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Модул No. 4 
 

“ Стартиране на бизнес в сферата на лечебните растения ” 
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 Резюме 
 
Раздел 2: Пазарен анализ показва всички данни, свързани с европейските пазари и актуалната 
ситуация в отделните държави. Представянето на потребителския профил ще помогне да се 
разбере състоянието и потребностите, които съществуват на пазара на труда. Анализът на пазара е 
свързан с общ поглед към сектора, свързан с билки и растения.  
 

 Резултати от обучението 
 

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Изчерпателни знания и възможност за обсъждане на: пазара на труда и провеждане на 
специфичен анализ на ситуацията в ЕС по отношение на нови растения / Start-Up 
компании, свързани с тях 
2. Възможност за свързване на цялата информация и данни от бизнеса с индустрията за 
лечебните растения.. 

 
 Общи и трансферни умения:  

1. Демонстриране на знания, свързани с основните бизнес понятия 
2. Планиране и проследяване на бизнес нуждите и очакванията 
3. Работа самостоятелно или в екип и провеждане на дейности, които водят до основната 

цел. 
 
Раздел 2: Пазарен анализ 
 
Преди да излезете от зоната си на комфорт, трябва да проверите къде, как и кога трябва да 
отидете и къде ще имате шанс да успеете. Анализът на пазара е друга необходимост за вашия 
бизнес - проверете къде има необходимост от вашия продукт, кой ще купува продукта ви, който 
вече купува същия продукт, но може би и по-скъп, къде хората не се интересуват от лечебни 
растения / билки - ако не са заинтересовани си заслужава да проверите защо и да започнете своя 
бзинес там? Анализът на пазара може да ви даде много отговори на въпроси, свързани с бъдещия 
ви клиент.  
 
Днес хората искат да живеят, да имат здравословен начин на живот и да обръщат повече 
внимание на това, което ядат и как ядат. Поради тази промяна има голям шанс за лечебните 
растения и билки да навлязат в пазара и да привлекат повече клиенти. Слушайки за екологични 
продукти, може да разберете, че с екологичните лечебни растения имате шанс да успеете и да се 
разраствате много бързо. 
Ако хората получат това, което искат, и в същото време то да не е много скъпо, но полезно, те ще 
са щастливи и тогава ще са готови да платят повече за един и същ продукт. Правейки хората 
щастливи ще направи и вас щастливи.  
 
Медицински изследвания показват, че има много билки, които могат да се използват като 
алтернативи за здравето противоположно на скъпите лекарства. Съобщено е, че в Германия 
лекарите предписват седем пъти повече рецепти за жълт кантарион, отколкото за Флуоксетин 
срещу депресия. Поради този факт бизнесът с лечебни растения наистина е добър, тъй като хората 
винаги ще се разболяват и ще се нуждаят от здравна подкрепа.   
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Да продам своя продукт на новия пазар. Как ще го направя? Как да продам продукта си сега, ако 
нямам представа къде да отида?  
 
Процесът на продажба в живота на 21-ви век не е проблем. Спорните въпроси могат да са: какво 
да продавам и как, защото винаги има начин да продавате. Пазарът ни дава много канали и 
благодарение на този факт е много лесно да продавате. Както можете да продавате онлайн, като 
използвате своя онлайн магазин / уеб сайт, така и в същото време  да го правите във вашия 
магазин или ферма. Ако управлявате бизнеса си във ферма, може би има нов пазар, в който 
клиентите ви отиват всяка сутрин? Всички екологични събития са пълни с потенциални клиенти, 
тъй като за тях здравето е много важно и те са по-склонни да изпробват продуктите ви. След като 
добрият продукт достигне до клиента, може да започне автоматичен процес на популяризиране, 
като "продадете" успешни истории на съседите и приятелите си. 
 
Има и много други добри новини!  
 

 Европейските потребители осъзнават по-добре значението на здравословния начин на 
живот. Те поемат повече отговорност за личното си здраве, интегрирайки умственото и 
физическото благополучие. 

