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2019: Доставяме стратегическите си цели на глобално ниво



Нестле България
2019 година: изпълнена с годишнини и успех



Нестле България в един поглед



Доставихме Нестле Модела в 2019, а 2020 ни предизвиква



Пазарно лидерство в приоритетните категории



Инвестиции Нестле България - за поредна година и в широк 
инвестиционен спектър

Сегмент 2019 2020 - планирани

ФАБРИКА
Повишаване на производителността, 
разработване на нови продукти

6.5 млн лв. 55% 17 млн лв. 76%

ФАБРИКА
Съответствие, безопасност на хора/продукти

1.4 млн лв. 12% 1.8 млн лв. 8%

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 0.4 млн лв. 3% 0.4 млн лв. 2%

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС 
И ДИСТРИБУЦИОНЕН ЦЕНТЪР

1.3 млн лв. 11% 0.9 млн лв. 4%

НЕСКАФЕ ВЕНДИНГ МАШИНИ 2.2 млн лв. 19% 2.4 млн лв. 11%

Тотал: 11.8 млн лв. Тотал: 22.5 млн лв.



Продуктовите иновации - основен двигател на категориен ръст 
и пазарно лидерство



Поглед върху 
завода в София

Постижения 2019: 
▪ 32 тона по-малко пластмаса
▪ 43 тона по-малко хартия
▪ Сертификат за зелена енергия
▪ Близо 10 иновации в производството по пътя 

към нулев отпечатък върху природата.

Ангажимент 
към природата

▪ Център за иновации на Kit Kat за Зона Европа

▪ Иновации 2020/2021:

▪ Инвестиции 2020: 12 милиона лева за 
модернизация

▪ Инвестиции 2020/2021:10 милиона лева за 
нови технологии и иновации на продукти

Иновации / Подобрения 
и инвестицииФабрика София: стабилност, иновации 

и грижа за околната среда

Тона

16000 97% 96%

Износ

39

Експортни

пазари

550

Служители Стратегическа
марка



Нестле с грижа към хората,
обществата и природата



Подкрепа към 
обществото

Над 20 000 порции 
храна и 150 000 топли 

кафе напитки

Грижа към 
служителите ни 
на първа линия

Над 200 000 лв.
в помощ

Подкрепа 
към бизнес 
партньори

Близо 200 000 лв.

Нестле подкрепа в трудни времена



261
Училища 
и детски
градини

10 000+
Деца

13000+
Родители и

учители

Продължаваме да насърчаваме балансирано и 
устойчиво хранене

+50
Училища
и детски 
градини

+7000
Деца

+10 000
Родители
и учители



+350000
Потребители

на онлайн платформа

15
Нови 

партньори

По пътя към по-здраво бъдеще за българите –
чрез активен начин на живот и балансирано хранене

20000
Души на събития

10000
Души на събития

+500000
Потребители

на онлайн платформа

10
Нови 

партньори



Оставаме свързани виртуално, насърчаваме 
младите таланти и да се стремим към зелено възстановяване

Младежка заетост 2020 Устойчиво развитие 2020

50
Възможности 

за работа, 
стаж, 

практика

Дуално
обучение
Успешно завършване 

на първия випуск 
дуално обучение. 

Потенциална подкрепа 
за нова паралелка от 
учебната 2020-2021г.

2643 m³ 
по-малко вода

1487GJ 
по-малко енергия

214 т
по-малко 

парникови 
емисии

+100
Готовност за 

работа




