
НАГЛАСИ НА БЪЛГАРИНА 
КЪМ БРЪСНЕНЕТО

Какво разбираме под перфектно бръснене и склонни ли сме 
да бъдем иновативни в най-мъжката рутина?

ТОП 3
нагласи на българите

спрямо бръсненето

За българите
бръсненето е по-скоро рационално,

отколкото емоционално действие

ТОП 3
недостатъци
- Губене на време
- Риск от порязване
- Риск от неизбръснати части на лицето 

ТОП 3
НАГЛАСИ
~ Всекидневна рутина и необходимост
~ Част от живота на мъжа
~ Скучно и безинтересно

Какво е                             бръснене?

Идеалното домашно бръснене: 
Бързо, от 3 до 5 минути, перфектно гладко
бръснене, след него кожата е мека и чиста, 
без порязвания.

Идеалният метод:
Повече от половината българи

използват крем или пяна, които 
отстраняват бързо брадата без болка

и кожни раздразнения.         
2/3 от българите използват афтършейв.               

Предпочитаме да е бързо, прецизно и без наранявания по лицето

 МЕТОД НА БРЪСНЕНЕ

Предпочитания към 
електрическа

самобръсначка

Основен фактор, който влияе 
на метода на бръснене, е навикът

42%

 42% биха използвали
електрическа 

самобръсначка като
основен метод 

 26% не биха
използвали обикновена

самобръсначка
като основен метод

26%
33%

33% 
нямат мнение

Предпочитания към
обикновена

самобръсначка

56%
просто навик 

64%
по-бързо бръснене

52% предпочитат
мокро бръснене

51% бръснене във
всякакви условия 

42% по-изгодно
 бръснене

44% бръснене 
без наранявания

7% нямат
опит с друг уред

35% по-прецизно 
бръснене

Според 
потребителите най-добре е:

• Гладко бръснене
• Дълготрайно бръснене
• Мокро бръснене
• Бързо бръснене
• По-прецизно бръснене
• По-комфортно бръснене
• Не дразни кожата
• Прилага най-нови
   технологии 

Колко доволни са българите 
от електрическата си самобръсначка?

99% са доволни 
от електрическата 
си самобръсначка 
и ще продължат 
да използват такава

1% биха я сменили

Сдобили са се с електрическата 
си самобръсначка, като

78% електрическа 
          самобръсначка
12% обикновена
         самобръсначка
9%  и двете

38%
са я получили
като подарък

62%
 са си я купили сами

Най-често използваме електрическа 
самобръсначка извън дома

държат на качеството
на самобръсначката си

е важен производителяте решаваща ценатадържат на резултатите от 
бръсненето (гладко, дълготрайно и прецизно)

държат на издръжливостта 
на батерията с едно зареждане

В офиса

67% електрическа 
          самобръсначка 
18% обикновена
          самобръсначка
15% и двете

По време на
пътувания

Идеалната
самобръсначка според българите е:

• Висококачествени ножчета
• Компактна и удобна за държане
• Много лека
• Има батерия с дълъг живот
• Безшумна
• Необходими са 3 минути за бръснене
• Следва линиите на лицето
• Идеално гладко бръснене
• Лесна за почистване
• Има приставка за тример
• Може да се използва за сухо 
  и мокро бръснене
• Не дразни кожата и не порязва
• Масажира и освежава 
• На разумна цена

74%За 42%
За 57%
50%

30%

Идеалната
самобръсначка според българите е:

Потребителски нагласи  към 
       електрическите самобръсначки

Philips e предпочитана марка за
електрическа самобръсначка

66% 20% 6%

64% за новостите в бръсненет
о 

търсят само информация 4
7

%
 инф

ормация за електрически самобръсначки
са се интересували от допълнителна

Склонни ли са 
българите 
да търсят

сами допълнителна
информация за 

електрическите 
самобръсначки?

търсят информация за
електрически самобръсначки 

online

99%

72% са изключително
доволни

58%

Първи прилагат най-новите технологии

69%
Продукт, който посреща нуждите ми

19% 8%

66% 16% 7%

62% 20% 7%

59% 21% 6%
Иновативен бранд

59% 21% 8%
Лидер на пазара

Продуктите са скъпи

53% 32% 6%

44% 22% 16%

Предлага разнообразие от модели 
в различни ценови класи

Предлага високо качество