 

 Euromonitor очаква европейският пазар на хранителни добавки да нарасне с 28% от 2013 г. 
до 2018 г. Търсенето на хранителни добавки е най-силно в Западна Европа: Германия, 
Франция, Италия и Великобритания. (CBI, Министерство на външните работи) 

 

 
 
 

 Най-силният ръст произтича от страните от Източна Европа, като Полша, Румъния и 
Словакия. През 2018 г. се очаква регионът да достигне пазарен размер от 3,2 милиарда 
евро. Русия съставлява около две трети от това. (https://www.cbi.eu) 

https://www.cbi.eu/
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 Много популярна тенденция за здравословен и екологичен живот се свързва с 
необходимостта от здравословни продукти, които са по-безопасни от синтетичните 
алтернативи. Съвременните съставки включват морски съставки и всичко, което съдържа 
Омега-3 

 Това доведе до нов интерес към природните средства за здравословен живот, като 
растителните лекарствени продукти 

 Франция и Германия са пазарни лидери в региона по отношение на пазара на растителни 
лекарствени продукти в Европа. 
 

  
 
 

 През 2015 г. потребителите от Германия изразходват 1,15 милиарда евро (цени на дребно) за 
производство на самолечение на билкови продукти. През 2008 г. Франция заема дял от 24% от 
европейския пазар на растителни лекарствени продукти. Франция е номер 2 в Европа.  

Пазарът на билкови продукти в Обединеното кралство през 2012 г. бе изчислен на 485 милиона 
британски лири (668 евро). Тази цифра включва и хранителните добавки. Испания има 
сравнително малък и намаляващ пазар от 213 млн. евро. 
В Източна Европа Полша е основният и развиващ се пазар. Приблизителната оценка на полския 
пазар възлиза на 600 млн. Евро. (CBI, Министерство на външните работи)  

 

 
 
Интересът към растителни лекарствени продукти се разраства на пазарите в Източна Европа, 
особено в България, Чешката република и Румъния. Ако погледнем извън ЕС, Русия е основният 
пазар, където можем да видим, че пазарът на лекарствени продукти също расте.  
 

 Интересът на потребителите към хора, които помагат на други хора, определено се 
разраства. 

 
Тази тенденция на хората, помагащи на хора, е особено силна в Обединеното кралство. 
Потребителите са заинтересовани да помагат на другите и да получават помощ или информация 
от други хора. Те се интересуват от познаването на истински истории и примери за групи, които 
събират и произвеждат специални съставки, които по-късно могат да бъдат използвани в 
дневните бази. 
Поради това явление можете да документирате социално устойчиви производствени методи, за 
да подкрепите и обосновете маркетинговата си история. 
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До 2050 г. около 30% от европейското население е сближено на 65 години и по-големи. Това е 
много по-висок процент, отколкото през 2013 г. - 17%. Важно е да имате предвид, че старшите 
поколения са важен пазар за естествени здравни продукти. Тази целева група използва повече 
продукти за самообслужване, отколкото по-младите безгрижни поколения и все повече се 
интересуват от естествени здравни предложения.  
 
Европейските производители диференцират своята целева маркетингова група към конкретни 
възрастови групи или сегменти в по-възрастното население, например жени в менопауза и хора 
на възраст над 70 години. 
Във всички части на света застаряващото население има специфични здравни нужди, различни от 
младото поколение. Около 22% от населението на Европа се счита, че е под дългосрочно лечение 
на здравни проблеми свързани с много области от тялото като: мускули, кости и стави, като 
например ревматоиден и артрит. Често потребителите търсят натурални продукти, които могат да 
използват ежедневно и в дългосрочен план, вместо да използват конвенционални лекарства. 
Основните съставки, които стават много популярни, са ливан, куркума и камби.  

Поради това хората обръщат повече внимание на онези, които отглеждат собствени 
медицински растения и ги продават по-късно на други (хора, които помагат на хора (people helping 
people))  
 

 Нарастващото ниво на стрес има въздействие върху пазара на медицински растения 

Почти четири от петнадесет души в Европа са засегнати от безпокойство и депресия всяка година - 
което е много. Основен източник на стрес е аспектът, свързан с работата. Стресът, който е свързан 
с работата, най-често се съобщава от работници, които са на възраст между 40 и 54 години. Освен 
това 31% от западноевропейското население са съобщили за трудности, свързани със съня и 
почивката.  

Други източници на повишаване на стреса включват: 

 Пътуване 
 Напрежение 
 Сетивно претоварване 
 Огромни количества информация  

Съществува нарастваща голяма нужда от здравни продукти за облекчаване на симптомите, 
свързани със стреса (на работното място, у дома, при пътуване). В Европа пазарът предлага 
релаксиращи / за настроение хранителни добавки, което е най-високо във Франция и Белгия. 

