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Пазар
dm открива своя първи магазин в България 
през януари 2009 г. във Видин. Към днешна 
дата компанията има 50 работещи магазина 
в 21 града в страната, като 19 от тях са 
в София. „dm България“ осигурява работни 
места на над 400 служители, разпределени в 
централата на компанията в София, логистич-
ния център в Елин Пелин и магазините. За фи-

нансовата 2013–2014 
година „dm България“ 
постигна 12% ръст в 
оборота спрямо пред-
ходната финансова 
година (всички посоче-
ни данни се отнасят 
за периода от 01 ок-
томври 2013 г. до 30 
септември 2014 г.) За 
първото полугодие на 
финансовата година 
2014–2015 оборотът 
на концерна запазва 
същия ръст на покач-
ване. Това води до 
значително развитие 
в бранша и повиша-
ване на пазарните 
дялове на компанията.
 
Постижения на марката
За шестте години присъствие 
на българския пазар марката 
dm се радва на изключително 
висока оценка от страна на   
потребителите. Според годишно 
изследване на Nielsen за България 
„Навици сред пазаруващите“ за 2013 г. ин-
дексът на силата на марката dm нараства за 
трета поредна година. Данните показват, че 
91% от анкетираните в София познават мар-
ката dm, а 56% я препоръчват1. Слоганът на 

марката „Тук съм човек, тук пазарувам“ бива 
утвърждаван непрекъснато всеки ден чрез 
усилията и отношението на служителите към 
клиентите в dm магазините. Според проведе-
ното през 2013 г. проучване на австрийския 
Институт за маркетинг анализи Spectra, 46% 
от запитаните жени в България пазаруват 
често в dm магазините2. 
Според Мартин Енгелман, председател на 

dm drogerie markt принадлежи 
към най-големите вериги дро-
герии в Централна и Източна 
Европа. Марката dm се ражда 
през 1973 г. в Карлсруе, Гер-
мания, и нейният създател е 
Гьотц Вернер. Следва навлиза-
не на пазара в Австрия – през 
1976 г. е открит първият 
магазин в гр. Линц от Гюнтер 
Бауер – съмишленик и приятел 
на Г. Вернер. Пазарите в Цен-
трална и Източна Европа се 
развиват от dm Австрия.
Днес dm оперира в 12 евро-
пейски държави: Германия, 
Австрия, Унгария, Чехия, Сло-
вакия, Словения, Хърватия, 
Сърбия, Босна и Херцеговина, 
Румъния, България, Македо-
ния. В международен план във 
веригата работят над 50 000 
служители, а марката оперира 
с над 3000 магазина. 

www.dm-drogeriemarkt.bg 

1 Данни за изследването на Nielsen България: период на теренна работа: октомври-ноември 2013 г.; База на изчисление: Купува-
чи в магазините за лична хигиена, извадка от 200 души за град София.
2 Данните се отнасят за края на последното четиримесечие на 2013 г., като в проучването са взели участие общо 196 жени 
на възраст от 14 до 50 години.

Управителния съвет на dm 
Австрия и на страните от 
Централна и Източна Европа, 
успехът на марката dm се 
дължи на съобразяването с 
потребностите на клиентите 

и особеностите на отделните 
пазари, както и на постоянните 

иновации и инвестиции в асортимен-
та и магазините. „Професионалното и 

личностното развитие на служителите на dm 
и активната експанзия направиха дрогериите 
не само стабилни, но и изключително успешни 
през последните пет години“, обобщава той.

Продуктът
В асортимента на „dm България“ присъстват 
над 13 000 артикула на най-добрите българ-
ски и чуждестранни марки, които покриват 
изключително широк спектър висококачестве-
ни продукти от категориите Грижа за лице, 
коса и тяло, Декоративна козметика, Грижа 
за дома, Грижа за бебето, Биохрани, Храна 
за домашни любимци и Фотосвят. Сред тях 
особено място заемат продуктите на 22-те 
собствени dm марки, които се характеризи-
рат с отлично съотношение цена-качество. 
При производството на собствените марки 
dm се ориентира към качеството на воде-
щите марки в съответния сектор за сметка 
на значително по-ниски цени. Продуктите 
със знака на dm са лесно разпознаваеми и се 
произвеждат според най-модерните техноло-
гични стандарти. Не само начинът на про-
изводство, но и материалите, и опаковките 
подлежат на постоянен контрол. 
При производството на собствените си мар-
ки dm прави всичко възможно това да става 
по начин, който не вреди на околната среда, а 
именно – чрез внимателен подбор на сурови-
ните, опаковки за многократна употреба и 
кратки маршрути при транспортиране. Тези 
продукти от dm марките са разпознаваеми 
посредством знака за устойчиво развитие на 
dm – листче от детелина.
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Гьотц Вернер отваря първия dm магазин в Германия в Карлсруе 
и развива една от първите концепции за дрогериен магазин.

Гюнтер Бауер отваря първия dm 
магазин в Линц. Така започва 
историята на dm в Австрия.

Технологичен лидер. „dm Австрия“ е първото тър-
говско предприятие в този бранш, което въвежда 
сканиращи устройства на касите във филиалите.

Биотенденции. „dm Австрия“ е 
първото търговско предприятие, 
което включва в своя асорти-
мент биопродуктите на Alnatura.

Постоянен растеж. За Централна и Източна 
Европа dm филиал номер 1000 отваря врати на 
29 август 1998 г. във Виена, Австрия. Два дни 
преди това „dm Германия“ открива в Берлин своя 
магазин номер 1000.

