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Drodzy Czytelnicy,
Wsłuchując się uważnie w Wasze sugestie i ciekawe spostrzeżenia – pod koniec ubiegłego 
roku odświeżyliśmy miesięcznik Hurt & Detal, dodając jednocześnie wiele nowych, cieka-
wych tematów związanych z działalnością handlową i rynkiem FMCG. Bardzo dziękujemy 
wszystkim za miłe słowa skierowane do naszej redakcji i ciepły odbiór naszego czasopisma 
po wprowadzonych zmianach. Bardzo nas cieszy, że miesięcznik Hurt & Detal jest wskazy-
wany przez wielu Detalistów jako swój ulubiony tytuł prasy handlowej. Dziękujemy!

Zmieniamy się dla Was

Tomasz Pańczyk 
Redaktor Naczelny

Co nowego w marcowym wydaniu Hurt & Detal?

ZMIENIAJ SKLEP 
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

ZARABIAJ NA MARCE

Handel za granicą

Rozmowy Niefiltrowane
Oddajemy głos polskim Kupcom, którzy podczas 
swobodnej rozmowy opowiadają nie tylko o łatwych 
i przyjemnych, ale także o trudnych tematach.

Zwiększenie sprzedaży i pomoc Detalistom – taki cel przyświeca wspólnej inicjatywie 
redakcji miesięcznika Hurt & Detal oraz Shop Doctora. 
Połączyliśmy siły, żeby wesprzeć Kupców w ich ciężkiej pracy i sprawić, by 
prowadzony przez nich biznes stał się jeszcze bardziej dochodowy. Od teraz 
będziemy razem zmieniać sklepy i pokazywać Wam efekty naszej pracy. Zapraszamy!

Jak układa się współpraca z marką w handlu detalicznym 
i przede wszystkim – czy można na niej zarobić? 
Sprawdziliśmy to bezpośrednio w placówce handlowej.

Relacja
Co ciekawego w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
dla Retailu przygotowali wystawcy targów EuroShop? 
– z tym pytaniem zwróciliśmy się do przedstawicieli 
firm Modern-Expo S.A. i Mago S.A.

Jak wygląda handel detaliczny artykułami 
szybkozbywalnymi za granicą i czym różni się od 
krajowego. Na co stać polskiego konsumenta, 
a na co mieszkańca Zurychu. O tym przeczytacie 
w korespondencji z Nowej Zelandii i Szwajcarii.

Od redaktora

4 | www.hurtidetal.pl

Ogólnopolskie pismo rynku FMCG

ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa
tel./fax: 22 847-93-67, tel.: 22 847-93-68

e-mail: redakcja@hurtidetal.pl
www.hurtidetal.pl

Redakcja
Tomasz Pańczyk – Redaktor Naczelny 

e-mail: t.panczyk@hurtidetal.pl

Monika Górka – Z-ca Redaktora Naczelnego 
e-mail: m.gorka@hurtidetal.pl

Monika Kociubińska – Redaktor 
e-mail: m.kociubinska@hurtidetal.pl

Joanna Kowalska – Redaktor
e-mail: j.kowalska@hurtidetal.pl

Michał Pańczyk – Redaktor
e-mail: m.panczyk@hurtidetal.pl

Biuro Reklamy
tel./fax: (22) 847-93-67

tel. (22) 828-93-66

Beata Łęcka – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu 
e-mail: b.kurp@hurtidetal.pl

Agnieszka Niewiadomska – Senior Account Manager
e-mail: a.niewiadomska@hurtidetal.pl

Katarzyna Kałczyńska – Senior Account Manager 
e-mail: k.kalczynska@hurtidetal.pl

Marcin Michalski – Senior Account Manager 
e-mail: m.michalski@hurtidetal.pl

Rafał Chudzik – Senior Account Manager
e-mail: r.chudzik@hurtidetal.pl

Katarzyna Paciorek – Account Manager
e-mail: k.paciorek@hurtidetal.pl

Joanna Daubek – Account Manager
e-mail: j.daubek@hurtidetal.pl

Projekt graficzny, skład
Paweł Pańczyk

Wydawca
Fischer Trading Group Spółka z o.o.
ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa

NIP 712-290-97-55

Druk: ArtDruk
www.artdruk.com

Dystrybucja: zamknięta
(wyłącznie do firm zajmujących się handlem 

detalicznym i hurtowym oraz produkcją 
w sektorze FMCG)

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować:
e-mail: redakcja@hurtidetal.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od zamieszczenia reklam i 
tekstów, bądź też skracania treści artykułów.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Prezentowane ceny mają charakter orientacyjny.

Prezentowane wyroby alkoholowe stanowią informację wyłącznie 
dla celów handlowych.

ISSN 1896-3137

Nakład: 70 000 egz. 
Kontrolowany przez ZKDP

WSPÓLPRACA | DOBRE MARZE | PROMOCJE | ZYSK



!
Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).



Spis treści

Marzec 2017Z RYNKU FMCG .................................. 8
Trzy pytania do Magdaleny Bernat,  

Amazis.net  ................................................  16

WYDARZENIA
Gala Wawel  ..............................................  18

WYWIADY
Krzysztof Pawiński, Grupa Maspex ..... 20

Igor Jeliński, Mieszko S.A.  ..................... 22

Marek Moczulski, Bakalland  ................. 26

Leszek Wertejuk, FC Pszczółka  ........... 28

ROZMOWY NIEFILTROWANE ......32
ZMIENIAJ SKLEP, 
ZWIĘKSZAJ ZYSKI ............................34
ZARABIAJ NA MARCE

Pewny zysk z Gellwe  ..............................  36

TYM ŻYJE HANDEL
Jaka przyszłość handlu hurtowego?  ....38

RAPORT
Rynek alkoholi w Polsce  ...........................  42

KATEGORIE PRODUKTÓW
Wielkanoc okiem kupca  

 • Słodka Wielkanoc  ..............................  56 

 • Świąteczne zakupy  ............................  66

 • Wielkanocne napoje – ciepłe i zimne ...  92

Otwarcie lodowego sezonu  ..................  102

Nabiał z szeroką ofertą  ..........................  106

Zdrowo i funkcjonalnie  ..........................  116

W zgodzie z naturą  ................................  122

DROGERIA
Wiadomości  ..........................................  124

Wielkie pranie  ......................................  126

Wygraj z cellulitem!  .............................  134

HANDEL ZA GRANICĄ
Detal na Antypodach  ..........................  136

Handel w Zurychu  ...............................  137

RELACJA
Targi EuroShop  .....................................  138

PORADNIK KUPCA
Ochrona majątku po ogłoszeniu  

upadłości  ...............................................  140

PRAWO, PODATKI, FINANSE
PKWiU i stawki VAT – idealna para?  ...  142

Tomaszek gotuje............................. 144
KRZYŻÓWKA .................................  145
NOWOŚCI ........................................ 146

Rynek alkoholi

Niepewna przyszłość  
handlu hurtowego

Otwarcie 
lodowego sezonu Wielkie pranie

42

38

102 126

6 | www.hurtidetal.pl

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m ai n f o r m a c j a  h a n d l o w a

!
Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).





Atest Higieniczny na 
regały Mecalux 

Promocja konsumencka 
marek Pepsi i Lay’s 

1 marca 2017 roku ruszyła wielka promocja Hochland dla konsumentów serów to-

pionych pod nazwą „Hochland na Piątkę!”. Promocja oparta jest na bardzo prostym 

i atrakcyjnym mechanizmie – każdy zakupiony ser topiony Hochland w promocyj-

nym opakowaniu to gwarantowane 5 zł do wydania u partnerów promocji. 

Wybierając optymalny system magazy-

nowy do sklepu czy hurtowni należy wziąć 

pod uwagę szereg czynników. Każda branża 

charakteryzuje się swoimi konkretnymi wytycz-

nymi. Są one szczególnie istotne w przypadku firm z branży 

spożywczej. Mecalux poddał badaniu wszystkie produkowane przez 

siebie systemy składowania. Wobec pozytywnych wyników testów, re-

gały magazynowe oferowane przez gliwicką fabrykę otrzymały Atest 

Higieniczny przyznawany przez Zakład Higieny Komunalnej Państwo-

wego Zakładu Higieny. Dzięki temu Mecalux jest jednym z nielicznych 

polskich producentów, który może zaświadczyć, iż oferowane przez 

niego wyposażenie magazynów może być stosowane w zakładach pro-

dukcyjnych, hurtowniach i sklepach dystrybuujących żywność.

Pepsi i Lay’s rozpoczynają promocję konsu-

mencką pod nazwą „Kibice wygrywają pierwsi”. 

Zachęcał ich do tego będzie Kuba Błaszczykow-

ski. Promocja trwa od 13.03 do 14.05 2017 r. 

Konsumenci będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody, 

m.in. Wyjazdy na finał Ligi Mistrzów w Cardiff. Wystar-

czy kupić 2 promocyjne produkty Lay’s i/lub Pepsi, zna-

leźć kody, następnie wpisać je na stronie konkursowej 

www.kibicewygrywaja.pl i wykonać zadanie. Promocja 

będzie wspierana silną kampanią, która obejmie 

działania reklamowe w  telewizji, na portalach 

internetowych, w  mediach społecznościowych 

oraz materiały w punktach sprzedaży (POS).

Wraz z początkiem 

marca pojawiła się na 

sklepowych półkach 

w  zmienionym opako-

waniu. Niezmienna po-

została ikoniczna butelka 

Soplicy o prostokątnym 

kształcie i charaktery-

stycznych grawerach, 

która zdecydowanie wy-

różnia ją na półce spośród pozostałych wó-

dek smakowych. Bardziej czytelne i przejrzy-

ste staną się etykiety marki. Dzięki większym, 

centralnie umieszczonym grafikom przedsta-

wiającym owoce, łatwiejsza będzie identyfi-

kacja ulubionego wariantu. Zmianie ulegną 

też tzw. banknoty, czyli dolne części etykiet, 

od teraz jednolite dla wszystkich Soplic sma-

kowych w kolorze złotym i srebrne dla czy-

stej wódki, Soplicy Szlachetnej. Znajdzie się 

na nich nowe hasło, na którym teraz opierać 

się będzie komunikacja marki. 

25 lat temu Olsztyńskie Zakłady Drobiar-

skie zostały sprywatyzowane i rozpoczęły 

działalność pod nazwą Indykpol. Z okazji 

jubileuszu Indykpol zaprasza do udziału 

w konkursie, w którym można wygrać wy-

jazd na wakacyjny obóz sportowy dla dzie-

ci w wieku 10-15 lat, z udziałem siatkarzy 

gwiazd – Indykpol AZS Olsztyn. Wystarczy 

kupić produkt Indykpol i wysłać pracę (rysu-

nek, zdjęcie, film) pokazujący aktywnie spę-

dzony czas z rodziną. Każda praca to wspar-

cie na wakacje dla sportowo uzdolnionych 

dzieci z ubogich rodzin. Szczegóły konkur-

su, który trwa od 1.03.2017 do 30.04.2017, 

na stronie www.25lat.indykpol.pl.

