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СТРАТЕГИЯ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА 

 НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В ХОЛАНДИЯ 

За успешното навлизане на даден продукт на Холандския пазар, основното е да се 

познава добре пазара на този продукт в страната. Изключително важни са личните 

контакти с основните вносители и дистрибутори. Преди да бъде осъществен какъвто и 

да е износ, следва да се инвестират време и средства за анализ на структурата на пазара 

на храни (концепции, вкусове, цени, изисквания и др.). Например, холандците 

консумират голямо количество млечни продукти. Най-разпространената форма на обяд 

през седмицата е хляб със сирене, заедно с чаша мляко.  Дори на официални събития, 

коктейли или бюфети, заедно с другите безалкохолни напитки, задължително се 

сервира чаша мляко.  

Бялото саламурено сирене е познато под наименованието фета (гръцка фета, турска 

фета, холандска фета и др.) и се асоциира с държави като Гърция и Турция. Консумира 

се предимно в салати и се продава нарязано и овкусено за салата или в малки 

количества с грамаж до 100-200 грама. Кашкавалът е непознат или се възприема за 

сирене. 

Когато даден продукт успее да навлезе на холандския пазар, най-важното е да може да 

устои на голямата конкуренция, с постоянно високо качество, редовни доставки и 

осигуряване на необходимите количества.  

Българското сирене има шанс и възможности да бъде наложено на холандския пазар 

под наименованието: българско бяло саламурено сирене (краве или овче),  (на хол. 

verse Bulgaarse witte kaas), като се акцентира върху някои негови качества, различни от 

тези на сиренето фета, а също и чрез нестандартното въвеждане на продукта на 

холандския пазар, с акцент върху здравословните му качества, като: 

- чист органичен продукт; 

- укрепващо въздействие върху имунната система; 

- богат на калций и на про-биотици, на био-активни съставки, антиоксиданти и 

протеини, което го прави необходима и важна храна за деца и за възрастни 

хора, за хора които спортуват, (а защо не и за космонавти) и др.  

- ниско съдържание на въглехидрати и мазнини и др.; 

- специфичен вкус; 

- доказани здравословни качества и др. 

- да се рекламират и рецепти с българското бяло саламурено сирене и др. 

 



2 

 

 

Особености на Холандския пазар и силни страни на българското сирене 

 

 

 

 

 

 

 

Силни страни и пазарни възможности  Слаби страни и заплахи 

Данните от оборота показват, че пазарът на 

хранителни продукти в Нидерландия, вкл. и 

пазарът на млечни продукти, не е бил засегнат 

чувствително в икономическата криза. 

Дискаунтърите определят в голяма степен 

пазара и цените.  

Високият стандарт и отвореността на 

потребителя към нови и различни продукти. 

Много висока степен на консолидация на 

участниците на пазара, което им дава 

възможност да отстояват позициите си при 

преговори. 

Отлична инфраструктура, разпределителен 

центът на търговията в Европа. 

Силно доверие в холандките марки хранителни 

продукти и най-вече в стоките от млечната 

промишленост.  

Пазарът е отворен за здравословни продукти, 

които нямат широко предлагане като цяло на 

Европейския пазар. 

Много високи такси за реклама и за налагане на 

нова марка продукт, особено чуждестранен. 

Т. нар. „устойчиви храни“, предимно органичните 

храни са най-силно разрастващия се сегмент на 

пазара. Техни характеристики са: здравословна 

храна, производителят да е познат и да се знае 

при какви условия е произведен продукта, 

опаковката да е съобразена с екологичните 

изисквания и да е удобна и др. 

Силна конкуренция от познатото и 

предпочитано като вкус местно сирене „фета“, 

което може да бъде намерено във всеки магазин 

от търговската мрежа. 

Конкуренция от страна на наложената марка 

„фета“ 

Българското сирене е органичен продукт, 

здравословно, с ниско съдържание на 

въглехидрати, високо съдържание на калций, про-

биотици и антиоксиданти. 

