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Принципи на работа

Взаимно печелившо 
партньорство 

Честност и 
коректност

Устойчивост и 
дългосрочност

Цялостни и 
интегрирани 

решения

Лидл България подкрепя 
българските производители с 

360° кампании.  

От производството до 
рекламата 

Местни
производители



Работа с български производители

Местни
производители

Реализация на 
българския пазар

Достъп до 88 
магазина в страната

Продуктова линия 
„Родна стряха“

Собствени марки

Реализация на 
външни пазари

Постоянен експорт

Артикулен експорт

Балканска седмица



„Родна стряха“ в цифри

Местни
производители

45 
артикула

2018

24
доставчика

87 
артикула

31
доставчика

2017



Местни
производители

Ново: продукти от собствената 
ферма

Месни и млечни продукти

• Произведени със собствени суровини, 
затворен цикъл на производство

• Към момента 6 артикула в асортимента, 
11 до края на годината



Местни
производители

Възможности за износ

• 17 български 
доставчици изнасят

• Реализиран износ в 
11 страни

• Изнесени над 40 
артикула

• Износ за над 12,5 
млн. лв.

• 22 български 
доставчици изнасят

• Реализиран износ в 
22 страни

• Изнесени над 50 
артикула

• Износ за над 15,3 
млн. лв. 

2016 2017



Чисти
рецепти

Продуктови иновации

Месни продукти
Clean Label от 2017 г.

• За първи път на българския пазар
• Без изкуствени консерванти, овкусители, 

оцветители, без глутен или лактоза
• 4 продукта – бекон, луканка, шунка и шпеков 

салам 



Чисти
рецепти

Продуктови иновации

Месни продукти
Без МОМ

• Първи на пазара
• Намалено използване на подобрители и

сгъстители
• Подобрено качество и вкус
• Всички колбаси от марките Pikok, Baroni, Dulano

и „Родна стряха“



Чисти
рецепти

Продуктови иновации

Хляб по чиста рецепта

• Без консерванти и хидрогенирани мазнини
• 30 продукта прясно изпечени изделия от 

„Фурната на Lidl”



Чисти
рецепти

Продуктови иновации

С грижа за децата

Всички бебешки храни с марка 
Lupilu® са: 
• Продукт на сертифицирано 

биопроизводство
• Препоръчани от Българската педиатрична

асоциация



За нас това не е битка на 
марките, а създаване на среда 
за доверие и устойчивост.

Благодаря!