W ramach Europejskiego Funduszu Naj-

bardziej Potrzebującym (FEAD), ze środ-

ków którego realizowany jest w Polsce 

program operacyjny Pomoc Żywnościowa 

opublikowano wyselekcjonowany zbiór 

dobrych praktyk, zebranych w 15 krajach 

Europy. Wśród wyróżnionych projektów 

znalazł się innowacyjny program „Kulinar-

nie Mocni” realizowany przez Federację 

Polskich Banków Żywności i firmę McCor-

mick Polska, właściciela marki Kamis.

Nowa odsłona 
Soplicy

25-lecie Indykpol 
– konkurs

Polski program 
„Kulinarnie Mocni” 
doceniony przez 
Komisję Europejską

I DAJ SZANSĘ INNYM!
WYGRAJ OBÓZ Z GWIAZDAMI

Wielka 
promocja 
Hochland na 
Piątkę!

in
fo

r
m

a
c

ja
 h

a
n

d
lo

w
a

8 | www.hurtidetal.pl

Z rynku FMCG

!
Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).



NOWY FORD KUGA
TWÓJ KLUCZ DO BIZNESU
Odkryj nowego Forda Kuga i wprowadź swój biznes na wyższe obroty
• aluminiowe felgi 17”
• automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
• elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika
• podgrzewane przednie fotele i przednia szyba
• tempomat
• system audio SYNC 3 z ekranem 8”

FORD LEASING OPCJE C02

już za 772 PLN netto/mies.* 145 g/km

* Podana miesięczna rata leasingu jest kwotą netto. Wyliczenie dla Forda Kuga Trend z pakietem Amber X 1.5 EcoBoost, 
120 KM, M6, FWD, w promocyjnej cenie 90 333 zł brutto na okres 48 miesięcy przy całkowitym przebiegu 150 000 km
i opłacie wstępnej 25%, WIBOR 1,73%. Niniejsza kalkulacja skierowana jest do przedsiębiorców i nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym.

Zużycie paliwa 6,3 l/100 km, emisja CO2 145 g/km (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 z późniejszymi zmianami
w WE 692/2008, cykl mieszany). Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym. Ford OneCall: 22 522 27 27 
– opłata  za  połączenie  zgodna  z  taryfą  operatora. ford.pl







Modern-Expo S.A., wiodący producent 

oraz dostawca wyposażenia handlowe-

go w Europie rozpoczyna, dzięki swojej 

niemieckiej spółce, współpracę z mię-

dzynarodowym koncernem Schweitzer, 

światowym liderem w opracowywaniu 

i  wdrażaniu nowoczesnych konceptów 

w  dziedzinie retail. Dla Modern-Expo 

połączenie z międzynarodowym koncer-

nem Schweitzer to szansa na uzyskanie 

wiodącej pozycji i rozwoju sprzedaży 

na jednym z największych wyposaże-

niowych rynków w Europie, obejmują-

cym Niemcy, Austrię i Szwajcarię. Nowa 

spółka będzie odpowiedzialna za rozwój 

rynku, a także dystrybucję produktów 

Modern-Expo na tych obszarach. 

I nnowacy jny 

design opako-

wania podkreśla 

świeżość, owoco-

wość, jak i  natu-

ralny smak pro-

duktów. 3 Owoce 

Niegazowane to 

napoje na bazie 

wody mineralnej z 20% zawartością soku. 

Dla spragnionych egzotyki i szybkiego 

orzeźwienia, Zbyszko proponuje herbatę 

Fruit Ice Tea cytrynową lub brzoskwinio-

wą. Miłośnikom smaków polskich sadów 

spodoba się połączenie wiśni z jabłkiem. 

Natomiast Ci, którzy chcą spróbować 

wszystkiego po trochu, rajskich smaków jak 

i natury polskiej ziemi, pokochają kombina-

cję owoców takich jak jabłko, pomarańcza, 

brzoskwinia oraz coctail witaminowy. Na-

poje nie zawierają konserwantów, sztucz-

nych słodzików i barwników.

W 2016 roku Bryza płyn do czyszcze-

nia pralki zaczęła budować i rozwijać 

segment środków do czyszczenia pralek. 

Dzięki inwestycjom w media Bryza stała 

się motorem wzrostu segmentu, przyno-

sząc w 100% dodatkową wartość sprze-

daży. Przez cały 2017 rok trwać będzie 

kampania telewizyjna wspierająca pro-

dukt Bryza płyn do czyszczenia pralki. 

Warto zatem zadbać o dostępność pro-

duktu w sklepie. 

Modern-
Expo łączy 
siły z firmą 
Schweitzer

Seria Zbyszko 3 
Owoce Niegazowane – 
w nowych opakowaniach Bryza do 

czyszczenia pralki 
w TV

Lisner Śledzik na Raz 
Bez Konserwantów w reklamie TV

Świętokrzyski specjał 
wart miliony 

W połowie marca 

rusza kolejna od-

słona kampanii TV 

wspierająca Śledzika 

na Raz marki Lisner 

Bez Konserwantów. 

Tym razem Michel 

Moran, ambasador marki Lisner, zachęca do spróbowania wer-

sji Bez Konserwantów hitu rynkowego Lisnera – Śledzika na Raz. 

Oprócz udoskonalonych receptur, produkty posiadają odświeżoną 

szatę graficzną. Marka Lisner jest najsilniejszą marką w kategorii 

przetworów śledziowych, z prawie 100% wspomaganą świadomo-

ścią, stale obecną w mediach.

W okresie Świąt Wielkanocnych, kampania promocyjna marki Polski Cukier zwraca uwa-

gę konsumentów na produkty do pieczenia. Poleca do wypieków wysokiej jakości Cukier 

Puder 500 g bez dodatków oraz Cukier do Pieczenia – drobny 1 kg. Kampania ta obejmuje 

swym zasięgiem działania telewizyjne, internetowe i prasowe. Najnowsze programy kulinar-

ne zaprezentują bogactwo zastosowań Polskiego Cukru.

Wartość marki Majonez 

Kielecki należącej do Wy-

twórczej Spółdzielni Pracy 

„Społem” z roku na rok wzrasta. Zgodnie z najnowszym rankin-

giem Rzeczpospolitej dot. najcenniejszych znaków towarowych, 

świętokrzyski brand awansował o pięć miejsc w górę zyskując war-

tość 38,6 mln złotych. Jak się okazuje, Majonez Kielecki jest nie 

tylko jednym z najbardziej rozpoznawalnych tego typu produktów 

w kraju, ale także znalazł się w gronie najcenniejszych polskich 

marek. Jego wartość w porównaniu z rokiem poprzednim wzro-

sła o ponad 1,5 mln złotych. Co więcej, brand uplasował się na 

29. miejscu w zestawieniu produktów żywnościowych 2016 roku. 

Kampania  
Polski 
Cukier
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Firma Gold Drop zmieniła swo-

je logo, a właściwie wprowadziła 

uproszczoną wersję dotychcza-

sowego logo z kropelką. Prostsze 

graficznie logo oraz nowa kolory-

styka są nawiązaniem i podkreśle-

niem ekologicznego aspektu produktów łączącego się z misją firmy 

„Tworzymy produkty dla każdego domu, bezpieczne dla użytkow-

nika i środowiska naturalnego”. Od stycznia została uruchomiona 

także nowa strona internetowa www.golddrop.eu w nowoczesnej 

i bardziej czytelnej odsłonie. 

Ambra S.A. otrzymała prestiżowy tytuł Ambasadora Wojewódz-

twa Lubelskiego. Nagroda przyznawana jest wybitnym osobom, 

instytucjom i firmom, które wnoszą istotny wkład w promowanie 

Lubelszczyzny. Nagrody wręczono 25 lutego podczas Gali w Lu-

blinie. Spółkę Ambra, producenta Cydru Lubelskiego, wyróżnio-

no w kategorii „firma”. Na zdjęciu: Robert Ogór, Prezes Ambra.

W ramach 9. edycji programu „Po Stronie Natury”, zainicjowanego 

przez Żywiec Zdrój, sadzimy milion drzew. Aby dołączyć do akcji wy-

starczy  zarejestrować na stronie postronienatury.pl kod promocyjny 

z etykiety wody niegazowanej Żywiec Zdrój 1,5 l lub 1,75 l i posadzić 

drzewo na wirtualnej mapie lub przyjść na jedno z wydarzeń i ode-

brać sadzonkę. Akcja trwa od 4.04 do 11.06.2017.

Opakowanie zwiększa postrzeganą wartość 

produktu i pozwala zdobyć nowych konsumen-

tów. Dlatego Żywiec Zdrój wprowadza zmiany 

w obszarze opakowania. Jego nowy wariant 

podkreśla charakter premium produktu oraz 

związek marki z naturą. Transparentna etykie-

ta zwiększa widoczność krystalicznie czystej, 

źródlanej wody. Nowe opakowanie jest lepiej 

oceniane przez obecnych konsumentów marki, 

a  dzięki nowoczesnemu wyglądowi, zachęca 

do zakupu także nowych konsumentów, szcze-

gólnie z młodszej grupy wiekowej.

Nowe Logo i strona Gold Drop Ambra Ambasadorem 
Województwa Lubelskiego

Posadźmy milion drzew, bo im więcej 
drzew tym więcej czystej wody w naturze!

Nowoczesne opakowanie 
wody Żywiec Zdrój 

Inauguracja Magazynu 
Wyrobów Gotowych Mieszko

3 marca 2017 roku 

w  Gliwicach odbyło się 

uroczyste otwarcie nowego 

magazynu Mieszko, którym 

od 6 marca zarządza ID 

Logistics Polska. Spotkanie 

poprowadzili Igor Jeliński 

– Prezes Mieszko S.A. oraz 

Yann Belgy - Dyrektor Ge-

neralny ID Logistics Polska 

S.A. Uroczystość uświetniła 

obecność lokalnych władz 

oraz mediów. 

Do zadań ID Logistics 

należy efektywne zarządzanie procesami magazynowymi, w tym 

co-packing, kompletowanie zamówień i zarządzanie zapasami. 

Operator odpowiada także za transport półproduktów bezpośred-

nio z zakładów produkcyjnych Mieszko do gliwickiego centrum 

dystrybucji. Nowoczesny magazyn typu BTS (build-to-suit) został 

w pełni dostosowany do przechowywania i dystrybucji artykułów 

czekoladowych. Nowe centrum dystrybucji Mieszko w Gliwicach 

skonsolidowało pracę dwóch magazynów firmy. Jego powierzchnia 

wynosi  6 800 mkw. Składowanych jest tu ponad 800 typów (SKU) 

produktów czekoladowych. Priorytetem projektu jest poprawa ser-

wisu dla klientów Mieszko w Polsce i na świecie poprzez reorganiza-

cję i skonsolidowanie pracy magazynów wyrobów gotowych. 
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* Rabat nie dotyczy kosztów dostawy. Kod promocyjny ważny do 30.06.2017.  Oferta skierowana wyłącznie do osób prowadzących działalność 
gospodarczą i na cele z nią związane. Regulamin promocji dostępny na www.mecalux.pl/shop.

kod rabatowy: HD0617

 na zakupy produktów 
dostępnych na:

Specjalnie dla czytelników 
Hurt&Detal rabat* 

-10%

Oferta specjalna dla czytelników 
czasopisma Hurt & Detal 

szczegóły na stronie 16
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Trzy pytania do Magdaleny Bernat, Kierownika Regionalnego 
w Amazis.net quality food&drinks kieruje Joanna Kowalska.

