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01 
Поколенията и dm 



Baby boomers 
(W) 

1946 – 1964 | 55 - 73 

Generation X 
(X) 

1965 – 1979 | 40 - 54 

Millennials 
(Y) 

1980 – 1995 | 24 - 39 

Generation Z 
(Z) 

След 1996 | до 23 

След Втората световна 
война, Икономическо 

чудо, движения на жените 

Поколението на 
телевизията, падане на 

Берлинската стена, краят 
на Студената вода 

Дигитална революция, 
световен тероризъм 

YouTube поколение, 
глобализация, глобално 

затопляне 

Високо значение на 
работата, образуване на  

понятието „работохолик“ 
от тях 

Еднакво важни кариера и 
Work-Life-Balance 

Работата трябва да доставя 
удоволствие, кариерата не 
е толкова важна. Работа и 
личен живот не се делят 

толкова строго 

Ясно разграничаване и 
структури. Разделение 
между работа и личен 

живот 

Умение за налагане, 
колективен дух, 

идеализъм, протести 

Независимост, идеализъм, 
свободолюбие, търсене на 

смисъла 

Стремеж към 
самоусъвършенстване, 

свобода. Живот тук и сега 

Стремеж към 
самоусъвършенстване в 

личнен и служебен живот, 
автентичност, честност 

Използване на новите 
технологии по-скоро на 

работното място 

Технологичен обрат, 
афинитет към техниката 

Digital natives, “24 h online” 
“Technoholics”, VR, Cloud, 

Musicstream 

Face-to-Face, 
телефон 

SMS, E-Mail, Messenger Social media, Messenger Facetime, Messenger 

E-Mail, ежедневници, 
радио, ТВ, Facebook 

E-Mail, Facebook, TV, online 
новини 

Twitter, Instagram, TV с 
паралелен втори екран, 

Facebook 

Snapchat, Spotify, YouTube, 
Tumblr 



Кои поколения 
пазаруват в dm? 

Данни Nielsen 

BULGARIA SHOPPER TRENDS 2018/19  

Annual report on shopper behavior and retail performance within the grocery retail sector 

 

Baby Boomers 

Поколение X 

Millennials 

Поколение Z 



Най-силно изявените категории, 

които профилират dm, са 

дезодоранти и грижа за тялото, душ 

гел, грижа за лицето и декоративна 

козметика. 

Какво пазаруват поколенията? 

USER: dm клиенти @dm_Bulgaria 

Marketingreport 
dm Markenkernanalyse Bulgarien 2019 

Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH. 



Предпочитана 

верига за 

пазаруване 
В коя верига сте пазарували най-често 
дрогерийни продукти през изминалата година? 

 

Marketingreport 
dm Markenkernanalyse Bulgarien 2019 
Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH.  n=759, данни в % 



Топ изисквания при покупка на 
дрогерийни стоки 
• Generation Z 

• Многообразие на тестери и продукти за сравнение 

• Голям избор и многообразие от марки във всяка продуктова група 

• Прегледна подредба/ бързо ориентиране 

 

• Millennials & Generation X 

• Голям избор и многообразие от марки във всяка продуктова група 

• Прегледна подредба/ бързо ориентиране 

• Многообразие на тестери и продукти за сравнение 

 

• Baby Boomers 

• Прегледна подредба/ бързо ориентиране 

• Голям избор и многообразие от марки за всяка продуктова група + Обозначени промоции/ лесно 
ориентиране 

• Ценово достъпни собствени марки като алтернатива на по-скъпите 

 

 

 

 

Marketingreport 
dm Markenkernanalyse Bulgarien 2019 

Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH. 



Употреба на 

собствените 

марки 

Коя от изброените марки 

купувате сравнително редовно 

за Вас и Вашето семейство? 

 

Marketingreport 
dm Markenkernanalyse Bulgarien 2019 
Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH. Данни в % 





02 
Грижа за тялото -  

тенденции  



Методология 

• Данни за dm финансова година (Окт.18 – Септ.19) 

• Продажби в стойност 

• Дамски и мъжки дезодоранти и душ гелове 

• Без туристически разфасовки 
 



Глобални 
тенденции 

• Натурални, устойчиви продукти 

• Модерни 

• Ексклузивни 

• Разработени с инфлуенсъри 

• Тематични & лимитирани серии  

• Нови лансирания 

• Иновации 

 
 #TRENDY 



Дезодоранти  



Тенденции при 
дезодорантите 

• Натурални, устойчиви продукти 

• Zero waste  

• Дезодоранти на основата на 
сода, масла и восък 

• Крем дезодоранти 

• Без алуминиеви соли и алкохол 

• Алтернативно предпазване – 
кристали и др. 

 
 
#TRENDY 



Устойчиво развитие 

• 30 години сертифицирана 
натурална козметика 

• Първата собствена марка на 
dm 

• Без минерални масла, 
синтетични аромати, 
оцветители и консерванти 

• Най-продаваната 
сертифицирана натурална 
козметика в Германия* 

 







Dove без алуминиеви соли 



Mars vs. Venus  



Душ гелове  



Тенденции при 
душ геловете 

• Натурални, устойчиви продукти 

• Алтернативи на класическия 
душ гел 

• Ренесанс на твърдите сапуни 

• Засилване тенденциите при 
мъжките продукти 



По-малко пластмаса 

• Използване на по-малко пластмаса в 
опаковките 

• Без микропластмаса в козметичните 
продукти от собствените марки на dm 
от 2014 насам 

• Активна работа по отказване и от 
синтетичните полимери 

• Оптимизиране на транспортните 
опаковки с цел по-малко използване 
на картон. 

• Опаковки от рециклируеми 
материали 

• Съвместна работа с Plastic bank | 
SEINZ 

 



Иновативни 

алтернативи 





Тенденции при разфасовките  



Лосиони, кремове за тяло  



Тенденции при 
лосиони и 
кремове 
• Натурални, устойчиви продукти 

• Масла – натурални, базови/ 
растителни, етерични 

• Премиумизация  

• It’s all about the GLOW 

 

#TRENDY 



Масла 

за тялото и духа 





 

 

#GlowGoals 



dm TOP 10 





Благодаря! 

Виктория Дюнкова 

Viktoriya.Dyunkova@dm-drogeriemarkt.bg 

https://www.instagram.com/dm_bulgaria/
https://www.facebook.com/dmBulgaria/
https://www.youtube.com/channel/UC7BKDyvppTc0vlq--wCu-iw/featured
https://www.linkedin.com/in/vdyunkova/

