


Фокусираме се върху хората

към похапванеОт хапки 



Нашето определение на похапване
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Source: MEU/NuVista research 2010/11



Похапваме всеки ден
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3
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Source: MEU/NuVista research 2010/11



...и през целия ден 

Source: MEU/NuVista research 2010/11



Похапваме с причина

УДАРНА 
МОЩНАСЛАДАПРЕЗА-

РЕЖДАНЕ

Source: MEU/NuVista research 2010/11
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Сила за ума



3 основни нужди: физическа, емоционална, умствена
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Сладки или солени
хапки между 
храненията

Богат на 
кофеин 

сутрешен старт

Хранително, 
Засищащо

какво? какво? какво?



6 пикови момента за похапване през деня…

ALL OCCASIONS

Заместител на основните хранения Между основните хранения

Вместо закуска Вместо обяд Между обяд и вечеря Вместо вечеря Вечерно похапване

Source: MEU/NuVista research 2010/11



Знаете ли, че?

CONFIDENTIAL



Пазарът за продукти за похапване

Хранене

54%
Похапване

46%

$335 млрд.
Консумация на храни и напитки, 

базирано на поведението на клиентите  

Source: MEU analysis, based on NuVista/ACNielsen/Euromonitor 2010/11



Похапването се случва основно...

Source: NuVista. Data based on an aggregation of individual country behaviors captured in diaries for 11 NuVista market
structures + US perspective from Mondelēz International, then weighted together based on size of snack markets by country

у дома



Похапването се случва когато сме...

Основни дейности в световен мащаб при похапване:

Докато си говорим

Докато не правим нищо

24%
Докато гледаме 

телевизия

25%

12%

50% 50%

Date is average of 13 countries globally (Mexico, EU, Canada, Russia, China, Indonesia, Australia, US, Poland)

сами, както и в компания



Най-консумираната храна за 
похапване са

САЩ ‘11 Мексико‘11 ЕС ‘11 Канада ‘09 Австралия’06 Русия‘05

Total salty snacks / 
dips Fruit Fruit Fruit

Dairy / cheese / 
ice cream

Candy / gum / 
mints Cookies Chocolate Baked food Prepared meals Fruit 

Chips Baked goods Chips Cereal Salty snacks (nuts. 
chips, crackers)

EU data is average of 5 countries

плодовете



Does not include Russia, Indonesia, Australia

Закупена 
ден или 

повече по-
рано
67%

Закупена 
непосредствено 

преди повода
17%

Закупена по-рано 
в същия ден

16%

Повечето храни за похапване се 
закупуват...

Data based on an aggregation of individual country behaviors captured in diaries for 11 NuVista market structures + 
US perspective from Mondelēz International, then weighted together based on size of snack markets by country

предварително



Почти 60% от пазарните кошници
съдържат категория за похапване

…и тяхната стойност е 
54% по-висока от 

средната



ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ТЪРГОВЦИ





Как да пренесем нуждите на консуматора 
в магазина?

Как се храни Как пазарува



Два начина да пренесем похапването в магазина

Логично 
организиране на 
магазина

Комбинирани
активации на 
продукти за 
похапване

За да улесним консуматорите 
в избора им на продукти за 
похапване

За да стимулираме 
покупката



Напомнящи продукти в основни категории 
Логично 
организиране на 
магазина

до +45% ръст на 
комбинираните 

покупки

+9% ръст в оборот на 
съответния бранд

Source:  Glacier Consulting Day Part Trials in Daybreak Stores 2012



Напомнящи продукти в основни категории 

*Based on in-store activation results in MT, GCC 2013 and  CEE, 2012

до +60% ръст в 
продажбите на 

съответния 
бранд

Стимулиране на 
импулсната 

покупка

Логично 
организиране на 
магазина



Логично подреждане на основни категории Логично 
организиране на 
магазина



Тематични събития с активация на 
няколко категории

Information Resources Inc. (IRI), Hello Joy France, 2013

Бисквити Шоколад

Ръст на категорията 15% 15%

Ръст на потреб. кошница 35% 18%

Непланирани покупки 25% 38%

Комбинирани
активации на 
продукти за 
похапване



Активация фокусирана върху част от деня

Сутрешен старт Обедна почивка

 До +25% ръст на снакс категориите в магазина
 82% от купувачите опитват нови продукти
 Повишаване на комбинираните покупки – повече от една категория

Source: Snacks & Tassimo - coffee & cake promotion EDEKA Germany 2013

Комбинирани
активации на 
продукти за 
похапване



$335 млрд. или 46% от консумацията на 
храни и напитки

Допълнителнен оборот от 
синергията на категориите

Повече импулсни покупки -> 
по-голяма потребителска кошница

По-голяма лоялност на купувачите

възможност

Улеснено пазаруване на 
храни за похапване

Повод за пазаруване на 
нови продукти 
Повече моменти за 
наслада 
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