Във Франция това заема 10% от общия пазар (611 млн. Евро), а в Белгия - 10% от пазара на 
стойност 188 млн. евро. Билковите хранителни добавки, които помагат за намаляване на стреса, 
се очаква да се възползват от тенденцията към превантивна здравна помощ. 

 Нарастваща популярност на ароматерапията - още един шанс за пазара на медицински 
растения 
 

Съществува добър пазар за ароматерапия в Обединеното кралство и Холандия. Тук, както и в 
повечето други западноевропейски страни, продуктите за ароматерапия са на същото ниво като 
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козметиката. Продуктите се използват предимно за релаксация, освобождаване от стреса или 
превантивни грижи, а не като форма на лекарство за определен здравен проблем. 
 

 Има по-голям интерес към билковата ветеринарна медицина 

Търсенето на органични (екологични) месни и млечни продукти кара много фермери да мислят за 
промените, които трябва да прилагат в сектора на хранене и възстановяване на животните. 
Забелязва се, че в Западна Европа има много възможности за ветеринарна натурална медицина, 
насочени към домашни любимци и коне. 

В същото време тази тенденция води до заключението, че хранителните и фуражни добавки за 
домашни любимци могат да бъдат свързани с лекарствени / билкови растения. Например: Чиа 
семената са много добри за домашни любимци, добавки за съвместна или храносмилателна 
поддръжка или тези, съдържащи омега мастни киселини или рибено масло. 

Използваните съставки са подобни на тези, използвани в растителните лекарствени продукти за 
хора. Примерите включват розмарин и риган като суровини и / или етерични масла. 

Промишлените източници предупреждават, че като цяло насочването на билковите хранителни 
добавки може да е трудно в началото. Законодателната рамка е различна от тази за хуманната 
медицина и добавките и дори може да бъде по-строга, особено за фуражни добавки за 
промишлено производство на храни, месо, яйца и др. Поради това е от решаващо значение да се 
уверите, че имате всички необходими знания, за да продавате продукта.  

Чудите се къде можете да започнете? Искате ли да бъдете глобални? Ако да, предоставяме ви 
някои съвети и места, където имате шанс да успеете, но в същото време може и да имате повече 
конкуренти.  

 Страни, в които бихте могли да разширите бизнеса си и в същото време да сте наясно, че 
ще имате конкуренти:  

 ПОЛША  

Полският растящ здравен пазар е най-големият в Централна Европа и предлага възможности за 
развитие на тази страна. Специално билковите лекарства и хранителните добавки съставляват 
значителен дял от този пазар. Местното търсене на съставки е фокусирано върху растенията, 
използвани в западната билкова медицина, но в същото време нараства търсенето на установени 
тропически видове за местно потребление и износ в съседни страни като Германия, Франция.  

Профил на потребителя  

Полша представлява най-големият пазар в Източна Европа за (билкови) лекарства и хранителни 
добавки. Полските жители имат силна традиция да събират, култивират и използват билки за 
своите здравни цели. Познанията сред общностите за събиране на потребителски и лихвени суми 
се промениха много през последните години, но все още има силен интерес към частния сектор. 
Съществуват много срещи и събития, свързани с тема на билкови / медицински растения. Целта е 
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да се изгради потребителски интерес към продуктите за билкови продукти в Полша и извън 
страната.  

Ако сравним Полша с по-иновативни западноевропейски пазари като Великобритания, Полша 
все още остава традиционна, съсредоточавайки се върху умерени видове с утвърдена история 
на използване в страната. Здравните продукти в Полша са сравнително често комбинации от 
билкови съставки с минерали и (синтетични) витамини. 

Добре е да се знае и да се помни, че в Полша част от потреблението на здравни продукти се 
регистрира като билкови чайове. Билковите чайове представляват 14% от полския чаен пазар 
на стойност 310 млн. евро, според Министерството на финансите. 

Основните доставчици в Полша са от нейния регион. Полша като страна е търговски център за 
Централна и Източна Европа и има силна добивна промишленост. Регионалните доставчици 
включват няколко източноевропейски страни, като повечето от тях са: Украйна (9,7%), 
България (8,6%), Русия (6,4%) и Албания (4,1%). Въпреки това, Германия е най-големият 
доставчик на медицински растения за Полша - 37%. Основните източноевропейски доставчици 
в Полша са се увеличили от 2010 г. до 2014 г.  

