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Съюз на пивоварите в България (СПБ)
Тенденции в пивоварната индустрия



•

Компании за производство на бира, членове на
СПБ : „Болярка ВТ“ АД, „Бритос“ ЕООД,
„Загорка“ АД, „Каменица“ АД, „Карлсберг
България“ АД, „Ломско пиво“ АД, „Доровски
инвест“ ООД.
Тенденции в развитието на категорията:
бум в разширяването на продуктовото
портфолио на национално и ЕС ниво;

•

промяна в нагласите на консуматорите;

•

специфики на модерната бирена култура;

•

съвременни потребители и изисквания;

•

саморегулация и корегулация.

Отговорни политики към потребителите.
Гордеем се да сме прозрачни








Гордеем се да сме прозрачни: доброволно представяне на хранителна
информация върху етикетите на бира.
Публичен ангажимент на индустрията с прозрачна отчетност по
изпълнението му 2015 – 2020 г.
2017 - 2019 г. Над 85% от бирите в ЕС имат на опаковките списък на
съставките, а над 60% - на енергийната стойност.
2017 – 2019 г. България - една от страните-лидери в ЕС с доброволно
етикетиране на 99% от произвежданите в страната бири.

Отговорни политики към потребителите.
Гордеем се да сме прозрачни



Мониторинг и периодични срещи с ЕК за отчитане на ангажимента.
5 септември 2019 г. Брюксел – Пивоварите на Европа и ЕК подписват
Меморандум до 2022 г. на всички бирени опаковки да се поставя списък на
съставките и енергийна стойност.

Отговорни политики към потребителите.
Гордеем се да сме прозрачни
5.09. 2019 г. Витянис Андрюкайтис,
еврокомисар по здравеопазването и
безопасността на храните към националните
асоциации на Пивоварите на Европа:
,,Поздравявам пивоварите на ЕС за
ангажиментите ви към етикирането на бира.
Бих искал също да ви насърча да продължите да
бъдете пионери по този въпрос в по-широкия
алкохолен сектор. Потребителите имат право да
знаят повече за съдържанието на напитките и как
се отразява то върху здравето им. Те искат
информацията да е ясна и прозрачна –
непрекъснато получаваме това послание за
сферата на общественото здравеопазване и
безопасността на храните“.

Информационно-образователна кампания
Национална бирена академия



o

o

o
o

Креативна платформа за интерактивни събития,
научно-образователни форуми, научни
доказателства и факти, свързани с всички
аспекти на пивоварния процес, бирената
категория и култура с обмен на информация
между журналисти и експерти.
Инициативи и комуникации, реализирани с:
активната подкрепа на инженерите-технолози от
пивоварните компании.
Учени с принос в изследователските полета на
пивоварната технология и категория,
микробиологията, диетологията.
Авторитетни международни и местни лектори.
Демо филм за интегритета на
пивопроизводството.

Събития на Академията на СПБ







Медийни турове във всички
пивоварни
Тематични вечери с научнопопулярни
презентации за журналисти, блогъри,
биролюбители.
Участия в научни конференции.
Фотографски изложби за традициите
и иновациите в бирената индустрия.

Науката за знанието на потребителите и
развитието на производителите





Ежегодни научни изследвания и разработки 2010 – 2019.
Над 30 национални изследвания върху пивото
пивоварните суровини и технология.
Десетки доклади и презентации в национални и
международни симпозиуми и конференции.

Науката за знанието на потребителите и
развитието на производителите
Над 200 международни изследвания и
научни публикации върху категорията, ефекта
от умерената консумация, медицински анализи.
 Девет издания на международния
симпозиум Beer and Health в Брюксел
(beerandhealth.eu )




Форуми на Европейската пивоварна
конвенция (ЕBC).

Дегустации, ритуали, кулинария
Посланици на бирената култура

Национална бирена академия
Награди и отличия






Награда в конкурса
на БАПРА, категория
Кампания в
публичния сектор.
Награда за
образователна
иновация в конкурса
на b2b Media.
Специален приз за
СПБ/ Националната
бирена академия и
цялостен принос за
етични комуникации
от Комисията по
професионална етика
към БДВО.
https://bdvo.org/петиятносител-на-специалнанаграда-н/

Консумирайте с удоволствие и мярка!
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6,5% vol.
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71 kcal.



45 kcal.



62 kcal.

Благодаря за вниманието. Наздраве!
Ивана Радомирова
www.pivovari.com



Вода, малц, хмел



0,0% алк.



21 kcal.



Мазнини – 0g

oт които наситени – 0g


Въглехидрати – 4,8

oт които захари – 1,3g


Белтъци – 0g



Сол < 0,01g

