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Методология на дефиниращото 

изследване

Тип на изследването

Продуктов тест

Метод за събиране на данни

Полуструктурирано персонално

интервю в две фази. Информацията

се попълва от интервюиращия на таблет

Целева група

Мъже на възраст между 18 и 30 години, активни

пушачи, с активен начин на живот. 

20% от извадката са спортисти; 

20% от извадката са хора, които искат да спрат

цигарите;

Вид и обем на извадка

Типологична извадка с ОБЕМ:

n=2500(ст.гр+/-10%)

Обхват

Национален, градско население

Контрол по полевата работа

Контрол на местоположението на интервюера по време

на провеждане на наблюденията (GPS). Контрол на 

времето за попълване на въпросниците. 

Супервайзорски контрол на място. Телефонен контрол

на 10% от извадката



Демографски профил

всички (n=2500)

35%

20%

20%

5%

20%

0% 20% 40%

София

Варна

Пловдив

Благоевград

Бургас

НАСЕЛЕНО МЯСТО

1%

2%

3%

4%

6%

6%

20%

27%

31%

0% 20% 40%

Друго

Висше управленско…

Свободна професия

Средно управленско…

Ученик

Безработен отскоро

Студент

Служител

Работник

ЗАНЯТИЕ

0%

49%

41%

10%

0% 20% 40% 60%

31 и повече …

26-30 години

20-25 години

18-19 години

ВЪЗРАСТ

27%

8%

60%

5%

0% 50% 100%

Висше

Полувисше

Средно

Основно и по-ниско

ОБРАЗОВАНИЕ

11%

2%

1%

3%

7%

30%

31%

15%

0% 20% 40%

Не желая да отговоря

Над 3000 лева

2501-3000 лева

2001-2500 лева

1501-2000 лева

1001-1500 лева

501-1000 лева

до 500 лева

ОБЩ СЕМЕЕН ДОХОД КЪМ МОМЕНТА

100%

0%

0% 50% 100% 150%

Мъже

Жени

ПОЛ



Склонност към отказване на 

цигарите

25%

52%

20%

3%

ПЛАНИРАТЕ ЛИ ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА СПРЕТЕ ЦИГАРИТЕ

ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 6 МЕСЕЦА?

Да, категорично

По-скоро да

По-скоро не

Не, категорично

2%

2%

34%

44%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Друго

Лекарска забрана

Лошо отражение на външния вид 

(зъби, кожа)

Поскъпване на цигарите

Вредни са за здравето

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ДА ИСКАТЕ ДА СПРЕТЕ ЦИГАРИТЕ?



Запознатост с никопакчетата

86%

12%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Не, не съм чувал

Да, чувал съм, но не съм ги 

пробвал

Да, чувам съм и съм ги 

пробвал

ЧУВАЛИ ЛИ СТЕ ЗА НИКОПАКЧЕТАТА?

• „Искам да спра цигарите.“

• „Интересно ми беше.“

Какво Ви накара да ги 
опитате първия път?

• „Помагат за отказване на цигари, 
никотиновият глад изчезва.“

• „Подхождат за отказване на цигари.“

Какво сте чували за 
никопакчетата?

• „Субстанция, от която се свиват 
цигари, които се пушат като 
нормалните.“

• „Нещо, което замества цигарите и 
е по-малко вредно от тях.“

Какво предполагате, че 
представляват 
никопакчетата?



Нагласи към продукта (1/3)

30%

50%

12%
8%

БИХТЕ ЛИ ОБЪРНАЛИ ВНИМАНИЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, 

АКО Е ИЗЛОЖЕН В МАГАЗИНА, ОТ КОЙТО НАЙ-ЧЕСТО

СИ КУПУВАТЕ ЦИГАРИ?

Да, категорично

По-скоро да

По-скоро не

Не, категорично

35%

47%

13%

5%

БИХТЕ ЛИ ПОТЪРСИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА НИКОПАКЧЕТАТА, АКО ГИ ВИДИТЕ В МАГАЗИН?