Trzy pytania do...

Amazis.net to przede wszystkim szeroka 

oferta win i piw. Jak wyglądają obecnie 

trendy konsumenckie jeśli chodzi o kate-

gorię piwa?

Polacy coraz częściej sięgają po alkohole 

wyższej jakości, ale jednocześnie niższej zawar-

tości procentowej. W przypadku piw zwracają 

uwagę na pochodzenie, a także sposób pro-

dukcji oraz smaki. Popularnością nadal cieszą 

się więc małe browary, oferujące piwa długo 

warzone, tworzone z naturalnych składników. 

Między innymi z tego powodu oferta Amazis.

net quality food&drinks rozbudowana została 

o  piwa czeskie Praga, dostępne już nie tylko 

w wersji Pils i Lager, ale również Semi Dark La-

ger, Hefeweizen i Amber Lager, który stanowi 

wyjątek w ofercie, będąc znakomitym wybo-

rem dla miłośników mocniejszych piw (jego za-

wartość alkoholu to 6,1%, a nie 4,5 czy 4,7%, 

jak pozostałe piwa Praga). 

A czym kierują się konsumenci wybierając 

wino?

Wyedukowani klienci sięgają po trunki dobrej 

jakości, szczególnie wytrawne i półwytrawne, 

zwracając uwagę tak samo na markę, jak i region 

pochodzenia czy szczep. Z naszej oferty popu-

larnością cieszą się wina włoskie – to przede 

wszystkim wina Almadi, a także morawskie – 

szczególnie Chateau Bzenec oraz Habánské 

sklepy, a także musujące Bohemia Sekt, których 

sprzedaż rośnie szczególnie w czasie świąt – ta-

kich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. 

Przed nami wiosna i Święta Wielkiej Nocy. 

Jakie produkty polecacie na ten okres, co 

zamierzacie promować?

Wiosną, podobnie jak latem, królują wina 

lekkie i mineralne, zapewniające wysoką daw-

kę orzeźwienia. W okolicy Wielkanocy zwięk-

sza się sprzedaż win musujących, niekoniecz-

nie białych – równie ciekawe są wina różowe, 

które stanowią doskonały dodatek do deserów, 

jak i są pomysłem na efektowny prezent dla 

gospodarza świątecznej uczty. Takie wrażenie 

robi np. wino Bohemia Sekt Rosé demi sec, 

które obok atrakcyjnej butelki i etykiety, daje 

wspaniały koncert bąbelków. Z kolei z win spo-

kojnych uznaniem cieszą się te, które z jednej 

strony zapewniają owocowe akordy, a  z  dru-

giej – nie są przeciążone. Taką propozycją jest 

np. Chateau Bzenec Bzenecka Lipka, które 

ma nieco mineralny i odświeżający smak. Co 

najważniejsze, obie te propozycje mieszczą się 

w cenie półkowej na poziomie 20-30 zł, co nie 

pozostaje bez znaczenia. Dla klienta kupujące-

go wina w sklepie detalicznym liczy się bowiem 

tak samo jakość, jak i przystępna cena za butel-

kę jakościowego trunku.
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REWOLUCJA W PODATKACH!
Jednolity Plik Kontrolny to kopalnia  
danych finansowych o Twojej firmie

Produkt nagrodzony:

Zrób to, co 5200 polskich przedsiębiorców 
sprawdź za darmo swój Jednolity Plik Kontrolny 

na www.bezpiecznyplik.pl 



Gala finałowa Wawel  
„Z miłości do radości”

Finałowe spotkanie było okazją do podsu-

mowania działań prowadzonych w ramach 

akcji. Uczestnicy gali obejrzeli krótki film, po-

kazujący jak zrodził się pomysł akcji i jak prze-

biegała jego realizacja. Na scenie pojawili się 

przedstawiciele każdej z organizacji charyta-

tywnych, biorących udział w programie, a tak-

że podopieczni fundacji „Wawel z Rodziną”, 

którzy zaśpiewali wspólnie z krakowską artyst-

ką Beatą Rybotycką, oraz podopieczni funda-

cji „Mimo Wszystko”, którzy wystąpili wraz 

z Anną Dymną. Uroczystość uświetnił występ 

Zbigniewa Wodeckiego z zespołem.

Pomaganie jest proste!
W ramach akcji za pośrednictwem strony 

www.zmiloscidoradosci.pl konsumenci mogli re-

jestrować punkty ze specjalnie oznaczonych opa-

Wawel przekazał wsparcie finansowe 
o łącznej wartości 1 500 000 zł na 
rzecz pięciu polskich organizacji 
dobroczynnych podczas finału akcji 
„Z miłości do radości”. Uroczyste 
ogłoszenie wyników programu miało 
miejsce podczas Gali finałowej, która 
odbyła się 16 lutego 2017 w Centrum 
Kongresowym ICE w Krakowie.

Wszyscy są wygrani
Podczas finału akcji wszystkie organi-

zacje charytatywne biorące w niej udział 

otrzymały od firmy Wawel czeki o war-

tości zależnej od miejsca zajętego w ran-

kingu, o którego kształcie zdecydowali 

konsumenci: 

• I miejsce i nagroda w wysoko-

ści 500 000 zł – Fundacja Anny 

Dymnej „Mimo Wszystko”

• II miejsce i nagroda w wysokości 

400 000 zł – Fundacja Ewy Błasz-

czyk „Akogo?”

• III miejsce i nagroda w wysokości 

300 000 zł – Akademia Przyszło-

ści ks. Jacka WIOSNY Stryczka

• IV miejsce i nagroda w wysoko-

ści 200 000 zł – Fundacja „Wawel 

z Rodziną”

• V miejsce i nagroda w wysokości 

100 000 zł – Fundacja Jaśka Meli 

„Poza Horyzonty”

W AKCJI WZIĘŁO 
UDZIAŁ PONAD  
100 000 
UŻYTKOWNIKÓW

ŁĄCZNA KWOTA JAKĄ 
WAWEL PRZEZNACZYŁ NA 
WSPARCIE ORGANIZACJI TO 
AŻ 1 500 000 ZŁ

DO KONSUMENTÓW  
TRAFIŁO ŁĄCZNIE PRAWIE 
15 000 NAGRÓD 
RZECZOWYCH

kowań produktów Wawel oraz paragonów w przy-

padku słodyczy zakupionych na wagę, a następnie 

wymieniać je na atrakcyjne nagrody gwarantowa-

ne, takie jak bilety do kina czy designerskie torby. 

To właśnie oni, poprzez swoje głosy, zadecydowali 

o tym, jakie wsparcie finansowe od firmy Wawel 

trafi do poszczególnych organizacji. Do 31 grudnia 

2017 r. można wciąż rejestrować punkty z opako-

wań i odbierać nagrody rzeczowe.
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Rozmowa z Krzysztofem Pawińskim, 
Prezesem Grupy Maspex. 
Liczne inwestycje, rozbudowa fabryki Lubelli, przejęcie rumuńskiego pro-

ducenta wody – to tylko jedne z wielu osiągnięć Grupy Maspex w 2016 

roku. Jaki był to okres dla firmy, a jaki dla rynków na których działacie? 

2016 rok możemy bez wątpienia uznać za jeden z najlepszych w na-

szej historii. Udało się nam zwiększyć przychody ze sprzedaży do 

4 mld 270 mln zł, czyli w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększyliśmy 

je o około 550 mln zł. Można powiedzieć, że zakończyliśmy już integrację 

w związku z przejęciem zakładu i marek firmy Agros Nova – w styczniu 

wyodrębniliśmy strukturę handlową dedykowaną sprzedaży wszystkich 

naszych produktów poza sokami, nektarami i napojami. Jest to struktura 

silnie rozbudowana i dedykowana tylko tej części biznesu – czyli wyrobom 

zbożowym, w tym makaronom, produktom instant i  całej ofercie Agros 

Nova. Zachowania konsumenckie są nadal dobre w całym regionie Europy 

Środkowo-Wschodniej, na co wpływ mają m.in. rosnąca gospodarka i re-

kordowo niskie bezrobocie. Byle tak dalej.

Macie za sobą dużą liczbę przejęć, zarówno w Polsce jak i za grani-

cą. Czy istnieje uniwersalna recepta na udane akwizycje?

Nie ma recepty na sukces w biznesie, czy udaną akwizycję. Gdyby ist-

niała, to rozwój firm takich jak nasza byłby niemożliwy, ponieważ sukces 

stanowiłby pochodną zainwestowanych środków, a nie wielu innych, bliżej 

nieznanych czynników. W mojej branży taki przepis na sukces na pewno 

mieliby najwięksi i nikt inny nie mógłby rozwinąć skrzydeł na skalę mię-

dzynarodową. Każda akwizycja jest inna. I tak jak nie ma gotowego prze-

pisu na udane przejęcie, tak jest parę dobrych praktyk, które choć sukcesu 

nie gwarantują, to zmniejszają prawdopodobieństwo porażki. Na samym 

początku trzeba odpowiedzieć sobie na pytania – ile mogę zapłacić, za 

co płacę i jaką ma to dla mnie wartość? Trzeba zrozumieć, po co daną 

firmę kupujemy i jaki mamy plan na przyszłość. Musimy dobrze rozpo-

znać wartość firmy, jej mocne i słabe strony. Spółka przejmowana musi 

też zaakceptować model działania kupującego. Mimo, że w naszej historii 

zrealizowaliśmy 18 akwizycji, cały czas się uczymy. 

„Mamy kapitalny zespół 
pracowników, którzy codziennie 
podejmują decyzje i mierzą się 
z wyzwaniami naszej firmy – to 
bardzo ważny aspekt i fundament 
przyszłego rozwoju”.
Które z dotychczasowych akwizycji były dla Pana szcze-

gólnie ważne?

Na pewno przełomowe było pierwsze przejęcie, dzięki 

któremu wzbogaciliśmy naszą ofertę o markę Kubuś. Było 

to duże organizacyjne przedsięwzięcie, ale i początek 

przygody z większym biznesem. Kolejne akwizycje – za-

równo firmy Tymbark, jak i Lubella – wymagały już innych 

narzędzi realizacji. Inaczej bowiem przejmuje się firmę 

z  dorobkiem i pozycją, a inaczej upadającą. W pamięci na pewno 

pozostaje pierwsze przejęcie zagraniczne w Czechach – to było zu-

pełnie nowe doświadczenie – pewnego rodzaju uniwersytet biznesu. 

