
Пътят към покупката 

Продукти за мъжа 

 

WISE APPROACH TO YOUR BUSINESS 



SMBs 
Целева 

група 

Метод 
Период на  

провеждане 

Методика на проучването 

  

Мъже в градовете, 18-
59, купували поне 
един продукт от 
категорията 

  

17-20 ноември 2017 

  

Онлайн анкета 

  

500 Размер на  

извадка 



Малко повече за потребителя и неговите 

предпочитания 

Къде купува 

Какво избира 

Очаквания за бъдещото потребление 

Пътят към покупката 





Мъжете и красотата 

„Мъжете трябва да 

полагат ежедневна грижа 

за своята външност“ 

8 от 10 

2 от 10 
„Поне веднъж през 

последната година съм 

бил клиент на 

козметична процедура “ 



Как избира потребителят? 

Козметичните 

продукти с 

натурални 

съставки са по-

добри за кожата ми 

Обичайно 

избирам 

дерматологично 

тествани 

продукти 

Обичайно 

купувам 

козметични 

продукти за 

чувствителна 

кожа 

66% 57% 55% 



39% 

24% 

38% 

29% 

19% 

22% 

28% 

27% 

31% 

32% 

39% 

42% 

42% 

44% 

Доверявам се на рекламите 

Избирам козметични продукти с антиоксиданти 

Преди покупка правя предварително проучване в 
интернет 

Доверявам на съвет от приятел/близък 

Предпочитам козметични продукти с витамини 

Когато мога избирам органични козметични 
продукти 

Ограничавам избора си на продукт до предлаганото 
в обекта 

И още... 



Гел за коса 

Олио за брада 

Крем против бръчки 

Крем за лице 

Крем за ръце 

Спрей дезодорант 

Рол-он дезодорант 

Душ гел 

Шампоан 

Балсам за след … 

Лосион за след … 

Гел за бръснене 

Пяна за бръснене 

Хипермаркет/търговска верига Супермаркет Малък квартален магазин 

Дрогерия (Lilly, dm) Магазин за козметика Аптека 

Каталожна търговия Онлайн магазин 

Място на покупка 



8% 

12% 

23% 

43% 

52% 

62% 

62% 

66% 

68% 

72% 

Олио за брада 

Крем против бръчки 

Гел за коса 

Крем за лице 

Балсам за след бръснене 

Крем за ръце 

Гел за бръснене 

Лосион за след бръснене 

Рол-он дезодорант 

Пяна за бръснене 

Проникване на продуктите 

97% 

83% 

76% 

Шампоан Душ гел Спрей дезодорант 



Марките 
Регистрирани марки 

на спонтанно ниво 

10

5 

Пяна за бръснене 

Гел за бръснене 

Лосион за след 

бръснене 

Балсам за след 

бръснене 

Шампоан Душ гел 



24% 

34% 

35% 

35% 

36% 

36% 

39% 

40% 

40% 

40% 

Олио за брада 

Крем за лице 

Пяна за бръснене 

Гел за коса 

Лосион за след бръснене 

Крем за ръце 

Балсам за след бръснене 

Крем против бръчки 

Рол-он дезодорант 

Гел за бръснене 

Очаквано нарастване на потреблението 

48% 

46% 

45% 

Спрей дезодорант Душ гел Шампоан 



Изводите 

Продуктово направление, което събира в себе си установени през годините категории и 

потребителски навици, но едновременно с това и нови за пазара трендове.    

Нарастването на категорията се дължи както на променящите се нагласи и стилове на живот, 

но и на отложено потребление. 

Налице са индикации за преодоляване на феномена на феминизирания образ на мъжа, 

използващ козметика. 



 

Не се колебайте да се свържете с нас! 

 

office@marketlinks.bg     

Market LINKS  

5 Angel Kanchev str., 1000 Sofia, Bulgaria  

tel:+ 359 2 980 55 53;+ 359 2 980 04 00; 

Благодарим Ви! 