Да, категорично

По-скоро да

По-скоро не

Не, категорично

Защо?

Биха обърнали внимание:
„Защото ми се вижда интересен заместител на никотиновите продукти.“

„Кутиите са със силни цветове и привличат вниманието.”

Не биха обърнали внимание:
„Кутията не се различава от кутията за ментови бонбони. Не бих

предположил, че е продукт за пушачи.“ 

„Защото съм редовен пушач не бих обърнал внимание на нещо различно 

от цигарите, които пуша.“



Нагласи към продукта (2/3)

21%

63%

12%
4%

БИХТЕ ЛИ КУПИЛИ ТАКЪВ ПРОДУКТ?

Да, категорично

По-скоро да

По-скоро не

Не, категорично

Защо?

Биха купили:
„ Зашото се интересувам от нови продукти, свързани с цигари, а вкусовете 

са бонус.“

„Да видя дали ще ми помогне да спра цигарите.”

„Искам да заменя цигарите с нещо по-безвредно.“

„Любопитно ми е да разбера какво представлява.“

Не биха купили:
„ Неподхощя алтернатива.“

„ Имам си цигари.“

55%
40%

4% 1%

ДОКОЛКО ВИ ХАРЕСВА (НЕ ВИ ХАРЕСВА) ВЪНШНИЯ ВИД 

НА ОПАКОВКАТА?

Много ми харесва

По-скоро ми 

харесва

По-скоро не ми 

харесва

Изобщо не ми 

харесва

Защо?

Харесващи външния вид:
„ Защото не е от хартия и няма да се смачква.“

„Изглежда като нещо качествено. Удобно за джоб и чанта.”

„Защото е изчистена визията и е подходяща за млади хора.“

Не харесващи външния вид:
„ Прилича на кутия за крем, не е удобно за носене от мъж.“ 



Какво са нипакчетата?

Бездимен, елегантен, алтернативен продукт, с който никотиновите потребители могат да 
си набавят нужния никотин без наличието на тютюн, катран и много други
животозастрашаващи химикали. За разлика от тютюневите изделия, никопакчето се 
предлага в голяма гама от вкусове и аромати, като рискът за здравето е значително
намален. Пакетчетата са лесно използваеми.

Поставят се под горната устна, близо до ъгъла на устата. Нужни са 1-3 мин. след 
поставянето на пакетчето в устата, за да се усети ефекта. Едно пакетче може да се 
употребява до 30 минути. Ако решите да извадите никопакчето по-рано, може да го
приберете под горното капаче на кутийката и да го съхранявате там до следващата му
употреба или го изхвърлете на обозначено място за отпадъци. 

Никопакчетата могат да се използват дискретно, по всяко време и навсякъде. Средно, 
една кутийка стига за 3-5 дни употреба, в зависимост от дневния прием на никотин на 
потребителя.



Нагласи към продукта (3/3)

7%

4%

2%

4%

4%

4%

6%

6%

7%

8%

9%

10%

12%

13%

13%

18%

30%

0% 10% 20% 30% 40%

Друго

Нямам изградено мнение

Повторната употреба на пакетче е …

Дискретен за употреба

Безвреден продукт

Без дим

Бих опитал/а

Повторната употреба на пакетче е практично

Намален е рискът за здравето

Допада ми,че има различни вкусове/аромати

Нещо ново

Лесен за употреба и съхранение

По-полезен от цигарите

Съвременен начин за набавяне на никотин

Без вредни химикали, катрани, тютюни и др.

Може да те накара да спреш цигарите

Много ми харесва/Супер е/Интересен …

КАКВО МИСЛИТЕ ЗА ПРОДУКТА, СЛЕД КАТО ПРОЧЕТОХТЕ ТОВА ОПИСАНИЕ?