СЪВЕТИ 

 Ако сте производител на тропически лекарствени и ароматни растения, обмислете 
потенциала си за износ в Полша, тъй като те предлагат повече възможности за вас, 
отколкото умерените видове 

 Обмислете създаването на местно присъствие на полския пазар. Това е много добра идея. 
Тя трябва да се извърши чрез уважаван агент или представител и имайте предвид, че 
цената / стойността остава конкурентна. Мислейки за Полша, може би си струва да имате 
партньорство с полска търговска компания? 

 Много полезна информация за пазара и интересни компании могат да бъдат намерени в 
PASMI (Полската асоциация на самостоятелната медикаментозна промишленост) и Polski 
Komitet Zielarski (полски билков комитет, уебсайт само на полски). 

 Явявайте се на панаирите / събитията, свързани с билковия пазар. Панаирите са отлични 
места за намиране на фирми, които се занимават с естествени съставки за здравни 
продукти. 

 ГЕРМАНИЯ 

Профил на потребителя 
 
От много време, Германия представлява най-големият пазар в Европа за (билкови) лекарства. 
През 2013 г. общите продажби на дребно на продукти за самолечение, включващи повечето 
растителни лекарствени продукти, възлизат на 4,9 милиарда евро (AESGP). През 2013 г. 
капиталовите разходи за самолечение в Германия възлизат на 61 евро. Това е сравнително 
високо в сравнение с други европейски страни. Други държави с високи капиталови разходи 
са Белгия (71 евро), Швейцария (62 евро) и Австрия (71 евро през 2012 г.). За сравнение с други 
държави, Франция и Италия имат ниски капиталови разходи (съответно 35 и 30 евро), същата 
Испания (20 евро) и Полша (19 евро). 
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Днес повече от 70% от немските лекари предписват билки, а жълтият кантарион е по-често 
използван от всяко друго химично лекарство за лечение на лека до умерена депресия. 

 
Германия има дълга традиция да използва растителни лекарствени продукти. Според института 
Für Demoskopie Allensbach (2010) 72% от германското население са използвали билкови лекарства 
в даден момент от живота си (от семейството, на работното си място или от собственото си 
здравеопазване), от 52% през 1970 г. 
 
Германия е най-големият и все по-голям европейски вносител на лекарствени и ароматни 
растения (MAPs). Обемът на вноса е нараснал ежегодно с 3% между 2010 и 2014 г., като най-висок 
е ръстът от 2012 г. до 2014 г. (+ 20%). 
 
За развиващите се страни нараства ролята на германския внос. Делът на развиващите се страни от 
обема на вноса се увеличи от 48% през 2010 г. на 54% през 2014 г. Това е сравнимо с това на други 
основни европейски вносители. Франция (66%) и Испания (59%) имат по-висок дял на вноса от 
развиващите се страни, докато Великобритания, Холандия и Италия имат сходен или малко по-
нисък дял в развиващите се страни. 
 
 
 
СЪВЕТИ 
 

 Показвайте разбиране за специфичните пазарни реалности във вашите рекламни 
материали и комуникации. 

 В Германия има голям пазар за установени билкови съставки. Секторът на хранителните 
добавки предлага по-големи възможности за по-иновативни съставки. 

 Германските фирми се чувстват комфортно в използването на английски език в 
комуникациите си с потенциални чуждестранни бизнес отношения, така че не се 
притеснявайте за езика. 

 Бъдете точни, тъй като това е високо оценено в Германия. 

 Проучете Plant LIBRA Consumer Survey (Изследване за потребителите), за да определите 
дали продуктът ви присъства в него. Имайте предвид, че пазарите на тези основни 
продукти са силно конкурентни.  
 

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 
Профил на потребителя 

 
Интересът на естествените здравни продукти вероятно ще се увеличи с нарастващото 
потребителско търсене на извънборсово лекарство и самолечение, тъй като тези потребители по-
вероятно ще купуват естествени здравни възможности, отколкото в други страни. Продажбите на 
извънборсови лекарства в Обединеното кралство се увеличиха с 2,2% между 2012 и 2013 г. През 
2013 г. продажбите на извънборсови тестове възлизат на 2,5 млрд. паунда (3,2 млрд. Евро) според 
Асоциацията на патентованите асоциации на Великобритания (PAGB). 
 
