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Birthdays stay the same
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72% 
от населението

21% 22% 20% 

Generation X
1965-1979

Baby boomers
1946-1964

25-39 г. 55-69 г.

В търсене на баланс! Ще работя докрай!

9% 

Generation Z
1996-2009

<24 г.

Бъди промяната!

Millennials 
1980-1995

Аз заслужавам! 

40-54 г.

Z Y X BB



P   R   E   S   E   N   T   S

Baby boomers 
Ще работя докрай!

21% 
от населението





5„Притежавай това!”

: парите са най-добрият измерител на успеха

⚫ Собственост на бизнес и дом

⚫ Работят здраво за своя просперитет

⚫ Ориентирани към предприемачество

⚫ Плащат сметките си на време

⚫ Заделят пари за времето на тяхното пенсиониране

69% 
се справят с 

управление на 

средствата си

62% 
спестяват

96%
притежават недвижимо имущество

20%- втори имот

68%
Финансовата 

осигуреност след 

пенсионирането е 

лична отговорност 



6„80-те са новите 20”

Ограничават:

: фокус върху дълголетието

⚫ Ще живеят по-дълго от всяко предишно поколение

⚫ Но не в добро здраве

⚫ С най-висок дял затлъстяване, диабет, холестерол, кръвно

Най-много вредят на здравето:

66%
с наднормено тегло

5o%
здравето е 

първостепенна 
инвестиция

Придържат се към:

Сезонни плодове 

и зеленчуци (67%)

Прясно приготвена 

храна (63%)

57%
пълно доверие 

в лекаря

(74%)

тютюн

66% 63%

алкохол



BB



ТВ

173
преса

159
сапун

151

храна

129
вода

125
пари

120 [affinity index]

: предметите, без които не могат
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Generation
В търсене на баланс

22% 
от населението





11„Харчи сега, за да изглеждаш добре по-късно”

: първи признаци на остаряване

⚫ Проблеми с теглото и здравето

⚫ Ориентация към здравословен начин на живот

⚫ Хранителни добавки и функционални храни

58% 
с наднормено 

тегло

Придържат се към:

52%
Прясно приготвена 

храна

65%
Не правят сметка на 
разходите за здраве

38%
Редовен прием на 

хранителни добавки

46% 
Пушат всеки 

ден



12„Времето никога не ми стига!”

: в търсене на баланс

⚫ Ефективност и управление на времето

⚫ Удовлетвореност от работата

⚫ Време за семейството

⚫ Спестовни влогове, кредити и кредитни карти

34% 
Пътуванията със 

семейството са 

основен приоритет

18% 
Спестовни 

влогове

10% 
Под силен стрес



X



вилица

149
съдомиялна

145
кафе

143

микровълнова

140
дезодорант

135
баня

123

автомобил

141

книги

120 [affinity index]

: предметите, без които не могат
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Generation

20% 
от населението

a.k.a. Millennials  Аз заслужавам!





17„Аз заслужавам!”

: “me” generation

⚫ Отричат традициите

⚫ Високо самочувствие, обичат да бъдат в центъра на вниманието

⚫ Ценят скоростта и технологиите 

⚫ Пазаруването по Интернет улеснява живота

66% 
Интересуват се от 

проблемите на 

човечеството

80% 
Лесно се справят в 

непознати 

ситуации

77% 
Лесно разбират 

сложни теми

69% 
Искат да бъдат 

забелязвани

75% 
Искат да бъдат 

възприемани като 

успешни



18„Парите са, за да се харчат”

: забавление и преживяване

⚫ Ценят взаимоотношенията пред парите

⚫ Ползват широко портфолио от финансови инструменти

⚫ По-голяма задлъжнялост

51%
Как прекарвам 

времето си е по-

важно от това колко 

пари изкарвам

53% 
Постоянно 

пътуват

84% 
Обичат динамичните 

дейности

60% 
Харесват 

чуждестранна 

храна

41% 
се интересуват от 

здравословен 

начин на живот

Ограничават:



Y



лаптоп

219
козметика

202
интернет

188

четка за зъби

152
чанта

144
обувки

141

парфюм

159

кафе

131

социални мрежи

151

баня

131

: предметите, без които не могат

[affinity index]
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Generation
Бъди промяната!

9% 
от населението





23„Аз съм отговорен за своя живот и здраве!”

: the game changers

⚫ Креативни и предприемчиви

⚫ Търсят удовлетворение в работата

⚫ Въздържат се от употреба на тютюн и алкохол

⚫ Подбират внимателно храната си

99%
Сърфират всеки ден

78%
Не могат и ден без 

смартфон

72%

спорт

71%

хранене

Вярват, че за здравето са важни:30%
Спортуват поне 

веднъж 

седмично

Ограничават:

67% 
се стремят към 

върха в кариерата

63%
Мечтаят за 

собствен бизнес



24„Обичам да се откроявам сред тълпата”

: новите потребители

⚫ Обожават пазаруването, склонни на импулсивни покупки

⚫ Държат на актуални и дизайнерски марки

⚫ Харчат много за козметика и тоалетни принадлежности

51%
Известните лица влияят 

върху решението ми за 

покупка

63%
Всякакъв вид 

пазаруване ми 

доставя 

удоволствие

57%
Купувам неща, от 

които нямам 

нужда

50%
Обичам да съм в  

крак с последните 

модни тенденции

53% 



Z
Me-time



социални мрежи

384
шампоан

361
парфюм

316

смартфон

198
чанта

153
дезодорант

141

козметика

261

четка за зъби

131

интернет

244

баня

131

лаптоп

205

дрехи

129

: предметите, без които не могат

[affinity index]
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Thank you!

Y


