко ценен е бил за вас. Друго поведение,

поведение, отколкото с масовата актива-

което почти винаги се наблюдава, е, че има

ция. Можете да опитате да ги увлечете по

потребители, които са заинтересувани от

вашата фуния на продажби или да развиете

съответния продукт и след активацията и

тяхната лоялност или просто да съберете

спирането на дигиталната комуникация към

допълнителна ценна за вас маркетинг ин-

тези потребители би намалила ефекта на

формация.

вашата ATL кампания или POS активация.
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PERWOLL GOLD—
специализиран препарат за пране

Rex Lavender & Patchouli—
прах и гел за пране

Описание: Perwoll Care & Repair с Repairzyme®
е първият течен перилен препарат за
възстановяване на тъканите, който не
само защитава материите от загрубяване,
но след няколко пранета намалява вече
появилите се възли и мъх до 80%*. В
резултат: чисти, меки дрехи, които
изглеждат като нови.

Описание: Новият Rex Lavender & Patchouli
е най-добрият партньор за справяне с
многото пране. Мощната формула на Rex
MAX Effect решава проблемите с найчестите нужди при прането. Rex MAX
Effect Gel е лесен за дозиране, разтваря се
добре и не оставя следи по дрехите. Сега
новият Rex с чувствен аромат на лавандула и
пачули е наличен в два варианта - прах и гел.

*най-добри резултати срещу образувалите се възли и
мъх могат да бъдат постигнати с редовно използване
на продукта и най-вече при памук и памучни материи

Разфасовка: 300 g, 2 kg, 1.32 L и 2.64 L

Разфасовка: 1 L, 2 L, 3 L, 4 L
Производител: Henkel Central Eastern Europe GmbH (Austria)
Вносител: Хенкел България ЕООД
Е-mail: henkel.bulgaria@henkel.com | www.perwoll.bg
Телефон: (02) 806 39 00
Адрес: София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4

Производител: Хенкел Австрия и Хенкел Сърбия
Вносител: Хенкел България
Е-mail: henkel.bulgaria@henkel.com | www.henkelconsumerinfo.com
Телефон: (02) 806 39 00
Адрес: София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4

Bref Blue Aktiv Fresh flowers—твърдо
тоалетно блокче с ефект „СИНЯ ВОДА“

PUR Balsam Argan oil—
препарат за миене на съдове

Описание: През Април Хенкел България лансира
нов продукт в серията Bref Blue Aktiv. Новият
продукт е Bref Blue Aktiv Fresh flowers. Той има
4 мощни действия, които действат при
всяко пускане на водата: 1. Чистота между
пусканията на водата, благодарение на силата
на Синята вода 2. Ефективен против варовик
3. Свежест 4. Хигиена. Благодарение на тях с
Bref Blue Aktiv Fresh flowers е винаги чисто и
свежо в тоалетната, дори между пусканията на водата!.

Описание: През Април Хенкел България лансира
нов продукт в серията PUR Balsam. Новият
продукт е PUR Balsam Арганово масло. Той е
силен срещу мазнините и нежен към ръцете.
Аргановото масло, което често е наричано
течно злато се извлича от ядките от арганови дървета, отглеждани в Мароко. Формулата
на PUR Balsam Арганово масло осигурява силно
действие срещу мазнини, като в същото време
има неутрално рН и е с ниска алергенност.

Разфасовка: 50 g и 2 x 50 g

Разфасовка: 450 ml и 900 ml

Производител: Хенкел Сърбия и Хенкел Унгария
Вносител: Хенкел България
Е-mail: henkel.bulgaria@henkel.com | www.henkelconsumerinfo.com
Телефон: (02) 806 39 00
Адрес: София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4

Производител: Хенкел Сърбия
Вносител: Хенкел България
Е-mail: henkel.bulgaria@henkel.com | www.henkelconsumerinfo.com
Телефон: (02) 806 39 00
Адрес: София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4

НАУЧАВАЙТЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ
ПРОДУКТИ И ПРОМОЦИИ
ОТ СЕДМИЧНИЯ БЮЛЕТИН
“РЕГАЛ P&P EXPRESS”
Регистрирайте се на:
regal.bg/pp
Бонус с мейла на 11 май: Данни и анализ на целия козметичен сектор

