пазарни теми 2016

Най-голямата b2b платформа в retail сектора

месец

пазари 1

пазари 2

пазари 3

пазари 4

февруари

устна хигиена

рибни консерви

масло

мюсли барчета - зърнени десерти и барове

март

сирене

почистващи препарати за дома

слънцезащитна козметика

розе

април

олио и зехтин

перилни препарати и омекотители

кисело мляко

бира

май

малотрайни колбаси

вода и безалкохолни напитки

бебешка козметика

препарати за миене на съдове

юни

пиле и пилешки продукти

кафе специалитети

вафли и бисквити

летни алкохоли - мента, мастика, джин

юли

млечни напитки и десерти

тишу продукти

храна за домашни любимци

бебешки храни и напитки \ маслини

септември

кашкавал и специални сирена

концентриран алкохол

брашно

захарни и желирани бонбони \ душ гел и сапун

октомври

трайни колбаси

червени вина

продукти за коса

чипс, снакс, ядки

ноември

козметика - зимна грижа

кафе

шоколад и шоколадови изделия

варива

декември

Регал 500+

платформи и аудитория
списание „Регал“

Regal.bg

67.3% decision makers
27 813 акумулирана аудитория

34% decision makers
95 000 импресии месечно

100% работещи в retail сектора
50% с висше образование
32.7% квалифицирани служители или
експерти

9271 тираж

Седмичен бюлетин на „Регал“

92% с висше образование
41% квалифицирани
служители или
експерти

26 000 уникални посещения
месечно

седмичен Бюлетин P & P Express

Директен мейлинг

59% decision makers
9745 регистрирани абонати

Връзката между

80 000 decision makers
360 000 база от мейли

70% работещи в retail

» търговци, хотелиери и

82% с висше образование
40% квалифицирани

» за продукти, промоции и

сектора

служители или
експерти

» производители, вносители и
дистрибутори и

ресторантьори

спешни разпродажби

» 100% работещи в ритейл сектора

230 000 с висше

образование

70 000 квалифицирани
служители или
експерти

Списание „Регал“ отразява пазарните теми чрез данни от агенциите за ритейл одит, за домакинското потребление, маркетингови проучвания и журналистически
материали. Редакцията си запазва правото да променя темите.

За коментари и допълнителни предложения:
тел. 02 4615 280, 02 4615 267, еmail: rainar@economedia.bg