В рамките на извънборсовия пазар най-големите продуктови групи през 2013 г. бяха: 
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 облекчаване на болката (544 млн. паунда / 687 млн. евро) 

 кашлица / настинки / болки в гърлото (444 млн. паунда / 561 млн. евро) 

 козметични процедури (415 млн. паунда / 524 млн. евро) 
 
В Обединеното кралство дялът за хранителни добавки е този, който предлага най-много 
възможности за производителите от развиващите се страни. Потребителите са особено 
заинтересовани от естествени здравни продукти, които ще повишат общото благосъстояние (Те 
основно искат да се чувстват добре и здрави). Обединеното кралство зависи главно от вноса на 
натурални съставки, тъй като местното производство на суровини е много ограничено. 
 
В резултат на хармонизирането на регулаторната рамка на ЕС за растителните лекарствени 
продукти и хранителните добавки, много малки магазини и продавачи изчезнаха от пазара на 
Обединеното кралство. Новото законодателство относно растителните лекарствени продукти е 
засегнало Великобритания много повече, отколкото други европейски страни, като Германия, 
поради значителните различия между старото британско законодателство и новата 
хармонизирана рамка. 
 
През 2013 г. продуктовите групи с най-голям пазарен дял са тези, насочени към: 
• Съвместно здраве (16%) 
• Общо здраве (14%); добавки за общо благосъстояние и с многобройни ползи за здравето 
• Здравето на сърцето (12%) 
• Здравето на жените (9.6%); включително добавки за бременни жени, менструация и менопауза 
• Енергия (около 7%) 
• Имунна система (6.7%) 
 

Потребителските тенденции в естествените здравни продукти:  
 

Общото благополучие, щастието и доброто състояние: Холистичните продукти или 
продуктите за здравословен начин на живот са популярни в Обединеното кралство, както и 
продуктовите гами, състоящи се от няколко здравни продукта или продуктови гами, които 
надхвърлят здравето и включват храна и козметика. Причината за това е, че типичните британски 
потребители на продукти за естествено здраве показват по-голям интерес към общо 
благополучие, отколкото при специфични показания в сравнение с потребителите в други страни 
от ЕС. 

 

Интересът към не-западната здравна система: това се дължи на търсенето от големите 
етнически популации в Обединеното кралство (Южна Азия, Китай, Африка и т.н.) и интереса на 
други жители на Обединеното кралство в нещо различно, което е нетрадиционен вариант за 
здраве. 

 

Застаряващото население, което иска да живее здравословно: застаряването на 
Великобритания може да доведе до нарастващо търсене на продукти като билки и лечебни 
растения. Основната причина за това е, че потребителите в Обединеното кралство на възраст над 
50 години представляват най-голямата потребителска група за витамини и хранителни добавки и 
като цяло те са по-склонни да използват и купуват и продукти за естествено здраве. Преди 
няколко години (около 2013 г.) можехме да отбележим, че в Обединеното кралство е имало 
население от 64,5 милиона души, като възрастовата група 25-54 г. представлява най-голямата 
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група от населението (41%). Според Службата за национална статистика (2012 г.) средната възраст 
в Обединеното кралство се очаква да нарасне до 43 през 2037 г., в сравнение с 40 през 2013 г. 
Броят на хората над 80-годишна възраст се очаква да се удвои до 6 милиона до 2037 г.  

 

Значително увеличаване на разходите за здравеопазване: Нарастването на разходите за 
здравеопазване е друга потребителска тенденция, която води до увеличаване на продажбите на 
естествени здравни продукти не само в Обединеното кралство, но и във всяка друга страна. 
Билковите лекарствени продукти и преди всичко хранителните добавки се разглеждат като евтини 
алтернативи на конвенционалните лекарства, особено в случай на превенция или дългосрочна 
употреба.  