Възприемане на българското бяло саламурено 

сирене като аналог на сиренето „фета“ 
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Структура на Холандския пазар 

По-голямата част от супермаркетите и хипермаркетите в Холандия, купуват чужди 

(специални) стоки чрез специализирани вносители. Това важи особено за готовите 

потребителски-ориентираните продукти на дребно като сосове, напитки, снаксове, 

закуски и др. „Удобните магазини“, като цяло, поддържат по – малко стоки и поради 

това често купуват по-малки количества чрез търговците на едро.  

Универсалните магазини работят или чрез вносители или купуват директно от 

износителите от съответната страна. Много от тях дори внасят някои потребителски-

ориентирани стоки като ги преработват, смесват или опаковат, преди да бъдат 

продадени на крайния потребител. Това са най-често:  ядки, пресни продукти, вино, 

рибни продукти и др.  

Търговците на дребно все повече специализират магазините си в различни категории. 

За всяка категория те имат двама или трима предпочитани доставчици, които 

отговарят за предоставяне на пълната гама от продукти в тази категория. По този 

начин, търговецът на дребно преговаря само с ограничен брой доставчици, примерно 

само за плодове и зеленчуци, месни продукти, морски продукти, хранителни стоки, 

напитки, тестени изделия и т.н. (вж. схемата „Пазарна структура“ по-долу). 

 

 

Пазарна структура 

 

 

За международните продукти (примерно за бяло българско саламурено сирене или 

други, недобре познати хранителни продукти), търговците на дребно обикновено 

работят само с един или двама специализирани вносители, които отговарят, както за 
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избора на самите продукти, така и за тяхната доставка в магазините. Тоест, тежестта за 

избора е пренесена върху вносителя, а не върху търговецът на дребно.  

Контактни данни на трите основни групи вносители и дистрибутори на 

хранителни продукти в Холандия: 

 

ALBERT HEIJN 

Адрес: Provincialeweg 11, Zaandam, тел. 0031 75 – 659 91 11,  www.ah.nl 

ФИРМАТА, КОЯТО ОСЪЩЕСТВЯВА ПОДБОРА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ Е AMS, КОНТАКТИ:  

AMS-SOURCING  

WTC SCHIPHOL AIRPORT  

D-5 SCHIPHOL BOULEVARD 245  

1118 BH SCHIPHOL AIRPORT THE NETHERLANDS  

T : +31(0)204067055  

www.ams-sourcing.com 

Alber Hejn е с фокус към следните видове стоки:  

- хляб и хлебни изделия 

- вино  

- пресни продукти 

- „удобни“ храни (едновременно лесни, бързи и здравословни)   

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ: 

• Концепция (за по-добър живот) 

• Ексклузивитет 

• Специален бюджет за промоционални продажби 

• Готовност за производство под собствена марка 

• Концепция „пресен/удобен“; 
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JUMBO HOLDING 

Адрес: Laanakkerweg 4, 4131 PA Vianen  

www.bijeen.com ; http://www.jumbosupermarkten.nl/ 

Магазините Юмбо (Jumbo) работят под мотото „всеки ден по-добре от 

предишния“ 

Фокусът е само и единствено върху клиента. Цели: 

• Най-ниска цена  

• Най-добро обслужване 

• Добро качество 

• Широк асортимент 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ: 

• Отговорност и ангажираност 

• Готовност за производство под собствена марка 

• Разнообразяване на продукцията 

• Гарантиране на най-ниска цена (без промоция) 

• Разбиране и следване на философията търговската верига 



6 

 

 

SUPERUNIE:  

 

Обединява 13 независими организации. Следи за доставките в следните магазини:  

SLIGRO, COOP, BONI SUPERMARKT, NETTO RAMA, SPAR, EM-TE, MCD, PLUS, DEKA, 

HOOGVLIET, DIRK, JAN LINDERS, POESZ, DEEN, VOMAR 

Контакт: Industrieweg 22-B, 4153 ZH Beesd, Tel. + (31) 345-686666 

www.superunie.nl 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ: 

• Най-добро съотношение качество/цена 

• Само брандирани стоки  

• Готовност за производство под собствена марка 

• Бонуси  

• Условия за плащане 
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Списък на купувачи, вносители на сирене в Холандия: 

