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Пазар

Пазарът, на който оперира NO-SPA®, се 
състои от спазмолитици и от комбинация на 
аналгетици и спазмолитици, които премахват 
спазмите и болката в коремна област.

Пазарът на спазмолитици в България расте 
в стойност средно с 3–4% на годишна база, 
като един от основните двигатели за този 
ръст е NO-SPA®. NO-SPA® държи лидерската 
позиция на пазара през последните най-
малко 5 години, като има 32% пазарен дял в 
стойност. Лидерската позиция на NO-SPA® се 
утвърждава след лансирането през 2014 г. на 
NO-SPA® Comfort – нова подобрена версия на 
класическото лекарство NO-SPA®.

NO-SPA® е доказан спазмолитик, с много добър 
профил на безопасност и намалени нежелани 
лекарствени реакции в сравнение с класически 
спазмолитик като papaverine. 

Постижения на марката 

NO-SPA® е първият 
директно действащ 
спазмолитик, който 
започва директна 
комуникация към 
крайния потребител 
за облекчаване на 
коремната болка.

NO-SPA® Comfort 
печели най-престижната награда на 
Българския фармацевтичен съюз „Лекарство на 
годината за 2017 г.“. 

NO-SPA® печели първа награда на класацията 
My love Marks 2017 – независимо интернет 
проучване сред потребители.

NO-SPA® e лекарство без 
рецепта, което повлиява 
коремни болки от различен 
произход. Основната състав-
ка е дротаверинов хидрохло-
рид – молекула, изобретена в 
Унгария през 1960 г. в лабора-
ториите на CHINOIN Industry, 
по подобие на папаверин, но 
с по-малко нежелани лекар-
ствени реакции. През 1991 г. 
SANOFI-SYNTHELABO Group 
придобива CHINOIN Industry и 
продължава успешното разви-
тие на NO-SPA®. От 1999 г. 
NO-SPA® присъства в Африка 
и различни държави в Азия. 
Днес NO-SPA® се продава в 
над 40 страни в света. 

Знаете ли, че...

• NO-SPA® е създадено през 

1960 г. в Унгария и се превръща в 

бранд, популярен в Централна и Източна 

Европа. 

• Над 500 000 000 таблетки NO-SPA® са 

продадени в световен мащаб от създаване-

то на продукта. 

• NO-SPA® има доказан 

профил на безопасност 

с употреба повече 

от 50 години.

www.no-spa.bg 

NO-SPA® e номер 1 спазмолитик, препоръчван 
от фармацевтите, според независимо 
проучване на Pharmabrand 2012, Pharmabrand 
2014.

Продуктът 

NO-SPA® получава първото 
си разрешение за употреба 
през 1960 г. в Унгария. През 
1962 г. NO-SPA® получава 
разрешение за употреба в 
България и се превръща в 
емблематичен за поколения 
лекари и потребители продукт 
за лечение на коремни болки. 

NO-SPA® таблетки е лекарствен 
продукт без рецепта за възрастни. 
Една таблетка съдържа 40 мг дротаверинов 
хидрохлорид. NO-SPA® се използва при 
коремни болки от различен произход: спазми 
на гладката мускулатура с източник жлъчен 
мехур и жлъчни пътища; бъбреци, пикочен 
мехур, пикочни пътища; спазми на гладката 

мускулатура, причинени от стомашна и 
дуоденална язва, гастрит, спастичен колит, 
синдром на раздразнено дебело черво; коремни 
болки, дължащи се на дисменорея (болезнен 

менструален цикъл). 

NO-SPA® 40 мг таблетки е най-
старата и популярна форма на 

бранда. Качествата и името 
на продукта се запазват през 
годините, като само дизайнът 
на опаковката се променя. 

 NO-SPA® 40 mg x 2 ml aмпули – 
основна форма на бранда, която 

се използва във всички болници в 
България за облекчаване на спастична 

болка. Съдържа 40 мг дротаверинов 
хидрохлорид във всяка ампула. 

NO-SPA® Comfort – нова подобрена форма 
на класическото NO-SPA®. Представлява 
филмирани таблетки NO-SPA®, които са по-
лесни за прием от потребителите и нямат 
горчив вкус. 
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NO-SPA

Знаете ли, че...

• Повечето от болкоуспокояващите 

продукти облекчават само болката, но 

не лекуват реалната причината за нея – 

спазмите.

• Бъбречната болка се см
ята за една 

от най-силните, които човек може да 

изпита. NO-SPA® може да 

облекчи дори бъбречна-

та болка.