П Р О Д У К Т И И П Р О М О Ц И И 41
Tetra Brik Edge

Краве сирене „Боженци“

Описание: Tetra Pak®,
компанията, чийто слоган
е „Запазва доброто”,
представя нова картонена
опаковка – Tetra Brik Edge. С
характерна разпознаваема
форма, по-голям отвор и
връх под ъгъл тя осигурява
повече удобство и подобро потребителско
преживяване.
Новата опаковка носи
съществени ползи не само
за потребителите, а и за бизнес партньорите на „Тетра
пак“. Наклоненият горен панел предпазва капачката,
когато опаковките се подреждат една над друга на регала
или в склада. Този детайл заедно с отлично организираните
логистични дейности съществено повишава
ефективността при съхранението и дистрибуцията.

Описание: Краве сирене
„Боженци” е произведено
от свежо пълномаслено
краве мляко, доставено от
подбрани ферми, получило
необходимата технологична
обработка и претърпяло
процес на зреене не по-малко
от 45 дни.

Шпеков салам „Бургас“ на ЕКО МЕС

Crème Ole на Dr. Oetker

Описание: Траен варено-пушен колбас с умерен вкус на чесън,
подходящ за сандвичи и пици.

Описание: Свеж крем-десерт
„Крем Оле“ без варене в
предпочитаните вкусове—
шоколад, ванилия и ягода,
се приготвя само за 3 мин.
и 400 мл студено прясно
мляко с миксер. Нежните
парченца шоколад или сушените ягоди в крема правят
вкусовото преживяване неустоимо. През май 2016 г.
асортиментът ще бъде подкрепен с комуникация в тв,
онлайн и в търговските обекти.

Разфасовка: 220 г

Разфасовка:
• Вакуумна опаковка (0.500 кг)
• Метална кутия (16 кг)
Производител: „Елви“ ООД
Е-mail: office@elvimilk.com
Телефон: 0897 300 474
Адрес: Габрово, с. Велковци

Маркетингова подкрепа: Тв реклама, онлайн, печатни
медии, търговски промоции.
Производител: „ЕКО МЕС“ ЕООД
Е-mail: ekomes@abv.bg office@ecomes.eu | www.eco-mes.com
Телефон: 35935192260
Адрес: 4413 с. Величково, ул. “Памидовско шосе”

Happy Junior детска закуска пастет с пуешко месо
Описание: За най-малките ни
приятели приготвихме нов
пастет под марката Happy Junior
- детска закуска с пуешко месо.
Сега те и техните родители ще
могат да се насладят на още един
неповторим и лек вкус, постигнат
чрез висококачествени, старателно
подбрани суровини от птичи черен
дроб, пуешко и свинско месо, без съдържание на лютиви и
дразнещи подправки. Да ви е вкусно!
Разфасовка: 100 г
Производител: “Компас” ЕООД
Телефон: +35929424625
Е-mail: compass@compass-bg.com | www.compass-bg.com
Адрес: Tърговски офис 1517 София, бул. “Ботевградско шосе” № 247,
логистичен център „Транскапитал“, корпус 4, етаж 3
Производствена база с. Комарево 3516, ул. “Първа” №40

Производител: „Д-р Йоткер Румъния“ ООД
Вносител: „Д-р Йоткер България“ ЕООД
www.oetker.bg | e-mail: office@oetker.bg
Телефон: (02)943 11 16 | Факс: (02)943 48 67
Адрес: 1510 София, кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска” 5

Dove DermaSpa
Описание: Най-добрата дерматологична грижа от Dove и
нежността на спа терапия в едно.
За пръв път Dove превръщат
най-новите си дерматологични
постижения в колекция от
продукти за тяло, носещи специалното усещане за спа
терапия. Нежни гелове, кадифени лосиони и копринени масла
са обогатени с основните овлажняващи съставки CellMoisturisers™, които действат в сърцето на кожните клетки*
и ги хидратират. Dove DermaSpa използва технология,
иновация, произтичаща и до момента използвана само в
продукти за грижа за лицето… Дерматологична грижа за
кожа, красива като след спа процедура. DoveDermaSpa. Спа
изживяване. Дерматологична грижа.
*в роговия слой на кожата

Вносител и дистрибутор: „Юниливър България“ ЕООД
Телефон и факс: (02)965 49 16, (02)965 40 10
Адрес: София, жк Младост 4, ул. Бизнес Парк София, сграда 3, ет. 1
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