Oczywiście przejęcie firmy Agros Nova – największa nasza akwizycja 

– była dużym wyzwaniem, choć proces łączenia przebiegł sprawniej, 

niż się spodziewaliśmy. 

 Jakie działania obejmuje realizowany przy wsparciu środków 

z Europejskiego Banku Inwestycyjnego projekt inwestycyjny Grupy 

Maspex na lata 2016-2018? Jak wpłynie na rozwój biznesu Grupy?

W tym roku planujemy wydać na inwestycje około 350 mln zł. Star-

tujemy z częścią produkcyjną w Łowiczu i budową centrów logistycz-

nych w Lublinie, Olsztynku i Łowiczu. Mamy też plany budowy cen-

trum logistyczno-magazynowego na Węgrzech i zakupu dodatkowych, 

nowych linii produkcyjnych w Rumunii. Dodatkowo na niektóre plano-

wane w Polsce inwestycje udało nam się pozyskać korzystne finanso-

wanie w wysokości 60 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjne-

go, częściowo w ramach planu Junckera. Finansowanie to pozwala na 

pozyskanie środków nie tylko na lepszych warunkach w porównaniu 

z bankami komercyjnymi, ale także o dłuższym terminie kredytowania. 

Planowane inwestycje sprawią, że będziemy jeszcze bardziej efektyw-

ni, elastyczni w reagowaniu na potrzeby konsumentów, a inwestycje 

w obszar logistyki są dla nas kluczowe z punktu widzenia obsługi nasze-

go otoczenia handlowego.

Rok 2017 rozpoczął się sukcesami – m.in. marki Maspexu zostały 

docenione w prestiżowym Rankingu Najcenniejszych Polskich 

Marek. To powód do dumy. Niedługo też ogłoszenie wyników 

Konkursu Złoty Paragon 2017. Jak ważne są dla firmy nagrody i wy-

różnienia przyznawane markom i produktom z portfolio Maspexu?

Nagrody i wyróżnienia potwierdzają naszą pozycję na rynku i są 

miłym dowodem na to, że nasza praca nie idzie na marne. Bardzo 

cenimy uznanie dla naszych marek wśród partnerów handlowych – 

właścicieli i kierowników sklepów, czyli tych, którzy głosują w Kon-
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kursie Złoty Paragon. To bardzo wymagająca grupa jurorów – są 

najbliżej konsumenta i najlepiej wiedzą co Polacy mówią o naszych 

produktach. 

W swoim bogatym portfolio macie wiele produktów przeznaczonych 

dla dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo i wysoka jakość – to z pewno-

ścią najważniejsze elementy, dzięki którym można zdobyć i na stałe 

utrzymać zaufanie rodziców, którzy podejmują decyzje zakupowe. 

W jaki sposób zapewniacie bezpieczeństwo produktom Maspexu?

W naszej ofercie są nawet produkty dla niemowlaków, ale rzeczy-

wiście – pierwszą, szczególną dla nas grupą odbiorców są małe dzieci. 

Posiadamy także propozycje dla starszych – aż do wieku dojrzałe-

go, czyli można powiedzieć, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie. 

Bezpieczeństwo żywności, to dziś podstawa na rynku spożywczym. 

Rozpoczyna się już na poziomie surowców oraz właściwej kontroli 

ich jakości i oczywiście jest bardzo istotne później – w całym proce-

sie produkcji w połączeniu z zaawansowanymi technologiami. Każda 

partia produktów przed dopuszczeniem do sprzedaży, podlega sze-

regowi badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz testów 

szczelności opakowań. Na bazie numeru partii produktu, jesteśmy 

w stanie odtworzyć całą jego historię. W każdym zakładzie zabezpie-

czamy również kontrpróby produktów – przechowywane przez cały 

czas przydatności do spożycia. Ostatnim i równie ważnym etapem za-

chowania jakości produktu jest reagowanie na uwagi konsumentów. 

Chociaż muszę przyznać, że nie jest ich zbyt dużo. 

 Czy prozdrowotny aspekt żywności, to dzisiaj nieodłączny element 

produktów spożywczych?

Smak, wygoda i zdrowie to najważniejsze czynniki decydujące 

o zakupie produktu przez konsumenta. Te trzy komponenty muszą 

być obecne w każdym produkcie. Kwestią otwartą pozostaje jedynie 

to, w  jakich proporcjach dany artykuł spożywczy okaże się zdro-

wy, smaczny i wygodny. Przykładowo – kiedy się spieszę, idę w tak 

zwanym biegu i pragnę zaspokoić pragnienie, 2-litrowe opakowanie 

napoju Tymbark z pewnością nie jest tym, które jest dopasowane 

do aktualnej sytuacji. Będę poszukiwał wygodniejszego i mniejszego 

opakowania – czyli butelki plastikowej o pojemności 0,5 l. Kwestia 

wygody jest tu nadrzędna. 

Odwoływanie się w akcjach konsumenckich, konkursach, czy rekla-

mach do pozytywnych, ciepłych uczuć i emocji zjednuje konsu-

mentów i zapewne buduje więź z marką…

Gdyby to było takie proste, że wystarczy zrobić ciepłą reklamę, 

która ładnie się odniesie do pozytywnych uczuć, to wszyscy mieliby 

rozpoznawalne marki, cieszące się zaufaniem konsumenta i mogliby 

oferować produkt unikalny. Jednak jest to dużo bardziej złożone zagad-

nienie. Nie wystarczy sama reklama, chociaż jest ona jednym z waż-

niejszych elementów informowania i zachęcania konsumenta do za-

kupu danego produktu. Najważniejsza jest ciągłość i gwarancja tego, 

że to co jest obiecane – będzie dostarczone w produkcie. Niestety gro 

reklam i obietnic w nich składanych jest na wyrost. Doprowadza to do 

rozczarowania w momencie, kiedy mamy do czynienia ze zderzeniem 

obietnic z realnym produktem. I właśnie ten umiar między zapowie-

dzią, a tym, co dostarczamy – pewna zgodność – jest dla nas kluczowa. 

Oczywiście dochodzi do tego odpowiedni klimat, ciepłe uczucia, które 

wzmacniają więź. Staramy się tak działać – w sposób odpowiedzialny, 

a co za tym idzie obiecujemy to, co jest rzeczywiście w produkcie do-

starczane. Konsumenci to doceniają. Mamy dużą liczbę marek na topie 

w swoich kategoriach, co jest efektem umiejętnego łączenia aspektów 

marketingu, trade marketingu, dystrybucji i produkcji na najwyższym 

poziomie jakościowym. 

Nowe ciasteczka Kubuś, nowa mąka Lubella, dwie nowe twarze 

Tigera – to tylko jedne z ostatnich nowości w portfolio popularnych 

marek. Jaki będzie rok 2017 pod tym względem?

Mam nadzieję, że równie dobry, jak 2016, albo i lepszy. To bardzo 

świeże nowości, ale jeszcze wiele miesięcy przed nami. Będą dalsze, 

planujemy też silne działania wspierające nasze marki. Wszystko to 

z pewnością wzmocni pracę naszego otoczenia handlowego. 

Wielkie pieniądze, przyjaźń w budowaniu dużego biznesu, akwizycje, 

spory sądowe o marki… – to świetne tematy na książkę, która z pewno-

ścią zostałaby bestsellerem… Czy zawodowo czuje się Pan spełniony? 

Na pewno jest wiele innych historii, które budzą większe emocje. 

Nasz dzień to ciężka praca i obowiązki pozbawione okraszonych wiel-

kimi słowami i emocjami zdarzeń. Zdecydowanie zarówno ja, jak i moi 

wspólnicy nasze najlepsze lata dedykowaliśmy branży spożywczej. Za-

wodowo – każdy z nas jest człowiekiem spełnionym i współautorem 

sukcesu Maspeksu. Patrząc na historię naszej firmy mamy poczucie, że 

zbudowaliśmy coś istotnego, o wymiarze międzynarodowym. To cieszy, 

ale też nie może usypiać. Pracowitość i konsekwencja są najważniejsze. 

Choć oczywiście to, gdzie dzisiaj jesteśmy daje satysfakcję, ale też po-

zytywną energię na nowe wyzwania!

 Jaką przyszłość widzi Pan przed firmą w perspektywie, powiedzmy 10 lat?

Z punktu widzenia naszej dzisiejszej pozycji to pytanie dotyczy nie 

tego – jakie produkty wprowadzimy do oferty, ale jak zarządzimy istot-

nymi procesami w firmie. To czy Maspex będzie równie wielki, czy 

jeszcze większy za 10 lat zależy od tego, czy się nam to uda, czy nie. 

Perspektywy są optymistyczne, ponieważ dużo w tym obszarze już zro-

biliśmy. W sprawny sposób dokonaliśmy ewolucyjnej zmiany przejścia 

od zarządu właścicielskiego do menadżerskiego, a nie jest to łatwe dla 

wielu firm. Mamy kapitalny zespół pracowników, którzy codziennie 

podejmują decyzje i mierzą się z wyzwaniami naszej firmy – to bardzo 

ważny aspekt i fundament przyszłego rozwoju Maspeksu. 

Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Pańczyk

Redaktor Naczelny
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O dopasowaniu oferty do 
trendów konsumenckich, 
sukcesach i wyzwaniach 
w firmie oraz 
perspektywach rozwoju 
na rynkach zagranicznych 
rozmawiamy z Igorem 
Jelińskim, Prezesem 
Mieszko S.A.

Światowe trendy żywieniowe, a także ogromna oferta produktów 

w segmencie słodyczy sprawia, że producenci nieustannie muszą 

czymś zaskakiwać konsumentów. Jakiś czas temu wspominał 

Pan, że nadchodzi czas budowania nowej oferty i optymalizacji 

dotychczasowej. W jaki sposób dostosowujecie ofertę produktową 

Mieszko z jednej strony do trendów żywieniowych, a z drugiej do 

zapewnienia pełnej satysfakcji konsumenta?

Ubiegły rok był dla nas okresem dużych zmian. Skoncentrowaliśmy 

się na tym, co jest dla firmy Mieszko najbardziej istotne, w czym je-

steśmy ekspertami: czekoladowe praliny i cukierki. Zresztą dlatego już 

w  2015 roku zdecydowaliśmy się sprzedać firmę Artur produkującą 

ciastka i krakersy. Po dwóch latach głębokiej restrukturyzacji, w 2017 

roku stawiamy na rozwój. Chcemy zaspokajać potrzeby konsumentów, 

więc konsekwentnie podążamy za trendami rynkowymi. Są one różno-

rodne. Na przykład w kategorii bombonierek istnieje tendencja poszu-

kiwania mniejszych formatów, które mogą być prezentem, jak i produk-

tem, którym można się dzielić z innymi. Mniejsze formaty odpowiadają 

także na trendy prozdrowotne – dają nam poczucie, że spożywanie 

słodyczy jest pod naszą kontrolą. Pozwalają również na większą do-

stępność cenową. Podążając za trendami prozdrowotnymi, wyelimino-

waliśmy z naszych produktów tłuszcze trans, a do cukierków będziemy 

dodawać więcej soków i owoców. Kolejnym krokiem będzie praca nad 

zmniejszeniem zawartości cukru w produktach.