История
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Създаването на NO-SPA® /drotaverine 
hydrochloride/ от компанията CHINOIN 
в Унгария. 

NO-SPA®  получава първа 
регистрация в България.

NO-SPA®  таблетки получава 
разрешение за употреба със 
статут на лекарство без 
лекарско предписание. 

NO-SPA®  започва директна комуникация 
към потребителите.

NO-SPA®  e номер 1 спазмоли-
тик, препоръчван от фарма-
цевтите според независимо 
проучване на Pharmabrand 2012.

Лансиране на NO-SPA®  Comfort 
в България. 

NO-SPA® печели трета награда 
на класацията My love Marks 
2016, независимо интернет 
проучване сред потребители.

NO-SPA®  Comfort печели 
Голямата награда на Българ-
ския фармацевтичен съюз за 
„Лекарство на годината“. 

NO-SPA®  печели първа награда на класацията 
My love Marks 2017, независимо интернет 
проучване сред потребители.

филмирано покритие, което съхранява по-
дълго активното вещество и едновременно с 
това прави таблетката по-лесна за гълтане 
и без горчив вкус.

NO-SPA® се произвежда в завод на „Санофи“ 
във Veresegyhaz, близо до Будапеща, 
Унгария. Той отговоря на всички европейски 
стандарти за добра производствена 
практика (GMP). През 2005 г. заводът на 
„Санофи“ във Veresegyhaz получи одобрение 
от FDA (Агенцията за контрол на храните 
и лекарствата в САЩ) за продажба на 
продукцията му на американския пазар.

Промоция 

До 2010 г. комуникацията за бранда е насочена 
основно към здравни специалисти – лекари и 
фармацевти. След 2010 г. започва активна 
масова кампания за популяризиране на 
продукта и неговите основни предимства 
– премахване на болките в корема и техния 
причинител – спазмите на гладките мускули. 
NO-SPA® е първият продукт, който не е 
класическо болкоуспокояващо лекарство, 
което се стреми да обучи потребителя за 
причинителите на основните коремни болки. 

До 2010 г. в България не е излъчвана 
телевизионна реклама на класически 
спазмолитик – NO-SPA® е пионер в тази 
област, след като стартира телевизионна 
реклама. През годините комуникационната 
стратегия на бранда се променя, но основните 
предимства на продукта остават неизменни 
– бързо и ефективно повлияване на коремни 
болки с различен произход.

През 2011 г. стартира уебсайтът 
www.no-spa.bg, на който потребителите могат 
да получат повече информация за коремните 
болки и за лечението с NO-SPA®. През 2012 г. е 
разработено и мобилно приложение – „NO-SPA® 
Календар“, което помага на дамите да следят 
редовно менструалния си цикъл. „NO-SPA® 
Календар“ е активно за потребителите 
на Android и IOS мобилни телефони. 

От 2010–2012 г. NO-SPA® основно 
се комуникира като лекарство 
за болки и спазми, причинени 
от dismenorrhea – болезнена 
менструация при жени в 
активна възраст. Този болков 
синдром се среща изключително 
често – при около 30% от жените.

След 2012 г. стратегията за 
комуникация на бранда се променя и се 
фокусира върху по-широките показания за 
използване на NO-SPA®. NO-SPA® може да се 
използва при различни видове коремни болки, 
които се причиняват от спазми на гладката 
мускулатура във всички коремни и кухи органи. 
Особено интересно е приложението на        
NO-SPA® при Синдрома на раздразненото черво 
(Irritable Bowel Syndrom), който се среща при 
25% от населението в световен мащаб.

Ценности на марката

NO-SPA® облекчава коремната болка, 
причинена от спазми.
NO-SPA® има бързо начално действие.
NO-SPA® действа продължително до 8 часа. 
NO-SPA® е ефективен и безопасен 
спазмолитик.

Съвременно развитие 

NO-SPA® е бранд с близо шестдесетгодишна 
история и продължава да се развива 
с единствената цел да помогне на 
потребителите да се чувстват по-добре и 
да подобри качеството им на живот.

През 2014 г. на българския пазар беше 
представена иновативна формула на бранда – 
NO-SPA® Comfort. 

NO-SPA® Comfort е специално разработена, 
подобрена таблетка на класическото 
лекарство NO-SPA®. NO-SPA® Comfort 
съхранява традициите в помощ на 
потребителите, като им предоставя нов, 
по-лесен начин за прием на таблетките. 
Таблетките NO-SPA® Comfort имат 