 

Сертифицирани съставки: Ще имате повече възможности на пазара на хранителни добавки в 
Обединеното кралство, ако можете да удостоверите продуктите си като справедлива търговия. 
Както вече беше споменато във Великобритания, потребителите имат особено силен интерес към 
"хората, които помагат на хората": потребителите искат да чуят истории и да знаят новините от 
своите приятели, колеги или съседи относно техния опит и действия, свързани с производството 
на здравни съставки. При всички промени, свързани с тази тема, изискването за биологично 
сертифицирани съставки в хранителните добавки също нараства, тъй като те се възприемат като 
по-здравословни варианти от не-сертифицираните съставки.  
 
СЪВЕТИ  
 

 Проучете потенциални купувачи: разберете дали те се намират в Обединеното кралство, дали 
внасят лекарствени и ароматни растения (MAP) или извлечения и дали тези продукти се 
доставят директно от тях. 

 За общ преглед на законодателните изисквания за растителните лекарствени продукти и 
хранителните добавки в Европа, моля, направете справка с изискванията на CBI EU Buyer - 
Natural Ingredients for Health Products (Натурални съставки за здравни продукти) 

 Достигнете до Обединеното кралство, ако произвеждате тропически лекарствени и ароматни 
растения. Този пазар предлага възможности за тропически видове. 

 Ако създавате умерени лекарствени и ароматни растения, имайте предвид, че 
Великобритания може да е трудно достъпна. Въпреки че в Обединеното кралство обработката 
е малка, много от видовете имат установен и конкурентен пазар благодарение на 
производството в други страни (континентална Европа, Кения). 

 Разгледайте възможностите си да се включите в електронния маркетинг. Това може да бъде 
една (ниша) възможност в Обединеното кралство, особено по отношение на предлагането на 
традиционни продукти на имигрантското население или на хора, които се интересуват от не-
западни хранителни решения, като например голямото индийско население в страната. 

 Тъй като британците са доста официални, винаги се обръщат към професионалистите по 
фамилното си име, освен ако не посочат друго. 

 Имайте предвид, че рангът се зачита и бизнесмените обичат да се отнасят с  другите на същото 
професионално ниво. Бъдете точни, тъй като това е много ценено. 

 
 ИСПАНИЯ 
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Испания има голям пазар на екстракти и внася големи количества от медицински, ароматни 
растения и екстракти, често от развиващи се страни. Въпреки че Испания все още се възстановява 
от кризата, потребителят може да бъде интересна цел за износителите от развиващите се страни. 
Хората в Испания се грижат много за здравето си и в същото време търсят продукти с ниска 
себестойност, но с високо качество.  
 
Профил на потребителя 
 
В днешно време потреблението на билкови лекарства и хранителни добавки нараства, дори и в 
трудната икономическа ситуация, която в момента засяга много испански домакинства. 
Традиционно растителните продукти не са много популярни здравни решения в Испания. 
Потреблението остава ограничено до малка част от населението. Испанските потребители обаче 
са запознати с растителните здравни решения, особено традиционното западно билково 
лекарство, основано на местни (умерени) видове. Очаква се един от всеки трима испански 
потребители да използва растителни лекарствени продукти, особено сред по-старото поколение. 
Данните са дори по-високи при хомеопатията, като 33% от испанските потребители са използвали 
хомеопатични продукти, а други 27% ги използват понякога или дори редовно. Ароматерапията се 
развива като важен принос за първичната здравна помощ в Испания. 
 
Тенденции в естествените здравни продукти 
 
Застаряващо население: Застаряващото население на Испания също като в другите страни ще 
означава по-голямо потребление на здравни продукти, за да се отстранят различните 
заболявания, свързани с възрастта (по-възрастните). Освен това, както европейските емигранти, 
които се пенсионират в Испания, така и испанските възрастни хора по-често консумират билкови 
продукти за тяхното здраве, особено растителни лекарствени продукти. Важно е да знаете, че 
близо 18% от населението в момента е на възраст над 65 години и това се очаква да нарасне до 
25% през 2029 г. и 39% през 2064 г., един от най-високите в Европа (INE 2014 г).  

 

Повишена информираност на потребителите: Налице е повишено търсене на различни 
категории здравни продукти, особено хранителни добавки и растителни лекарствени продукти, 
насочени към предотвратяване на заболявания. Потребителите търсят здравословни възможности 
от гледна точка на храна, лекарства, включително ароматерапия и козметика, благодарение на 
повишената информираност за здравето и благосъстоянието сред испанските потребители. 