Jakość produktów Mieszko jest w centrum naszych działań. Dlate-

go jednym z kierunków, w którym chcemy iść jest również wymiana 

czekolady z CBE na czekoladę bez ekwiwalentów tłuszczu kakaowego. 

Zrobiliśmy to już w pralinkach w Chocoladorro czy Magnifique i chce-

my kontynuować tę drogę. Zmiany te są jednak czasochłonne i będą 

wdrażane sukcesywnie.

Kolejnym ważnym trendem na rynku są produkty premium, co trze-

ba brać pod uwagę, zwłaszcza w kategorii prezentowej. Chcemy za-

pewnić ten aspekt konsumentom poprzez jeszcze lepszą jakość skład-

ników, które wykorzystujemy do produkcji, ale również poprzez formę 

i wygląd opakowania. 

Tym bardziej, że innowacyjność w naszej kategorii to element, który 

powinien rozwiązywać pewne problemy konsumenta – upraszczać mu 

życie, czy też odpowiadać na potrzeby, których dziś jeszcze nie dostrze-

ga. Możemy to zapewnić np. poprzez praktyczność podania produktu.

Na bieżący rok zaplanowaliśmy wiele niespodzianek dla naszych 

klientów.

 Jaki jest profil konsumenta produktów Mieszko? W jaki sposób 

zmieniał się on w ostatnich latach? Mam tu na myśli poszukiwa-

ne smaki, skład produktu, jakość, gramatury, wygląd opakowa-

nia, cenę…

Patrząc na historyczną ofertę Mieszko, można powiedzieć, że bazo-

waliśmy na dwóch gałęziach: z jednej strony były to tradycyjne bombo-

nierki, z drugiej zaś – praliny luzowe. Duże bombonierki są tradycyjny-

mi podarunkami, są zazwyczaj większe i kupowane na okazje.

Igor Jeliński związany jest z Mieszko S.A. od początku 2015 r., kiedy 
objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Specjalizuje się w zarządzaniu 
zmianą, realizacji projektów wydajnościowych, przekształcaniu struktur 
biznesowych oraz reorganizacji spółek.

Dzięki konsekwencji w działaniu, wielokrotnie osiągał wyniki 
przekraczające oczekiwania, zyskując szeroką wiedzę z zakresu 
zarządzania w branży handlu detalicznego, chemicznej oraz 
motoryzacyjnej, zwłaszcza na rynkach wschodzących (Europa 
Wschodnia i Bliski Wschód). Doświadczenie zdobyte podczas 
wieloletniej pracy dla korporacji międzynarodowych i spółek 
publicznych łączy z wrażliwością na różnice międzykulturowe 
i szacunkiem do różnorodnych doświadczeń.

Igor Jeliński ma wszechstronne wykształcenie w dziedzinie 
zarządzania, finansów i marketingu. Jest absolwentem Sorbony, 
Lincoln International Business School w Paryżu. Studiował również 
na Uniwersytecie North Carolina w amerykańskim Wilmington, gdzie 
zdobył tytuł MBA.

Notka Biograficzna
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Są mniej atrakcyjne dla młodszej generacji. Ten rynek oczywiście jest 

i nadal będzie, natomiast ulegnie skurczeniu na rzecz produktów, które 

będą odpowiadać jednocześnie na różne potrzeby: od samodzielnej 

konsumpcji, poprzez możliwość poczęstowania i podzielenia się, aż po 

funkcję prezentu. 

Nadal chcemy być silni w „okazjach”, ale równocześnie oferować 

większą gamę możliwości dla konsumentów, wchodząc w nowe formy 

podania naszych pralin. 

W kolejnych miesiącach będziemy wprowadzać nową linię produk-

tów dedykowaną młodszym konsumentom. Planujemy też ciekawe 

działania w kategorii pralin – wiśni w likierze, gdzie jesteśmy liderem 

i mamy ponad 40% rynku. W tym roku zamierzamy również „spoten-

cjalizować” doskonale znane i lubiane przez dzieci Zozole. Ale o tym 

w następnych miesiącach.

Cukierki eukaliptusowe obok Zozoli to nasz duży sukces. W tej ka-

tegorii nasze wzrosty są dużo wyższe niż całej kategorii rynkowej. Pod-

jęliśmy decyzję, żeby rozszerzyć tę poszukiwaną przez konsumentów 

linię o kolejne propozycje cukierków funkcjonalnych zgodnych z naj-

nowszymi trendami. Niedługo wejdą na rynek dwie nowe propozycje 

z tak modnymi teraz ziołami: cukierki eukaliptusowe z czarną porzecz-

ką i szałwią oraz z pomarańczą i lipą. 

 Od 2 lat stoi Pan na czele firmy Mieszko. Co stanowiło największe 

wyzwania w dotychczasowym zarządzaniu firmą, jakie były Pana 

największe sukcesy?

Największym wyzwaniem było zarządzanie zmianami, których było 

wiele w Mieszko, szczególnie w ubiegłym roku. 

Rok 2015 był okresem przyglądania się firmie i diagnozowania pro-

blemów w jej obrębie, poznawania rynku oraz analizy, w jakim kierun-

ku tę firmę poprowadzić. Następnie należało nakreślić wizję i strategię 

dla przyszłego rozwoju. Szalenie ważne było, aby wszyscy pracownicy 

utożsamiali się z nowo ustalonym kierunkiem dla Mieszka. To jedyna 

droga do sukcesu, posłuchać co pracownicy mają do powiedzenia i ra-

zem zdefiniować kluczowe zadania! 

Kolejnym ważnym krokiem było uporządkowanie naszej oferty. Pomimo 

wycofania ponad 30% SKU (indeksów) z naszej oferty, sprzedaż produk-

tów brandowych wzrosła, nawet więcej niż rynek. Uważam to za sukces, 

ponieważ usunęliśmy jednym cięciem mało rotujące i mało rentowne 

produkty, ale reprezentujące paręnaście milionów rocznej sprzedaży. Jeśli 

chodzi o sprzedaż bombonierek poza kalendarzowymi okazjami to razem 

z konfekcjonowanymi cukierkami czekoladowymi odnotowaliśmy wzrost 

sprzedaży produktów, które zostawiliśmy w ofercie. To pokazuje, że decy-

zje, które podjęliśmy były słuszne i idziemy w dobrym kierunku. 

Zamknęliśmy również fabrykę w Warszawie, w której produkowa-

liśmy wafle na czterech liniach produkcyjnych. Rozproszenie produk-

cji w różnych miejscach w Polsce nie jest efektywne. Podjęliśmy więc 

decyzję, że trzeba skoncentrować ją w Raciborzu, skąd wywodzą się 

nasze czekoladowe korzenie. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ 

w warszawskiej fabryce pracowało ponad 100 osób. Zamykanie fabryki 

jest wyzwaniem tym bardziej, jak chce się to zrobić tak, aby zapew-

nić pracownikom możliwość odnalezienia się w tej trudnej sytuacji. To 

ważne, aby z jednej strony móc powiedzieć jak odpowiedzialny Ma-

nager „zrobiłem to, co konieczne dla prawidłowego funkcjonowania 

mojej firmy”, ale z drugiej, aby jako człowiek nie wstydzić się patrzeć 

na siebie w lustro!

Dla mnie, jak i dla mojej kadry menadżerskiej etyka w biznesie to 

bardzo ważny aspekt w zarządzaniu. Dlatego zrobiliśmy wszystko, żeby 

pomóc osobom, które odchodzą. Organizowaliśmy warsztaty aktywiza-

cji zawodowej, po których każdy pracowników wyszedł z napisanym 

CV, spotkania indywidualne z psychologiem, nawet targi pracy na te-

renie zakładu oraz prezentacje potencjalnych pracodawców. Osoby, 

które posiadały uprawnienia emerytalne skorzystały ze świadczenia 

przedemerytalnego, a jeśli chodzi o pozostałych – zdecydowana więk-

szość znalazła pracę.

Produkcja wafli została ostatecznie przeniesiona do Raciborza, gdzie 

zainwestowaliśmy w nową halę produkcyjną i w modernizację naszych 

linii produkcyjnych. Było to ogromne przedsięwzięcie, aby w tak krót-

kim terminie zorganizować rozbudowę zakładu i transfer linii. Jeśli cho-

dzi o wafle produkujemy marki własne, ale mamy też nasz własny brand 

w tej kategorii. Ponieważ chcemy oferować naszym klientom wysokiej 

jakości produkty, ale i wyjątkowo profesjonalny serwis, postanowiliśmy 

oddać logistykę w ręce ekspertów. Jeszcze w marcu, dzięki budowie 

nowego Magazynu – zrealizowanej w rekordowym czasie, przekonają 

się o tym nasi kontrahenci. 

Te sukcesy są możliwe dzięki zaangażowaniu i determinacji pracow-

ników Mieszko. Chciałbym im gorąco podziękować za ciężką pracę 

i wiele poświęceń! 

Wzrost światowych cen surowców był w ostatnim czasie prawdzi-

wym wyzwaniem dla branży słodyczowej. Jak radziła sobie z tym 

firma Mieszko? W jaki sposób zabezpieczacie bazę surowcową, aby 

zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów?

Rzeczywiście w zeszłym roku wzrosły ceny ziarna kakaowego, czy-

li naszego głównego surowca. Wzrosty cen dotyczyły również cukru, 

tłuszczy oraz produktów mlecznych. Jest to wyzwanie dla firmy, jak 

i  dla całej branży. Wahania cen są jednak nieodłącznym elementem 

tego rynku. Przy zarządzaniu firmą należy podejmować takie decyzje, 

które biorą pod uwagę właśnie tę niewiadomą. Dotychczas Mieszko 

dość dobrze radził sobie z tym problemem, tym bardziej, że równocze-

śnie polepszaliśmy jakość naszych produktów. 

Podjęliśmy decyzję, że stawiamy na lepszą czekoladę, na natural-

ne składniki. Dla przykładu – w Michaszkach zwiększyliśmy zawartość 

„PO 2 LATACH GŁĘBOKIEJ 
RESTRUKTURYZACJI, W 2017 R. 
STAWIAMY NA ROZWÓJ.”
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orzechów aż do 25% – najwięcej na rynku. Konsumenci pokochali 

nowe Michaszki – otrzymaliśmy nagrodę Najlepszy Produkt 2017 roku, 

Wybór Konsumentów. Podążając za trendami, konsekwentnie idziemy 

więc w kierunku poprawy jakości i koncentrujemy się na kluczowych 

dla nas produktach, bez względu na wahania cen surowców.