N Име Адрес Контакти 

1 WORLD WIDE CHEESE Westerspoor 4,  

1687 AZ, WOGNUM, NEDERLAND  

 

 

 

 

 
 

+31 65 3543526  

+31 22 9542230  

info@worldwidecheese.nl  

www.worldwidecheese.nl  

 
 

2 BD TOTAAL Lichtschip 31  

3991 CP,  HOUTEN  

Utrecht  

NEDERLAND  

  

+310 302 871445  

+310 302 895913  

info@bd-totaal.nl  

www.bd-totaal.nl   

3 BIO-CENTER ZANN 
Weg en Land 9  

2661 DC  LANSINGERLAND   

NEDERLAND 

 

+31 1047 75688  

+31 1047 75070  

info@zannorganics.com  

www.zannorganics.com  
 

 
KONINKLIJKE  

VIV Buisman B.V 

 

Raadhuislaan 4  

3633 AR, VREELAND  

Utrecht, NEDERLAND 

 

+31 29 4233054  

+31 29 4231747  

 

info@vivbuisman.nl  

www.vivbuisman.nl  

 

 

5 TUINDERIJ  

SPERWERSHOF 

Noordereinde 52  

1243 JH  

'S GRAVELAND,  NEDERLAND  
 

+31 35 6562471  

info@sperwershof.nl  

www.sperwershof.nl  
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6 DEJONG CHEESE Het Sas 14  

5131 RC,  

ALPHEN, NEDERLAND  

 

 
 

+31 13 508 1316  

+31 13 508 3301  

info@dejongcheese.nl  

www.dejongcheese.nl  
 

7 DE MEANDER Zutphensestraat 296  

6971 JR  

BRUMMEN  

Gelderland  

NEDERLAND  
 

+310 575 564227  

+310 575 564227  

info@demeanderbrummen.nl  

www.demeanderbrummen.nl/  
 

8 AVH DAIRY TRADE BV Jan Ligthartstraat 1,  

1817 MR, ALKMAAR,  

NEDERLAND  

 

 

 

 
 

+31725020946  

+31725118710 

info@avhdairy.com 

www.avhdairy.com  

 

Източник: http://www.organic-bio.com/nl 

 

 

Списък на български и смесени магазини в Холандия 

 

Град Адрес Име на магазина Телефон Електронен адрес 

Amsterdam 

Johan Huizingalaan 

straat  +31 648 167 065 http://bulgarijeshop.nl 

Nijmegen 

Couwenbergstraat 115, 

6535 RX Hatert Dunya +31 24 355 53 59 http://dunyainternationale.nl/ 

Eindhoven 

Edisonstraat, Noord-

Brabant  +31 618 848 408  



9 

 

Tilburg Balkan, Besterdring H  +31 687 241559  

Den Haag Beeklaan 240-A 

Bulgarse Roos 

Deyan Nedyalkov +31 643006228 

 

info@bulgaarseroos.nl 

 

Zaandam Czaar Peterstraat 22 

Bulgarse 

delicatessen +31 7587 95069  

Breda 

Nieuwe Haagdijk 65 n 

4811 tc 

Kyorsmail 

Bulgaarse Winkel +31 687 238 170  

Schiedam Rotterdamsedijk 244a Supermarkt Borovec   

Den Haag 

Goeverneurlaan 506, 

2523 CM 

Supermarkt 

Goeverneurlaan +31 687 483 501  

Rejswijk Einsteinlaan 10 Balkan Treat +31 703 002 111  

Rotterdam 

Grote Visserijstraat 106-

B 1 Supermarkt Tina +31 684 872 556  

Heino Dorpsstraat 17-19 Boni Supermarkt +31 572 391 217  

Utrecht 

Laan Van Nieuw 

Guinea 97 

Bulgarije Shop 2 

B.V - Health Food 

Store +31 648 167 065 http://bulgarijeshop.nl/ 

 

 

 

Изготвил: 

 

Р-л СТИВ Хага 

М.Чавракова 

11.09.2014 

 