 

Търсене на евтини възможности за здравеопазване: Испанските потребители виждат 
билковите лекарствени продукти и преди всичко хранителните добавки като евтини алтернативи 
на конвенционалните лекарства, особено при предотвратяване на дадено заболяване. Това става 
все по-целесъобразно, тъй като намаляващите доходи за едно домакинство са засегнали милиони 
испански домакинства.  

 

Намаляване на възстановяването на лекарствата, отпускани с рецепта: Испанските 
потребители все по-често търсят продукти за самолечение и хранителни добавки, където 
традиционно биха се считали предимно лекарства, отпускани по лекарско предписание за тяхното 
здравеопазване. Това се промени от момента, в който испанското правителство възстанови по-
малко лекарствени продукти.  
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СЪВЕТИ 
 

 Покажете разбиране за пазарните реалности във вашите рекламни материали и 
комуникации (благодарение на което вашите клиенти ще знаят, че сте наясно с техния 
пазар и икономическата ситуация) 

 Обмислете да фокусирате експорта на лекарствени и ароматни растения върху Испания, 
тъй като страната играе важна и нарастваща роля за доставчиците в развиващите се 
страни. 

 Ако произвеждате тропически видове, бъдете наясно с конкуренцията от други места като 
южноамериканските източници, като Перу и Парагвай. 

 Разгледайте потенциала си за изнасяне на ботанически екстракти в Испания, тъй като 
доставчиците на развиващите се страни играят относително голяма роля във вноса на 
страната. 

 Имайте предвид, че правенето на бизнес с испанците е съвзместно, че те отделят време, за 
да ви опознаят, преди да решите за по-нататъшни бизнес отношения. Те отделят времето 
си и това е напълно нормално. 

 Предпочитаемо е да се доближите към компаниите на испански език. Повечето 
международни компании ще имат персонал, който говори английски. Това е полезно, ако 
документацията е преведена на испански език, тъй като английският език все още не е 
широко разпространен. 

 
За да стане малко по-ясно, ви представяме някои групи от хора, които биха могли да бъдат вашата 
целева група: 
 

 Големи компании, които се грижат за стресиращите се служители - биха могли да купят 
специални билки или растения, които намаляват нивото на стрес 

 Собствениците на животновъдни ферми - някои растения или билки са също за животни 
 Младото поколение - те се грижат за здравословния си начин на живот и също така искат 

да купят това, което е по-евтино и с добро качество. Екологичните продукти са нова мода 
 Хората, които искат да отслабнат - някои растения могат да помогнат и да работят като 

съставки за отслабване 
 Хората, които изпитват затруднения при заспиване - знаете, че има билки и растения, 

които помагат да заспите 
 Пенсионерите - те се грижат много за здравето си и не винаги разполагат с достатъчно 

пари, за да купуват скъпи лекарства 
 Хора с кожни заболявания / инфекции 
 Хората с депресия, без мотивация и енергия 

 
 

Друга тема и информация, която трябва да знаете: 

 Ако искате да доставяте ветеринарна медицина за домашни любимци, заложете на 
западноевропейския пазар. 

 Ако вашата естествена съставка има антибиотични свойства, считайте ветеринарната 
медицина като допълнителен пазар. 

 Получете екологично сертифициране на съставките си, ако искате да се насочите към 
билковата ветеринарна медицина за биологично производство на месо. 



 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 

информация. 

13 МОДУЛ 4: Стартиране на бизнес в сферата на лечебните растения 

 Какви са вашите конкуренти? Те са навсякъде, но те не могат да ви спрат! Учете се от 
грешките им и работете по-добре.  

Вашите конкуренти могат да бъдат навсякъде и те също могат да ви помогнат или да ви навредят, 
но това е напълно нормално и правилно. Трябва да сте наясно с конкурентите си и винаги да 
проверявате техните продукти, маркетинговата техника и ценообразуването.   

Добри съвети:  
 

 Имайте предвид вашите конкуренти от Германия, източноевропейски и египетските 
източници, ако сте производител на MAPs (лекарствени и ароматни растения) 

 Не забравяйте, че Германия е най-големият европейски вносител на MAPs  
 Германия е вторият по големина вносител на екстракти  
 Не се колебайте да проверите конкурента си и да го преборите 
 Всеки конкурент може да има нещо различно, което го прави по-добър или по-лош от вас  
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