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НАШАТА ВИЗИЯ

Италианска компания, лидер в производството на продукти за лична хигиена 
и препарати за дома.

Страстта към парфюмите и традицията е в основата на високо качествените 
продукти, открояващи се със своя уникален и неподражаем аромат, 
възбуждащ емоциите и подобряващ качеството на живот на консуматора.
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От 1876, Paglieri е част от Италианската здравна и хигиенна 
култура на много поколения.

През годините Paglieri се е утвърдила като еталон на пазара на 
продукти за грижа за тялото с всеотдайност и постоянно 
търсене на нови аромати.

Семейна компания, с историята на 5 поколения.

ИСТОРИЯ



4

Органичен ръст

Иновации

Навлизане на световните 
пазари

Придобивания и JV

НАШАТА СТРАТЕГИЯ
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Есенция: Вътрешно производство, повече от 100 години в 
парфюмерийния бизнес!

Последно поколение планиране на производството: industry 4.0 в 
партньорство с Cisco

+98 Mio бройки всяка година

+125 Mio € оборот за 2018

+130 служителя за 2018

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ
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ЛИЧНА ХИГИЕНА 

ПРАНЕ

ДОМАШНА ГРИЖА 3 КАТЕГОРИИ С 
ОБЩ КЛЮЧОВ 
ЕЛЕМЕНТ

PAGLIERI АРОМАТИ

ПРОДУКТОВИ КАТЕГОРИИ



7

НАШИТЕ БРАНДОВЕ И КАТЕГОРИИ

PERSONAL CARE LAUNDRY HOME CARE
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FELCE AZZURRA ИСТОРИЯ

1923  1927  1940 1960  1970  2003 2005 2016 20191980  1990  
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• ЛЮБИМ БРАНД: клиентите се влюбват в ароматите ни

• ТРАДИЦИЯ: висока клиентска лоялност с над 100 годишна история

• Brand с крос категории:  1° в Италия с 90% познаваемост
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Felce Azzurra

Awareness

FELCE AZZURRA: ЕДИН СИЛЕН БРАНД
1-та компания на пазара в Италия, с много категории под една шапка, обединени 
от концепцията за общи аромати
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Мото на бранда

Парфюмирайте живота си

Бранд Характеристики

Традиционен, топъл, прост, 
надежден, домашен

Конкуренция

Всички брандове, опериращи в лична грижа и грижа за дома

Функционални ползи
Неочаквани аромати

Диференциация
1. Парфюм
2. Уникална оребрена опаковка
3. Уникален син азурен цвят

Емоционални ползи
Парфюмът прави емоционалният 
мост между минало и нови усещания

Таргет клиенти
Жени 25-64, среден клас, водещи 
активен живот и грижещи се за 
семейство едновременно

FELCE AZZURRA

Парфюмирайте живота си
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7,8% 8,2% 13,9% 9,7%

2° място 2° място 2° място 4° място

Пазарен 
дял

Класиране 
SKU

ORIGINAL е № 1
(стойност – бройки)

ДУШ ГЕЛ ЗА БАНЯ И ВАНА ДУШ ГЕЛ ОМЕКОТИТЕЛИ СПРЕЙ АРОМАТИЗАТОР

NIELSEN 2018 – Tot. ITALIA

Класиране

ORIGINAL е № 1
(бройки)

ORIGINAL е № 3
(стойност – бройки)

ORIGINAL е № 2
(бройки)

FELCE AZZURRA - CROSS CATEGORY
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Лична хигиена
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FELCE AZZURRA Лична хигиена
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Душ гел за баня и вана 650 мл

Оригинален                Бергамот и жасмин                          Черна орхидея                    Морски соли /Септември/

Ярко открояване на рафта с азурно син цвят
Гъста емулсия, гарантираща богата пяна, подходяща и за вана
Сатенен ефект върху кожата
Оребрената бутилка не се пързаля
Флип-флоп капачка, отваряща се с една ръка в различни цветове според аромата
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Душ гел 250 мл + промоартикули 400 мл

По-лека емулсия за 
всекидневна грижа под 
душа или за път
Сатенен ефект върху кожата
Оребрената бутилка не се 
пързаля
Флип-флоп капачка, 
отваряща се с една ръка в 
различни цветове според 
аромата
Промоопаковки в 400 мл
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•Растяща категория 

•300 мл с помпа – Класико; Мента и 
Лайм

•700 мл пълнители – от Септември

Течен сапун с помпа и пълнители
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Интимна хигиена

За всяко момиче/жена и за всеки период – важността на pH 

Регулирането на pH средата на 
деликатната лигавица на интимната 

област при жената е изключително важно 
за балансиране на бактериите в 
различните периоди на жената. 

