
Потребителско проучване, май 2017

Българските 
потребители между 

качество и цена



Кои от следните продуктови категории сте закупували в последните 4 седмици:
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Хляб и хлебни продукти Месни продукти Млечни продукти Козметика -
тяло, лице, коса

Перилни препарати

От голяма верига магазини (хипермаркети) От супермаркет
От малък, квартален магазин От специализиран магазин
Покупка онлайн Друго

Моля посочете откъде най-често закупувате всяка една от посочните категории:



Според вас, кои са основните показатели за това дали продуктът от категория е качествен? – ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

Отсъствие на консерванти, оцветители и т.нар. Е-та в продукта

Вкусът

Разновидност на хляба (бял, типов, със семена и други добавки)

1
2
3

Вид производство (ръчен или заводски)4
Външният вид на хляба5
Цената на продукта6
Производител (търговската марка)7
"Био" произход8
Опаковката и маркировката на продукта9
Препоръка от роднина/познат/приятел10
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85%

Купувам по-скъпи, продукти с надеждата, че ще бъдат по-качествени

На бъгларския пазар има качествени продукти на ниска цена

На пазара се предлагат достатъчно хляб и хлебни изделия с високо качество

Следя внимателно съставките

Бих опитал/а нов продукт, дори да се предлага на по-висока цена

Купувам продукти, препоръчани като качествени

Търся гаранция за качество от производителя

Купувам повече „качествени“ продукти отколкото преди една година

Избягвам продукти с "вредни" съставки

Готов съм на по-висока цена, за по-добро качество

Нагласи по отношение цена/качество – ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

69% оценяват, че 
купуват по-малко 

хляб и хлебни 
изделия в сравнение с 

1 година по-рано



Според вас, кои са основните показатели за това дали продуктът от категория е качествен? – МЕСНИ ПРОДУКТИ

Вкусът

Вид производство (българско или внос)

Отсъствие на консерванти, оцветители, Е-та

1
2
3

Външният вид на месото/месния продукт4
Производител (търговската марка)5
Цената на продукта6
"Био" произход7
Наличие на повече месни продукти от дадена марка8
Препоръка от роднина/познат/приятел9
Опаковка и маркировка на продукта10



Нагласи по отношение цена/качество – МЕСНИ ПРОДУКТИ

Само 23% посочват, че 
биха взели под 

внимание реклама на 
месни продукти при 

покупка

52%

54%

63%

69%

70%

73%

74%
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77%

83%

На бъгларския пазар има качествени продукти на ниска цена

Купувам по-скъпи, продукти с надеждата, че ще бъдат по-качествени

На пазара се предлага достатъчно месо и месни продукти с високо …

Купувам повече „качествени“ продукти отколкото преди една година

Бих опитал/а нов продукт, дори да се предлага на по-висока цена

Търся гаранция за качество от производителя

Купувам продукти, препоръчани като качествени

Следя внимателно съставките

Избягвам продукти с "вредни" съставки

Готов съм на по-висока цена, за по-добро качество



Според вас, кои са основните показатели за това дали продуктът от категория е качествен? – МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Вкусът

Отсъствие на консерванти, оцветители, Е-та

Производство (българско или внос)

1
2
3
4

„Био" произход5
Цената на продукта6

7
Външен вид на продукта8
Препоръка от роднина/познат/приятел9
Опаковка и маркировка на продукта10

Производител (търговската марка)

Наличие на повече млечни продукти от дадена марка



Нагласи по отношение цена/качество – МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

77% не биха заменили 
качеството за по-ниска цена
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68%

