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Потребителски предпочитания 
в категория «Грижа за Косата» 
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Представяне на dm: 

• dm принадлежи към най-големите вериги дрогерии в 
Централна и Източна Европа; 
 

• dm drogeriemarkt – 9 години успешно развитие на 
българския пазар; 
 

• dm България предлага богато разнообразие от над 14.000 
артикула козметика, стоки за лична хигиена, за дома, 
за бебето, за домашните любимци, за здравословно 
хранене. 
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Специфики на сектор “Грижа за косата“ в dm България 

 
 

 

27.11.2018 г. 

Динамичен сектор, движен от множество иновации.  

Широчина и дълбочина на продуктовия микс: над 40 марки, 3 от които 
собствена марка /dm Balea, dm Balea Professional, dm Alverde/ и една ексклузивна марка 
LANGHAARMÄDCHEN. 

Ключов асортимент за dm (Best Customer Value). 



4 

СЕГМЕНТАЦИЯ И ПРОДУКТОВИ 
ГРУПИ В СЕКТОР „ГРИЖА ЗА 
КОСА“ 

 
Методология: 

 
Данни, базирани на продажбите в dm България, за 
периода от 1 октомври 2017 до 30 септември 2018. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ В СЕКТОР „ГРИЖА ЗА 
КОСАТА“ 

27.11.2018 г. 
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Сегментация на Шампоани за коса 

27.11.2018 г. 6 

 
[PERCENTAG

E] 
 

[PERCENTAG
E] 

мъжки шампоани 

дамски шампоани 



Топ 5 Продукта в Категорията в стойност 
 
 

1. Шампоан с глина за мазни корени и сухи краища 400 мл.; 
2. Шампоан с глина за мазни корени и сухи краища 250 мл.; 
3. Шампоан за боядисана коса 400 мл.; 
4. Сух шампоан за тъмна коса 200 мл.; 
5. Балсам за боядисана коса  200 мл. 
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Топ 5 Продукта в Категорията в количество 

27.11.2018 г. 8 

1. Шампоан с глина за мазни корени и сухи краища 400 мл.; 
2. Сух шампоан за тъмна коса 200 мл.; 
3. Шампоан за коса 50 мл. туристическа опаковка; 
4. Сух шампоан за светла коса 200 мл.; 
5. Шампоан за коса за цялото семейство 500 мл. 
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Класация dm Топ 5 Марки в стойност* 

27.11.2018 г. *марките са подредени по азбучен ред 

• GARNIER; 
• GLISS; 
• L’Oreal Paris; 
• SYOSS; 
• ЗДРАВЕ. 
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Класация dm Топ 5 Марки в количество* 

27.11.2018 г. *марките са подредени по азбучен ред 

• BALEA; 
• GARNIER; 
• GLISS; 
• L’Oreal Paris; 
• ЗДРАВЕ. 
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Анализ на продажбите* по месеци 

27.11.2018 г. 

Слаби 
месеци 

Силни 
месеци 

*в бройки 
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Тенденции в сектора 
 
• Продукти с естествен и натурален произход; 

 
• Нежните и деликатни формули;  
 
• Продукти с повече от една полза; 
 
• Комуникация на нишови продукти /създаване на изцяло нови 
сегменти в категорията; 

 
• Нарастване дела на специалната грижа за коса. 
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Love is in the (Н)air!   
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За един по шарен и усмихнат ден или как се развива 
Категорията боя за коса 



Тенденции в сектора 
• Пъстри и наситени цветове; 
• Hair make up; 
• Блестящи натурални цветове изцяло без химични 
съставки , да оставим природата да боядиса твоята коса; 

• Клиентите вече не търсят само крайния ефект от жалния 
цвят, а искат боята да бъде грижовна към тяхната коса. 
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Характеристика на продуктовия микс в категорията 
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• Сегментация: 
 НИВО 1 – краткотрайни бои за коса; 
 НИВО 2 – полутрайни; 
 НИВО 3 – трайни. 
• Над 30 марки бои, 2 от които собствени; 
• Дълбочината на продуктовия микс включва 

над 450 кода. 
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Класация dm Топ 5 артикула в стойност 

1. Боя за коса цвят натурално кафяв, 10-12лв. 
ценови диапазон; 

2. Боя за коса цвят тъмно рус, 10-12лв. ценови 
диапазон; 

3. Боя за коса цвят светло пепеливо рус, 4-6лв. 
ценови диапазон; 

4. Боя за коса цвят пепеляво рус, 10-12лв. ценови 
диапазон; 

5. Боя за коса цвят тъмна череша, 10-12лв. ценови 
диапазон 
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1. Боя за коса цвят светло пепеливо рус, 4-6лв. ценови 
диапазон; 

2. Боя за коса цвят пепеливо рус, 4-6лв. ценови 
диапазон; 

3. Боя за коса цвят светло пепеливо рус, 4-6лв. ценови 
диапазон; 

4. Тонер за коса цвят перла; 
5. Къна цвят шоколад. 

 
 
 

Класация dm Топ 5 артикула в бройки 



27.11.2018 г. 18 *марките са подредени по азбучен ред 

Класация dm Топ 5 Марки в стойност* 

• GARNIER; 
• L'OREAL; 
• PALETTE; 
• PRODIGY; 
• SYOSS. 
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Класация dm Топ 5 Марки в бройки* 

 

*марките са подредени по азбучен ред 

• AROMA; 
• GARNIER; 
• L'OREAL; 
• PALETTE; 
• PRESTIGE. 
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

27.11.2018 г. 
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