„Свързан е със слагане и вадене от устата, не е 

много хигиенично.“

„Друго си е да държиш цигара в ръка.“

„Звучи обещаващо, че е продукт, който наистина може 

Да те накара да откажеш цигарите.“

„Звучи много добре. Допада ми това, че е по-безвреден. 

Не ми харесва това, че може да се използва 

повече от веднъж.“

„Достатъчен за ползване дълго време, без дим и вредни 

химикали.“

„Намален е рискът за здравето, това ми допада, както и 

че можеш да избираш между различни вкусове.“



Мнение за предимствата на 

продукта (1/2)

1%

1%

34%

38%

47%

53%

56%

61%

63%

70%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Нито едно от посочените

Друго

Излиза по-изгодно от цигарите, ако сметнете …

Дискретен е по време на употреба

Може да Ви помогне да спрете цигарите

Без катран

Можете да го използвате навсякъде

Можете да избирате между различни вкусове

Без вредните съставки от цигарите

Значително по-безвреден е от цигарите

Без дим

ТОВА СА ОСНОВНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА. КОИ ОТ ТЯХ БИХТЕ КАЗАЛИ, ЧЕ СА ВАЖНИ ЗА ТЯХ?



Мнение за предимствата на 

продукта (2/2)

38%

0%

5%

8%

8%

10%

11%

14%

17%

20%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Нито едно от посочените

Друго

Можете да избирате между различни вкусове

Без катран

Без дим

Можете да го използвате навсякъде

Излиза по-изгодно от цигарите, ако сметнете …

Дискретен е по време на употреба

Без вредните съставки на цигарите

Значително по-безвреден е от цигарите

Може да Ви помогне да спрете цигарите

В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЕ СЪМНЯВАТЕ В ДОСТОВЕРНОСТТА НА НЯКОИ ОТ ОПИСАНИТЕ ПРЕДИМСТВА, МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ 

КОИ СА ТЕ? 



Начин на ползване

5%

2%

3%

3%

4%

4%

4%

10%

11%

15%

18%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Друго

Запазват вкуса си

Нестандартно решение

Поставянето под горната устна ми изглежда …

Нямам изградено мнение

Не пречи на околните

Малко е странно/Необичайно

Повторната употреба на пакетче е …

Дискретен за употреба

Измислено е добре

Повторната употреба на пакетче е практично

Лесна и удобна употреба

КАКВО МИСЛИТЕ ЗА НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА НИКОПАКЧЕТАТА?

„Съхранението на вече използвания продукт ми се струва 

нехигиенично, но принципът си запазва практичността.“

„Удобно е, че може да се прибира в кутийка, ако реша да 

извадя пакетчето по-рано.“

„Ползва се дискретно и не пречи на околните.“

„Удобен е за ползване и съхранение.“

„Не ми харесва, че стои в устата.“

„Не ми се струва удобно за ползване по всяко време.“

„Сложно и вече има дъвки.“



Удобство на опаковката

59%

35%

5% 1%

КАК БИХТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ УДОБСТВОТО НА ОПАКОВКАТА?

Много е удобна

По-скоро е удобна

По-скоро не е удобна

Изобщо не е удобна



Покриване на очаквания за 

никопакчета ACE след двуседмична 

употреба

15% 13%
21%

0%

20% 22%

57% 56%

56%

57%

60% 54%

28% 31%
23%

43%

20% 24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ACE ACE extreme cool ACE cool mint ACE liquorice mint ACE eucalyptus ACE citrus

Продуктът е под

предварителните ми

очаквания

Продуктът покри

предварителните ми

очаквания

Продуктът надмина

предварителните ми

очаквания



Информация за контакти

dip_store@dripeurope.com

www.dip-store.com

089 224 5993

ул. „Източна тангента“ №102
ет.4,офис 5, София

1592, България

dip-store.com
@dipbulgaria

dip_bulgaria