Eksport stanowił zawsze bardzo ważną część rozwoju firmy Miesz-

ko. Jakie nowe kierunki ekspansji zagranicznej wyznaczyliście na 

najbliższe lata? 

Eksport był, jest i będzie ważnym kierunkiem dla Mieszko. Jesteśmy 

w czołówce eksporterów. W zeszłym roku byliśmy obecni na różnych 

targach, w tym roku będziemy jeszcze bardziej widoczni i aktywni. Na-

sza sprzedaż rozwija się dynamicznie w Europie Wschodniej, na Bliskim 

Wschodzie, Azji i Ameryce.

Chcemy kontynuować nasz rozwój w Chinach, gdzie jest duży po-

tencjał, mimo że nie jest łatwo na tym rynku funkcjonować.

W zeszłym roku rozpoczęliśmy eksport do Algierii. W Rosji i krajach 

postsowieckich ostatnio zauważamy duże ożywienie, co nastraja nas 

bardziej optymistyczne. Co ważne, nigdy nie utraciliśmy tych rynków, 

nawet w trakcie kryzysu i mamy tam mocnych dystrybutorów. Jak tylko 

ten rynek się ożywi, jesteśmy gotowi, by powrócić tam pełną parą.

Panie Prezesie, biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju firmy na 

rynku polskim i rynkach zagranicznych – proszę powiedzieć, jaką 

pozycję widzi Pan dla firmy Mieszko, powiedzmy za 5 lat? 

Markę Mieszko za 5 lat widzę odmłodzoną. To będzie marka, która 

komunikuje się z dużo szerszą grupą docelową, bo życie warto sma-

kować w każdym wieku! Rozszerzenie grupy docelowej marki – zde-

cydowanie nie oznacza zapomnienia o naszych wiernych i aktualnych 

konsumentach! Wręcz przeciwnie, dzięki nowym produktom czy for-

matom będą mogli oni dzielić niezapomniane chwile z rodziną i bliski-

mi, bo każdy w naszej ofercie znajdzie coś dla siebie.

Tak prywatnie – wiemy, że jest Pan pasjonatem podróżowania, 

a także fotografii – swoje prace prezentował Pan na wystawach 

w kraju i zagranicą. Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom 

więcej na temat Pana pasji. Czy stanowią one dla Pana inspiracje 

do nowych pomysłów biznesowych, może nowych produktów, 

kompozycji smakowych?

Uwielbiam podróżować, spędziłem dwa lata w podróży dooko-

ła świata. Kocham zdjęcia, robię je jak mam okazję. Gdy się komuś 

podobają, organizuję wystawy. Chodzę na różne seminaria i spotkania 

podróżników, pokazuję swoje filmy i opowiadam o podróżach. To pa-

sja mojego życia. Podczas urlopów często zaglądam do sklepów, żeby 

zobaczyć jak wygląda półka ze słodyczami w innych krajach. W  ten 

sposób czerpię wiele inspiracji, ze smaków czy sposobów podania pro-

duktów. Kupuję dużo słodyczy, by pokazać je następnie w dziale mar-

ketingu czy badań i rozwoju w Mieszko. Potem wspólnie dyskutujemy, 

inspirujemy się, aby stworzyć nasz własny unikalny koncept. Jestem 

przekonany, że podróże i poznawanie innych kultur otwierają umysł 

i pozwalają się dalej rozwijać.

A Pana ulubione miejsce na świecie?

Gdyby było to jedno miejsce, z pewnością dzisiaj by mnie tu nie 

było, bo bym tam zamieszkał. Z każdego kraju i z każdego miejsca, 

wyniosłem coś niesamowitego, coś, co mnie zainteresowało. Za-

kochałem się w Afryce. To było miejsce, które mnie zafascynowało 

i nawet po roku pobytu, nie chciałem wyjeżdżać. Kolekcjonuję ma-

ski afrykańskie i interesuję się sztuką pochodzącą z tego kontynen-

tu. Uwielbiam również kraje Bliskiego Wschodu, spędziłem tam 

fantastyczne chwile. Ponieważ trwają tam liczne konflikty, cieka-

wiły mnie rozmowy z różnymi ludźmi i poznawanie ich poglądów. 

Również Ameryka Południowa mnie urzekła. Fascynuje mnie także 

Azja, a szczególnie Japonia i jej kultura. Jak byłem młody, uczyłem 

się nawet japońskiego.

Tak naprawdę wszystkie miejsca mają swój niepowtarzalny klimat. 

Jednak dla mnie miejsca nie urzekają z powodu niesamowitej natury 

czy architektury, ale z powodu ludzi, których w tych miejscach spoty-

kamy. Zawsze miałem szczęście do niezwykle intersujących i inspirują-

cych spotkań.

Dziękuję za rozmowę,

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
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O zmianach stylu 
konsumpcji Polaków, 
panujących trendach, 
a także sukcesie fuzji 
Delecta i Bakalland 
oraz planach na 
przyszłość rozmawiamy 
z Markiem Moczulskim, 
Prezesem Zarządu Grupy 
Bakalland.

25 lat minęło w firmie Bakalland… Styl konsumpcji Polaków zmie-

niał się na przestrzeni tych lat. W jakim kierunku zmierzają trendy 

i jak wpisują się w nie produkty Bakalland i Delecty?

To nawet nie 25, a po ostatniej fuzji 200 lat tradycji. Ale rzeczywi-

ście, skupmy się na ostatnim ćwierćwieczu działalności. Zmiany w stylu 

odżywiania i konsumpcji są oczywiste, co widać nie tylko na tle Polski, 

ale całego świata. Przykładem może być chociażby to, że kiedyś ludzie 

w dużej mierze spożywali posiłki w domu, a w tym momencie dominuje 

trend jedzenia poza nim. Z tym też wiąże się „przekąskowość”, w co 

doskonale wpisuje się oferta Bakalland. Jeśli ktoś chce się odżywiać „on 

the go” to mamy dla niego całą paletę zdrowych możliwości. Oferujemy 

bakalie w małych torebkach, które są poręczne i łatwo można po nie 

sięgnąć w samochodzie, w biurze czy zabrać ze sobą w plecaku bądź 

torebce. Batony Ba! to kolejna zdrowa przekąska, którą można mieć 

zawsze przy sobie. To jest pierwszy trend jeśli chodzi o zmiany w od-

żywianiu. Drugi, który możemy zaobserwować, to prozdrowotność. 

Konsumenci coraz częściej szukają żywności bez sztucznych dodatków 

i coraz mniej przetworzonych. Produkty, które oferujemy to m.in. su-

szone owoce i orzechy, które zaspokajają te potrzeby. Od marca mamy 

nową linię batonową – Zero Cukru. Natomiast nasza linia standardowa 

już teraz pozbawiona jest dodatku cukru czy tłuszczów utwardzonych. 

Ludzie czytają etykiety, a my oferujemy zdrowe produkty.

Obecne style odżywiania bardzo nam sprzyjają. O ile 25-30 lat temu 

produkty, takie jak nasze, były używane okazjonalnie w dwóch okre-

sach, czyli do ciast na Wielkanoc i Boże Narodzenie, to w tej chwili 

co najmniej połowa konsumpcji jest w formie przekąski. To są trendy 

światowe, które w Polsce również się przyjęły.

 Portfolio produktów Bakalland i Delecty wciąż się rozwija. Rok 2016 

obfitował zarówno w innowacyjne pomysły, jak i zmianę szaty gra-

ficznej produktów. Jak przyjął je rynek?

Jeśli chodzi o Bakalland to w roku 2016 mieliśmy znakomite wyniki. 

Nie tylko dzięki zmianie opakowań, ale też udanej promocji. Nasz RMS 

(relative market share) jest dwukrotnie wyższy od kolejnego konkurenta 

w branży. To jest wynik rewelacyjny i w ciągu ostatniego roku umacnialiśmy 

pozycję lidera. Oczywiście wszystkie wskaźniki, jeśli chodzi o rozpozna-

walność marki, są na bardzo wysokim poziomie. Tutaj chciałbym nawiązać 

do rankingu najsilniejszych polskich marek. My, jako Bakalland osiągnę-

liśmy sukces, ponieważ jesteśmy klasyfikowani jako 50-ta najcenniejsza 

marka, co jest awansem z miejsca 130-go w ciągu ostatnich lat działalno-

ści. Ten czas intensywnej pracy przyniósł wymierne korzyści sprzedażowe 

i wizerunkowe, które przekładają się też na postrzeganie wartości marki. 

Nasza submarka Bakallandu Ba! osiągnęła w zeszłym roku pozycję lidera 

jeśli chodzi o segment batonów zbożowych i bakaliowych. Prześcignęliśmy 

dotychczasowego, wieloletniego lidera i chcemy tę pozycję utrzymać. To 

cieszy szczególnie ze względu na to, że z batonami Ba! jesteśmy dopie-

ro niecałe 4 lata na rynku. W przypadku marki Delecta, wprowadziliśmy 

wiele zmian w zakresie wizerunku opakowań, które stały się bardziej natu-

ralne i wyróżniające produkt na półce. Już dostrzegamy pozytywne efekty 

rebrandingu, a minęło dopiero kilkanaście miesięcy od ich wprowadze-

nia. Mam nadzieję, że w 2017 roku doczekamy się podobnego sukcesu, 

jak w marce Bakalland. W zeszłym roku wprowadziliśmy linię Decorada, 

naturalnych posypek do dekorowania ciast, niezawierających sztucznych 

dodatków, która również cieszy się uznaniem.

Czy zatem rok 2016 możecie uznać za udany?

Tak, jeśli chodzi o kalendarzowy rok 2016, to był on bardzo udany. 

Swój rok obrotowy mamy jednak od lipca do czerwca, więc tutaj jeszcze 

musimy poczekać na podsumowanie. Mam jednak nadzieję, że będzie 

równie owocny, jak poprzedni. Natomiast należy pamiętać, że rynek jest 
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bardzo konkurencyjny, że mamy do czynienia z wahaniami na rynku su-

rowców i cały czas należy dbać o jakość. Nasi pracownicy są nieustannie 

w podróży sprawdzając plantacje. Udało nam się pogodzić cenę z jako-

ścią produktu, więc rok możemy zaliczyć do udanych.

200 lat Delecty i 25 lat Bakallandu – to połączenie idealne. Jak 

przebiegła integracja Bakalland i Delecty? Jak owoce współpracy 

przekładają się na wyniki Grupy i jakie są plany na dalszy rozwój 

(organiczny, przejęcia)? 

Integrację mamy już za sobą. Przeprowadziliśmy ją nie tylko pod ką-

tem operacyjnym, prawnym, ale też kulturowym, co pozwoliło nam stać 

się jedną firmą. Przykład fuzji tych dwóch przedsiębiorstw jest świadec-

twem na to, jak można dobrze zrealizować takie połączenie. Oczywi-

ście takie posunięcie ma sens tylko pod warunkiem, że działalności są 

komplementarne. U nas udało się to rewelacyjnie, ponieważ linie pie-

czeniowe, deserowe i bakaliowe połączyły się idealnie. Kiedy firmy się 

łączą, to właściciele marzą, by dwa plus dwa dało cztery, często jednak 

jest to trzy, a w naszym przypadku dało to sześć. Korzystając z własnego 

doświadczenia i obserwując podobne fuzje na rynku mogę stwierdzić, 

że nasz przykład jest wzorcowy.

