
  

Пазарът на колбаси в 
България 



Методология 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Колбаси тип Хамбургски, Камчия, Телешки 

Кренвирши 

Шунка  

Пушени гърди/ бекон  

Пастърма, Филе Елена, Врат Трапезица 

Наденица 

Свински пушен бут/филе/врат 

Шпекови салами 

Луканки, суджуци, сушеници 

Купувам редовно Купувам от време на време 

Купувал съм преди, но вече избягвам Не купувам 

Колко често купувате следните видове колбаси? (%) 

Честота на покупка на различните типове колбаси 



Кой купува колбаси? 

Жени 52,8% 

Мъже 47,2% 

Разпределение на отговорните лица за покупка колбаси 

25-44 години 45-64 години 

Трайни колбаси Сурово-сушени колбаси 
Варено-пушени колбаси 
 
 



87,6% 

4,2 

8,2 

15,8 

30,8 

33,8 

7,2 

Не купувам 

По-рядко от веднъж месечно 

Веднъж месечно 

2-3 пъти месечно 

Вeднъж седмично 

Няколко пъти седмично 

 Колко често купувате трайни колбаси – 
шпекови салами? (%) 

86,4% 80,6% 

7,6 

11,8 

15,6 

23,4 

28,4 

13,2 

Не купувам 

По-рядко от веднъж месечно 

Веднъж месечно 

2-3 пъти месечно 

Вeднъж седмично 

Няколко пъти седмично 

Колко често купувате малотрайни колбаси 
(кренвирши, наденици, салами тип телешки, 

камчия и хамбургски и т.н.)? (%) 

  

2,8 

10,8 

17,8 

35,4 

26,0 

7,2 

Не купувам 

По-рядко от веднъж месечно 

Веднъж месечно 

2-3 пъти месечно 

Вeднъж седмично 

Няколко пъти седмично 

 Колко често купувате сурово-сушени колбаси 
(луканка, суджук, сушеници)? (%) 



64,0% 

3,2% 

1,8% 4,4% 

13,2% 

4,8% 

8,6% 

Дял на лицата, които купуват поне веднъж месечно: (%) 

Комбинация между различните типове колбаси 
/на месечна база/ 

Сурово-сушени колбаси 

86,4% 

Трайни колбаси 

87,6% 

Малотрайни колбаси 

80,6% 



  При избора на колбаси, в каква степен всеки един от елементите е важен за Вас?  

Избор на колбаси 
/*разпределение по позиция много важно/ 

92,6% 

Съдържанието 
на месо 

87,6% 

Срокът на 
годност 

87,0% 

Произходът на 
продукта 

84,4% 

Съдържанието 
на консерванти 

Вакуум или не  

39,4% 

Грамажът 

33,6% 

Големината на 
продукта 

18,8% 

Нарязан или не 

17,2% 

Дизайнът на 
опаковката 

11,2% 



  

9,6 

66,4 

24,0 

Нямам предпочитания към 
марка,решавам на място 

Имам  няколко предпочитани 
марки, между които избирам 

Обикновено купувам една и 
съща марка  

   

Шпеков салам 

12,7 

65,5 

21,8 

Нямам предпочитания към 
марка,решавам на място 

Имам  няколко предпочитани 
марки, между които избирам 

Обикновено купувам една и 
съща марка  

   

Малотрайни колбаси 

10,0 

66,9 

23,1 

Нямам предпочитания към 
марка,решавам на място 

Имам  няколко предпочитани 
марки, между които избирам 

Обикновено купувам една и 
съща марка  

   

Луканка, суджук, сушеници 

Когато говорим за  избора на колбаси, кое от следните твърдения в най-голяма степен се отнася до Вас при избора на: (%) 



  RealPo!nt  
Analysis 

Как да научим повече за потребителите? 
 

Как те избират на рафта? 



Как се харчат 10 лева? 



85% 
от потребителите са 

избрали обект от 
модерната търговия 

60,0% 

Близо ми е/ 
 На път ми е 

10,0% 

Удобно ми 
беше 

20,0% 

Винаги ходя 
там 

10,0% 

Друго 



Поведение на лицата в търговския обект 

1/3 

Минах през различни места, погледнах / купих други 
продукти докато стигна до колбасите, и продължих да 
разглеждам/ купувам други продукти преди да изляза 

Минах през различни места, погледнах/ купих други 
продукти докато стигна до колбасите, избрах и излязох 

Веднага отидох до рафтове/ витрините с колбаси, избрах и 
излязох 

Веднага отидох до рафтове/ витрините с колбаси, избрах, 
след което продължих да разглеждам/ купувам други 

продукти преди да изляза 

1/4 

1/4 

1/5 



Планирането на покупка 

от лицата се изправят пред 
витрината/рафта с ясна 
идея какво точно искат  

66.6% 
от лицата решават на място 

какво точно да закупят 

33.3% 

Всеки втори потребител  
изпитва колебания в избора 
си между 2 продукта/марки 



Пазарната реалност 

Голямо разнообразие 
от марки и продукти 

Инерционо поведение 

Повече от 2/3 от 
лицата декларират, че 

редовно купуват 
избрания от тях колбас 

Пазарът и потребителския избор 

Експериментиране  

Всеки 10-ти е закупил 
колбас, който никога 

преди това не е 
закупувал 



А какво стана с 10-те лева? 

От лицата са закупили 
колбаси на стойност 

между 9 и 11 лв. 

1/4 

От лицата са закупили 
колбаси на стойност под  

9 лв. 

3/4 



    

Потребителското преживяване  

Употреба 

75% от лицата са изпробвали веднага 
продукта или още при първото хранене 

Удовлетвореност 
от покупката 

Над 90% от лицата са напълно или по-
скоро удовлетворени от покупката 

Над 90% от лицата споделят, че биха 
закупили отново същия продукт 

Склонност към 
повторна покупка 



  

Ние си мислим, че пътят на 
потребителите е сложен и 

мистериозен... 

Реално, потребителският 
път е предвидим и дори 

малко скучен. 



Пътят е предвидим… 