70%

72%

72%
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78%

79%

В последната година консумирам повече млечни продукти

На бъгларския пазар има качествени продукти на ниска цена

Купувам повече „качествени“ продукти отколкото преди една година

На пазара се предлагат достатъчно на млечни продукти с високо качество

Купувам продукти, препоръчани като качествени

Търся гаранция за качество от производителя

Бих опитал/а нов продукт, дори да се предлага на по-висока цена

Следя внимателно съставките

Готов съм на по-висока цена, за по-добро качество

Избягвам продукти с "вредни" съставки



Според вас, кои са основните показатели за това дали продуктът от категория е качествен?
КОЗМЕТИКА - лице, коса, тяло

Отсъствие на синтетични оцветители и аромати, парабени и други

Производител (търговска марка)

Аромат

1
2
3

Вид производство (българско или внос)4
Цена на продукта5
Препоръка от роднина/познат/приятел6
Наличие на повече козметични продукти от дадена марка7
"Био" произход8
Маркировката на продукта9
Външен вид/ дизайн на опаковката10



Нагласи по отношение цена/качество – КОЗМЕТИКА - лице, коса, тяло

76% не биха заменили 
качеството за по-

ниска цена
58%

59%

62%

68%

70%

72%

76%

76%

76%

79%

Купувам продукти по-качествени, само когато са на промоция

На българския пазар има качествени продукти на ниска цена

Купувам повече „качествени“ продукти отколкото преди една година

Бих опитал нов продукт, дори да се предлага на по-висока цена

Следя внимателно съставките

Търся гаранция за качество от производителя

Избягвам продукти с "вредни" съставки

На пазара се предлагат достатъчно на козметични продукти с високо …

Купувам продукти, които са ми били препоръчани

Готов съм на по-висока цена, за по-добро качество



Според вас, кои са основните показатели за това дали продуктът от категория е качествен?
ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ

Производител (търговска марка)

Ароматът

Отсъствие на фосфати и други потенциално вредни съставки

1
2
3

Цена на продукта4
Производство (български или внос)5

Препоръка от роднина/познат/приятел6
Опаковката и маркировката на продукта7
Наличие на повече перилни или почистващи продукти от марката8
Външен вид/ дизайн на опаковката9
"Био" произход10



Нагласи по отношение цена/качество – ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ

39% купуват перилни 
препарати, чиято реклама 

са видели наскоро
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На бъгларския пазар има качествени продукти на ниска цена

Купувам по-качествени продукти, само когато са на промоция

Купувам повече „качествени“ продукти отколкото преди една година

Бих опитал/а нов продукт, дори да се предлага на по-висока цена

Търся гаранция за качество от производителя

Следя внимателно съставките

Избягвам продукти с "вредни" съставки

На пазара се предлагат достатъчно на перилни продукти с високо качество

Готов съм на по-висока цена, за по-добро качество

Купувам продукти, препоръчани като качествени



ОБЩИ ФАКТОРИ – ХРАНИ
Хляб, Месни и Млечни продукти

o Отсъствие на оцветители, Е-та и сродни

o Вкусът е винаги водещ

o По-скоро български продукти

o Цената никога не е най-важният критерий

o Качеството е в съставките

o Имиджът на производителя е ключов компонент на качеството

o Българският пазар предлага качество на приемлива цена

o Промоциите не работят без възприятие за качеството на продукта



ОБЩИ ФАКТОР – НЕХРАНИ
Козметични продукти и Перилни препарати

o Отсъствие на синтетични добавки и подобрители

o Имиджът на производителя има огромно значение

o Ароматът е индикатор за качество

o „Био произходът“ не е от голямо значение

o Пропоръка от близък е мотиватор за приемане на по-висока цена

o Качеството в последните години се е подобрило

o Промоциите имат по-голямо влияние с сравнение с храните

o Потребителят ясно вижда полза за качеството в по-високата цена



В КРАЙНА СМЕТКА ...

Потребителите вече осъзнават, че не може да имат качество без по-висока цена

Расте доверието към производителите и тяхната възможност да гарантират качество

При храните се търси българското като символ за по-качествено

Храни и нехрани не е задължително да са „Био“, но „чистите“ съставки са от огромно значение
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