Jakie macie zatem plany na przyszłość?

Budujemy nasz rozwój w oparciu o dwa filary i będziemy to robić 

również w kolejnych latach. Pierwszy to wzrost organiczny, który nam 

bardzo dobrze wychodzi. W bakaliach osiągnęliśmy bardzo mocną po-

zycję jako firma. Drugi filar to potencjalne akwizycje, których nie wyklu-

czamy. Obecnie nad nimi pracujemy, mamy kilka scenariuszy dalszego 

rozwoju, ponieważ na celowniku mamy konkretne firmy. Oczywiście 

nie będziemy przejmować za wszelką cenę, ponieważ wzrost orga-

niczny przeprowadzamy z sukcesem, mamy firmę o obrotach powyżej 

500 mln zł i jesteśmy jedną z większych firm spożywczych w Polsce. 

My sobie spokojnie poradzimy, będąc takim przedsiębiorstwem jakim 

jesteśmy. Natomiast jeśli wszystko wyjdzie po naszej myśli i dokupimy 

kolejną komplementarną firmę, pasującą do naszego portfolio – przy-

niesie nam to np. 100 mln zł dodatkowego obrotu, który zintegrujemy 

z naszym – to będziemy zadowoleni.

Zapewne podstawowym wyzwaniem dla Grupy Bakalland są 

zmieniające się /rosnące ceny surowców na rynkach międzynarodo-

wych. Jakie wyzwania stoją przed Grupą Bakalland w najbliższym 

roku? Czy uda się zrealizować zamierzone cele w zakresie produkcji 

i sprzedaży zarówno krajowej, jak i eksportowej?

W zakresie surowców jesteśmy rzeczywiście w dużym stopniu uza-

leżnieni od ruchów na światowych rynkach. Jest to oczywiste, ponieważ 

istnieją tu dwa aspekty. Z jednej strony ruchy cenowe wynikające z po-

pytu, m.in. na zdrowe produkty, do których bakalie należą. Natomiast 

z drugiej – mamy do czynienia z aurą pogodową, która nie zawsze nam 

sprzyja, a jest niezwykle istotna w przypadku naszych surowców. Np. 

dwa lata temu mrozy spowodowały zniszczenie 80% owoców na plan-

tacjach moreli. Taka więc też część surowca wypadła z rynku, a ceny 

tego, który pozostał, niesamowicie wzrosły. Takie anomalie pogodowe 

nieuchronnie wpływają na popyt. Musieliśmy niemal dwukrotnie pod-

nieść cenę moreli, co spowodowało odejście części konsumentów od 

tego produktu. Obecnie mamy, na szczęście kończącą się, suszę w Kali-

fornii, która trwała od 10 lat. Mamy nadzieję, że opady deszczu i śniegu 

w ostatnich miesiącach spowodują poprawę upraw, a ceny migdałów, 

pistacji czy innych surowców stamtąd sprowadzanych, nie będą już ro-

snąć. Prosty przykład, migdał jeszcze 5-6 lat temu kosztował niecałego 

dolara za funt, w zeszłym roku osiągnął cenę ok. 5 dolarów za taką samą 

ilość. Mamy więc nadzieję, że wzrosty cen będą dotyczyły jedynie poje-

dynczych surowców, a ceny tych, które w ostatnich latach podnosiły się 

ze względu na niesprzyjającą pogodę – spadną.

Drugą rzeczą, która ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie ta-

kiego przedsiębiorstwa jak nasze, jest kurs złotówki. Nie jest on sta-

bilny i potrafi wahać się między 3,70 a 4,50 zł za dolara. W ostatnim 

półroczu mamy niemal cały czas cenę powyżej 4 zł, dlatego część 

producentów musiała, albo w najbliższym czasie będzie zmuszona, 

podwyższyć ceny.

Z kolei mamy ogromne sukcesy jeśli chodzi o sprzedaż eksportową. 

Choćby baton Ba! cieszy się bardzo dużą popularnością na wielu ryn-

kach zagranicznych. Jesteśmy właśnie na etapie finalizacji procesu wpro-

wadzania go do jednej dużej sieci, w której nie był on obecny.

Te wyniki, które osiągnęliśmy to efekt ogromnych inwestycji, jakie 

poczyniliśmy. W ostatnich dwóch latach wydaliśmy na zwiększenie 

produkcji kilkadziesiąt milionów złotych. A na wzmocnienie zaledwie 

dwóch z naszych marek przeznaczyliśmy niemal 80 mln zł. To są wielkie 

kwoty i patrząc na nasze produkty należy mieć świadomość, że bardzo 

dużo inwestujemy w nasze fabryki, marketing i jakość, co przynosi efekt. 

Tak więc za sukcesem popularności i dobrej sprzedaży stoją duże nakła-

dy finansowe.

Czy 2017 rok będzie równie ciekawy jak ten miniony pod względem 

nowości, innowacji produktowych, czy promocji konsumenckich?

Nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale mogę powiedzieć, że utrzy-

mujemy tempo we wprowadzaniu nowości i z pewnością będziemy 

zaskakiwać zarówno konsumentów, jak i konkurencję. Mam nadzieję, 

że pod tym względem będzie to bardzo ciekawy rok. Oczywiście nie 

przestaniemy inwestować w fabryki, marketing i media.

Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Pańczyk 

Redaktor Naczelny

„NASI PRACOWNICY SĄ 
NIEUSTANNIE W PODRÓŻY 
SPRAWDZAJĄC PLANTACJE”
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O zmianach wizerunkowych 
i produktowych, a także o nowym 
zakładzie oraz planach na przyszłość 
rozmawiamy z Prezesem Zarządu 
Fabryki Cukierków „Pszczółka” – 
Leszkiem Wertejukiem.

Na produktach „Pszczółki” wychowały się całe pokolenia. Jak na 

przestrzeni tych dziesięcioleci zmieniały się zachowania konsumen-

tów, a jak Wasze produkty?

Cały czas staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie naszych kon-

sumentów. Przez lata preferencje się zmieniały, a nasze produkty razem 

z nimi. Zaczynaliśmy produkcję od karmelków twardych, typowych lan-

dryn. Następnie zaczęliśmy je wzbogacać o nadzienie, w którym wykorzy-

stujemy naturalne soki owocowe. Kilka lat temu rozpoczęliśmy produkcję 

karmelków oblewanych czekoladą, które trafiły w gusta klientów i nadal 

cieszą się dużą popularnością. Wiemy, że tylko rozwój pozwoli nam za-

pewnić wysoką pozycję na rynku słodyczy, dlatego konsekwentnie idziemy 

tą ścieżką. Trzy lata temu zapadła decyzja o budowie nowego zakładu, 

który pozwoli wzbogacić nasze portfolio o tzw. produkty z półki premium 

– cukierki czekoladowe, które w tej chwili najlepiej się sprzedają.

Portfolio „Pszczółki” to jednak nie tylko karmelki. Proszę opowie-

dzieć o hitach sprzedażowych i ulubionych cukierkach Polaków. 

Jesteśmy jednym z największych producentów karmelków na rynku sło-

dyczy. Produkujemy je już od ponad 60 lat. W naszym portfolio oprócz 

kukułek, karmelków twardych, nadziewanych i oblewanych czekoladą są 

także krówki i cukierki musujące. Z czasem społeczeństwo i przyzwycza-

jenia zmieniały się, dlatego wprowadzaliśmy kolejne produkty – cukier-

ki z naturalnym sokiem i czekoladą. Naszą ostatnią nowością są bakalie 

w czekoladzie: rodzynki, żurawina, orzechy oraz czarna porzeczka. Są to 

produkty proekologiczne i prozdrowotne. Nasza oferta jest bardzo bogata 

i z pewnością każdy produkt ma swoich miłośników, ale do topowych ma-

rek, cieszących się największą sprzedażą, należą: Jogusie, cukierki Musss..., 

Mieszanka imieninowa i Coffee Amo. Dobrze sprzedają się także Miętowe 

Lubelskie z czekoladą i Kukułki. Warto też dodać, że część naszych pro-

duktów sprzedawana jest także, jako marki własne.

Od maja 2015 roku stoi Pan na czele Fabryki Cukierków „Pszczół-

ka”. Co stanowiło największe wyzwania w dotychczasowym zarzą-

dzaniu firmą, jakie były Pana największe sukcesy?

Mogę wymienić kilka wyzwań, które napotkałem w mojej dotychcza-

sowej pracy. Pierwszym z nich była kontynuacja budowy nowego zakła-

du. Tempo było zawrotne, bo inwestycja rozpoczęła się tak naprawdę na 

początku stycznia 2016 roku, a już 31 stycznia 2017 roku uzyskaliśmy 

pozwolenie na eksploatację. To było bardzo duże przedsięwzięcie pod 

względem logistyki i odpowiedniej koordynacji wszystkich elementów. In-

westycja, łącznie z zakupem i instalacją linii produkcyjnych, została zakoń-

czona w ciągu roku. Uważam to za nasz wielki sukces. 

Kolejne wyzwanie, które wciąż jest przed nami, to wprowadzenie na ry-

nek nowych produktów. Bo trzeba podkreślić, że obecny rok to czas wielkich 

zmian w Pszczółce. Nowa fabryka, zbudowana w strefie ekonomicznej, lada 

moment rozpocznie produkcję. Za chwilę czeka nas przeprowadzka z na-

szej dotychczasowej siedziby. Obecnie skupiamy się na działaniach, które 

pomogą nam zapewnić efektywne funkcjonowanie nowego zakładu pro-

dukcyjnego: prowadzimy rekrutację pracowników, rozszerzamy sieć sprze-

daży, wreszcie intensywnie pracujemy nad nowymi wyrobami. 

A w zakresie sprzedaży eksportowej?

Eksport produktów to nasz duży sukces. Sprzedaż za granicę kształtuje się 

na poziomie ok. 20%, i co ważne, z roku na rok rośnie. Jesteśmy praktycz-

nie na rynkach całego świata, nasze produkty wysyłamy na: Daleki Wschód, 

do Chin, Tajwanu, a także do krajów arabskich – Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich czy Jordanii. Naszymi największymi odbiorcami są Azerbejdżan 

i Słowacja. Muszę się pochwalić, że w tych krajach jesteśmy w większości 

sklepów. Stale zwiększamy sprzedaż na rynkach Unii Europejskiej, w szcze-

gólności mam na myśli: Niemcy, Wielką Brytanię, Irlandię, Szwecję, Węgry 

czy Bułgarię. Jesteśmy też dobrze rozpoznawalni na rynku rosyjskim. Podob-

nie na Litwie i Łotwie. Eksport to dla nas dodatkowa siła napędowa, nowe 

doświadczenia w budowaniu wizerunku firmy, kanałów dotarcia do klien-

tów czy zdobywaniu nowych umiejętności w handlu. Wartościowe sugestie 

naszych zagranicznych partnerów przenosimy na nasz rodzimy rynek. 
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Zmiany, które postępują w FC „Pszczółka” dotyczą nie tylko kwestii 

wizerunkowych, jak nowe logo, kolorystyka, hasło..., ale są również 

związane z zupełnie nowymi produktami... 