68% от жените 
използват различни  
измиващи продукти 

при бременност, 
менструален цикъл 

или менопауза
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• Преди пубертета, малко естроген – неутрално 
ниво на pH (7)

• По време на половото съзряване, повишава се 
киселинността pH (4.5)

• По време на менструален цикъл, леко 
понижаване в киселинността и се увеличава риска 
от инфекции (по-висок pH)

• По време на менопаузата    производството на 
естроген намалява и лигавицата постепенно изгубва 
киселинността си докато се изравни с нивото от 
преди пубертета с неутрално ниво на pH. Рискът от 
инфекции и дискомфорт и сухота нараства.

pH 4-5 pH =7 pH7>5 pH=4.5 pH=6-7

Интимна хигиена

За всяко момиче/жена и за всеки период – важността на pH 
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•Нова формула с променена база за удовлетворение нуждите на дамите

•6% добавен глицерин за овлажняващо и успокояващо действие

•pH диференциация за таргетиране на различни физиологични фази

•Натурални екстракти

•Добавена е анти-мирис молекула, която по химически път отстранява 
лошия мирис и дава дъх на свежест

94% от жените 
заявяват, че 

интимната хигиена е 
важна колкото 

оралната

Новата формула 

48% се притесняват от 
миризмата в 

интимната област в 
различните периоди
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Новата формула за всеки ден  

•pH 4.5

•За ежедневна употреба по 
време на пубертета и 
фертилния период 

•С тайния аромат на Felce Azzura
Classico

•Продължение на линията и в 
темата лична хигиена
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Новата формула за менопауза

•pH 5.0

•За употреба през 
менопаузата, за 
възстановяване баланса на 
лигавицата

•С добавен невен за 
овлажняващ и успокояващ 
ефект
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Новата формула за месечен период 

•pH 3.5

•За употреба по време на 
менструален цикъл за защита 
на лигавицата

•С добавена млечна киселина

•За допълнителна защита
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Перилни 
препарати

Грижа за дома
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ГРИЖА ЗА ДОМА 
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Тайните на чистото пране

Специален микс ензими, 
гарантиращи:
•По-висока концентрация

•Ефективност при ниска 
температура

•Ефективност при петна

•Оживяване на цветовете

•Защита на тъканите

След 20 пранета – невероятни резултати с 
тъканите 
Mannanase и Cellulasie помагат да се запазят 
и цветовете по-дълго
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Течни перилни препарати – 1,595л

•100 годишна традиция, 
наследила съставките, 
гарантиращи чисто пране

• Класико – 29 пранета. С 
тайния аромат на Felce Azzura.

•За цветно пране – 32 пранета.

•Удобна дръжка и захващане

•Ефективни и при ниска 
температура на пране 
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Клиентът търси ароматите в прането като отвори гардероба

Фокус върху дълготрайния аромат 
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Омекотители – 2 л разредени /за 30 пранета/

Класико                           Кехлибар и ванилия             Роза и лотос   Сладки прегръдки/за чувствителна кожа и бебета/          
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Концентрирани омекотители – 1025мл /за 41 пранета/

За 10 пъти по-дълготраен аромат

Класик                     Черна орхидея и коприна     Сладки прегръдки /за чувствителна кожа и бебета/           
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SAPONELLO – за детската хигиена

През 2010 Paglieri създава SAPONELLO, специфична 

парфюмирана серия за лична хигиена при децата. 
Сладкото мече ракуун символизира жизнеността и любопитството в 

начална детска възраст.
Дерматологично тествани. Не съдържат алергизиращи съставки.

Не разплакват детските очички.

PLAYFUL

KIDS

FRAGRANCE

300ML400L 250ML
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BODYWASH – шампоан и душ гел за баня и/или вана

• 400 мл за баня и вана – Захарен памук, Кайсия, Круша

• 250 мл за баня – Банан , Червени плодове 
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ТЕЧЕН САПУН С ПОМПА 300 МЛ

• Захарен памук, Кайсия, Круша
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ОРАЛНА ГРИЖА

• 3 + години – четка за зъби с капаче и вакуумно закрепване и 
паста с флуорид 75 мл

• 6 + години – четка за зъби с капаче и паста с флуорид 75 мл