За най-малките: dm babybonus 
програмата помага на младите 
родители с информация, съвети 
и атрактивни бебешки продукти.

„dm Австрия“ продължава с експан-
зията в Югоизточна Европа със 
Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния 
и България, като през 2012 г. открива 
магазини и в най-младата държава за 
концерна – Македония.

Новости на Изток. dm отваря 
първите филиали в Чехия, Унгария, 
Словения, Словакия и Хърватия.

dm въвежда първите 
си собствени марки – 
натурална козметика 
alverde, babylove, Balea 
и Foto Paradies.

„dm Австрия“ се раз-
раства бързо и вече има 
100 магазина.

Екологично устойчиви. „dm Австрия“ става 
член на WWF Climate Group и се задължава да 
намали в рамките на следващите две години 
своите СО2 емисии с най-малко 15%.

dm отваря своя първи 
онлайн магазин, този 
на dm Австрия.

Съвременно развитие
Основен стремеж на dm е да бъде до своите 
клиенти в ежедневните им нужди, свързани с 
лична хигиена и грижа за дома, предлагайки 
им стоки на атрактивни цени. Именно клиен-
тите и техните потребности са в центъра 
на мотивацията, която движи постоянното 
възходящо развитие на марката dm – да бъде 
максимално близо до тях и да ги накара да 
се чувстват удовлетворени във всички dm 
магазини. Локациите на dm магазините са 
подбрани така, че да са удобни за посеще-
ние на възможно най-голям брой хора. Освен 
функционално, оборудването в dm магазините 
е и актуално, създаващо усещане за преглед-
ност, светлина и жизнерадост. Обновявайки 
асортимента и интериора на своите мага-
зини, „dm България“ се опитва непрекъснато 
да обединява високия европейски стандарт на 
качество с възможностите и желанията на 
българския потребител.

Промоция
На всеки две седмици dm предлага на своите 
клиенти актуален подбор от продукти на 
атрактивни акционни цени. Тези предложения 
биват комуникирани чрез основния класически 
канал за реклама на марката – dm журнал, 
който се разпространява безадресно по по-
щенските кутии, във всички dm магазини, как-
то и чрез каналите за онлайн комуникация на 
компанията – интернет страница, Facebook 
страница и електронен нюзлетър. Проду-
ктите в категория „Цена бонбон“ включват 
акционни предложения, които са с особено 
атрактивна за клиентите отстъпка. 
dm съзнава с какъв разход на време и сред-
ства е свързано отглеждането на малко дете 
и затова създаде програмата babybonus в 
подкрепа на всички родители на деца до 3-го-
дишна възраст. Всеки родител, регистрирал 

детето си в програмата, може да пазарува 
всеки месец подбрани бебешки и детски про-
дукти с 20% отстъпка.
Клиентите на dm имат и възможността да 
се възползват от специалните клиентски при-
вилегии като „Трайно ниска цена“, „Гаранция на 
каса“ и отстъпка „Рожденик“. Чрез клиентска-
та привилегия „Трайно ниска цена“ dm гаран-
тира, че няма да променя цената на избрани 
артикули в рамките на четири месеца. При 
„Гаранция на каса“ клиентът има право да 
получи стоката безплатно, ако в касовата 
бележка стои цена, различна от цената на 
рафт. Също така всеки клиент, закупил про-
дукти от dm магазин, може да помоли 
да му бъдат опаковани безплатно в 
подаръчна хартия.

Ценности на марката
„Тук съм човек, тук паза-
рувам!“ Слоганът на dm е 
едновременно и обещание 
към клиентите – dm поставя 
човека на първо място, без 
значение дали той е клиент, 
служител или партньор. Като 
международна компания с кор-
поративни традиции dm вижда 
за своя основна задача предиз-
викателството да прецизира и 
предвиди клиентските потреб-
ности, да предложи възможности 
за развитие на служителите си и 
да действа устойчиво и в полза 
на обществото. dm помага на 
всички свои служители да опоз-
наят обхвата и структурата 
на компанията, да се учат един 
от друг, да опознават себе си и 
да си поставят високи цели за 
постигане.

Корпоративната 
философия на dm се 
основава на идеята 
за живия организъм, 
при която магази-
ните са мястото, 
където се срещат 
клиентът, от една 
страна, с неговите 
желания и потреб-
ности, и компани-
ята, от друга, с 
предлаганите от 
нея услуги. Припозна-
ването на марката 
от клиента като 
надеждна, позитивна 
и с „човешко лице“, в 
смисъл на ориенти-
рана към човека, е 
сред приоритетите 
на dm.

„dm България“ държи съвместната работа с 
партньорите да бъде дългосрочна, надеждна и 
честна. Компанията съзнава индивидуалност-
та на всеки свой клиент, служител и парт-
ньор и се стреми да бъде достатъчно гъвкава 
и открита в комуникацията си с тях.
Не на последно място dm е марка, която 
обръща значително внимание на устойчивото 
развитие. Присъствието на сертифицирана-
та марка натурална козметика alverde и на 
бранда Alnatura за биохрани доказват само 
част от отговорността, която dm поема към 
природата. От началото на месец май 2015 г. 
„dm България“ обогати асортимента си с още 

една марка за биопродукти – dm Bio. С 
мисъл за бъдещето още през 2009 г. 

dm започва постепенно да налага 
еко торбички в магазините в це-
лия концерн. Първата стъпка е да 
се помогне на клиентите да се 
откажат от ежедневната упо-
треба на найлоновите торбички, 
като им се предложат текстилни 

от 100% памук или от рециклиран 
материал за многократно ползване.
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