To prawda. Zgodnie z naszą strategią robimy wszystko, aby nowa 

Pszczółka spodobała się naszym klientom. Do tej pory produkowaliśmy 

karmelki twarde i nadziewane oraz cukierki oblewane czekoladą, nato-

miast teraz zaczynamy wytwarzanie nowych produktów. Nasze portfolio 

powiększy się o tzw. produkty premium. Są to głównie wyroby czekola-

dowe: praliny o różnych kształtach, trufle i cukierki typu michałki. No-

wością będą także galaretki, zarówno te oblewane czekoladą, jak i gala-

retki w cukrze. Zaskoczymy naszych konsumentów naszą nową ofertą, 

a zwłaszcza nadzieniem cukierków, ale teraz nie chciałbym zdradzać 

więcej szczegółów. Jestem przekonany, że nasza oferta trafi w gusta mi-

łośników słodyczy i dostarczy im wielu „Chwil słodkiej beztroski”.

 Z jednej strony duże zmiany, z drugiej – stały i wyjątkowy smak 

i powtarzalna jakość produktów. W jaki sposób zapewniacie wysoką 

jakość i bezpieczeństwo produktów? Jakimi certyfikatami bezpie-

czeństwa dysponujecie?

Słodycze, które powstają w naszej fabryce, produkowane są w oparciu 

o sprawdzone receptury i wysokiej jakości składniki, takie jak: naturalne 

soki, doskonała czekolada i miód. Oprócz pasji, jaką wkładamy w pracę 

nad cukierkami, niezmiernie ważne są też aspekty dotyczące bezpie-

czeństwa naszych wyrobów i produkcji. Gwarantują to specjalne certyfi-

katy. Podstawowy z nich to HACCP, posiadamy też wdrożony system ISO. 

Mamy także BRC i IFS. Poza tym spełniamy wymogi amerykańskiego sys-

temu nadzoru sanitarnego FSMA. Pod koniec miesiąca mieliśmy kontrolę 

służb sanitarnych Stanów Zjednoczonych, ponieważ na tamten rynek 

również eksportujemy. Przeszliśmy ją pozytywnie. Obecnie spełniamy 

wszystkie możliwe, najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Decydując się na rozwiązania przy budowie nowego zakładu musieli-

śmy się zastanowić również nad tym, w jakim kierunku pójdzie techno-

logia w Polsce czy Unii Europejskiej, np. w zakresie sposobu pakowania. 

Dlatego nie ma słowa przesady w tym, że obecnie nasz zakład w Lublinie 

będzie najnowocześniejszą fabryką wyrobów czekoladowych w Europie. 

Co ważne, jesteśmy firmą w 100 procentach polską, bo naszym właści-

cielem jest Krajowa Spółka Cukrowa SA. 

Pozytywna energia płynąca z cukierków „Pszczółki” zapewne udziela 

się konsumentom. Jak reagują na kolejne nowości?

Bardzo dobrze, chociaż na rynku panuje ogromna konkurencja. Ponad 

60 lat naszej działalności sprawia, że znamy oczekiwania naszych klientów 

i możemy zmieniać się razem z nimi. Mamy bardzo wiele sygnałów, że na-

sze nowe produkty są oczekiwane zarówno przez konsumentów, jak i całą 

branżę słodyczy. Mamy na to wiele przykładów, bo prowadzimy niemal 

codziennie rozmowy z przedstawicielami zarówno handlu tradycyjnego, 
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jak i nowoczesnego. Nasi partnerzy są gotowi na przyjęcie nowych wyro-

bów, ale na ostatecznie opinie musimy poczekać do jesieni br., aż znajdą 

się na sklepowych półkach, bo to smak cukierków decyduje o ich popular-

ności. Dopiero wtedy będzie można ocenić zalety naszego produktu i do-

strzec różnice pomiędzy propozycjami konkurencji. Jestem przekonany, 

że zarówno pod względem cenowym jak i jakościowym trafimy w gusta 

klientów i oczekiwania rynku.

Najnowocześniejsza fabryka w Europie – tak określacie nowy zakład 

produkcyjny, który ma już niedługo rozpocząć produkcję. Proszę 

powiedzieć coś więcej o inwestycji, mocach produkcyjnych i produk-

tach, które będą tam wytwarzane.

Cała inwestycja kosztowała około 150 mln zł. Kupiliśmy maszyny 

i urządzenia wiodących producentów na rynku europejskim i świa-

towym, które charakteryzują się niezawodnością i energooszczęd-

nością. Cukierki będą produkowane na wysoce zautomatyzowanych 

liniach zapewniających najwyższą jakość oraz powtarzalność produk-

tów. Powierzchnia fabryki zwiększy się prawie 7-krotnie, zatrudnienie 

wzrośnie o ponad 20%. Jeśli chodzi o moce produkcyjne, to w starym 

zakładzie byliśmy w stanie wyprodukować ok. 450 ton cukierków 

miesięcznie. Nowa inwestycja pozwoli nam zwiększyć produkcję na-

wet do 1 600 ton. Porównując naszą dotychczasową fabrykę do no-

wej, wychodzi na to, że Pszczółka z impetem wkroczyła w XXI wiek. 

Jakie ma Pan plany związane z dalszym rozwojem FC „Pszczółka”?

Statystyki mówią, że rynek czekolady w kraju rośnie minimum 2% każ-

dego roku. Jeszcze lepsze perspektywy są dla galaretek. Chcemy skorzystać 

z tego wzrostu i umocnić naszą pozycję na rynku. Cały czas będziemy dba-

li o to, żeby nasze wyroby były smaczne, innowacyjne i były poszukiwane 

przez klienta na półce sklepowej. Zależy nam, żeby oprócz znajomości na-

szych topowych produktów, konsumenci rozpoznawali Pszczółkę, jako wio-

dącego producenta słodyczy. Służy temu cała nasza zmiana wizerunkowa: 

logo, hasło, kolory korporacyjne, które mają za zadanie wyraźnie zwiększyć 

rozpoznawalność marki Pszczółka. Widać to dokładnie na naszych nowych 

opakowaniach, gdzie logo i nazwa Pszczółka zajmują centralne miejsce. 

 Planujemy kampanię komunikacyjną w mediach oraz wiele akcji pro-

mocyjnych, których celem będzie zwiększenie znajomości naszej marki. 

Adresatem tych działań będą zarówno dystrybutorzy, jak i konsumenci.

A które z produktów Pszczółki lubi Pan osobiście najbardziej?

Osobiście najbardziej lubię Kukułkę. Cukierki produkujemy w opar-

ciu o własną, niezmienną od lat recepturę. Ich kakaowy smak został wy-

dobyty przez kroplę alkoholu dodaną do nadzienia. Uważam, że nasza 

Kukułka jest taka jak 50-60 lat temu. W tym tkwi tajemnica jej sukcesu.

Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Pańczyk

Redaktor Naczelny
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DOŁĄCZ DO NAJWIĘKSZEJ SIECI SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH
W POLSCE!

Największa sieć, największe korzyści

PONAD 8500 SKLEPÓW

Promocje tylko
dla klientów abc

%
Comiesięczny rabat

w pełni rekompensujący
opłatę marketingową

%

Szkolenia

%
Dostęp do nowoczesnych
narzędzi do zarządzania

sklepem

%

Darmowa
wizualizacja sklepu

%

 Masz pytania? Zadzwoń 61 658 33 83 lub napisz na adres abc@sklepyabc.pl Szczegóły na www.sklepyabc.pl



!
Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).



Rozmowy Niefiltrowane
Oddajemy głos polskim kupcom, którzy podczas swobodnej rozmowy opowiadają nie tylko o łatwych i przyjemnych, ale 
także o trudnych tematach. Z opowieści poznajemy prawdziwych ludzi małego handlu i ich prawdziwe niefiltrowane historie. 
Tym razem – o braku rąk do pracy w sklepach, walce – niczym z serialu kryminalnego – z nieuczciwymi dostawcami, i jak 
zawsze – odrobina humoru – czyli zabawne zdarzenia z udziałem klientów. Z pamiętnika polskiego kupca dowiemy się tego, 
czego nie powiedzą inni. Tylko u nas!

Małgorzata Skoczek
Kierowniczka sklepu Eden w Górze 
Kalwarii

Klienci to duże wyzwanie

W pracy detalisty zabawnych i trudnych sytuacji 

jest wiele. Oczywiście najwięcej jest tych związa-

nych z  klientami. Niedawno przyszła do nas pew-

na kobieta i poprosiła o papierosy. Przypomnę, 

że teraz na każdej paczce, zgodnie z przepisami, 

widnieją dość duże fotografie części ciała objętych 

chorobami wywołanymi przez palenie. Niestety, nie 

jest to przyjemny widok. Kiedy klientka zobaczyła 

te opakowania, zaczęła nimi rzucać i krzyczeć, że 

ona sobie takich nie życzy i chce inne. Ekspedientki 

pokazywały jej różne paczki, ale za każdym razem 

kończyło się to tak samo. Zaczęłyśmy ją przekony-

wać, że może założyć na opakowanie pokrowiec 

albo zakleić zdjęcie. Dopiero, kiedy zrozumiała, że 

po prostu nie ma innych papierosów, wybrała jed-

ną z paczek, ale i tak wyszła niezbyt zadowolona. 

Mamy też swoją „ulubioną” stałą klientkę, która 

zawsze wszystkie produkty pakuje osobno w małe, 

foliowe woreczki. I nie są to tylko warzywa i owoce, 

które swoją drogą, pakuje pojedynczo. Osobno jest 

masło, osobno serek, osobno jogurt czy czekolada 

i batonik. Według niej nie mogą leżeć bez torebek, 

bo przechodzą zapachem tego co jest obok. Jest 

oczywiście problem podczas skanowania kodów 

kreskowych, bo najczęściej musimy każdą z rzeczy 

wyjąć, nabić na kasę, po czym ponownie zapako-

wać. Jak widać, praca z  klientem to jedno z naj-

większych wyzwań jakie stoją przed pracownikami 

sklepu.

Małgorzata Syryk
sprzedawczyni w sklepie w Krakowie

Sklepowy slang

Moim zdaniem każda ekspedientka powinna skoń-

czyć psychologię. A to dlatego, że nieraz nie wiado-

mo jak zareagować – śmiać się czy płakać. W tym 

sklepie pracuję już jakiś, więc zdążyłam się przy-

zwyczaić do niektórych stałych klientów i poznać 

ich upodobania. Jak zaczynałam pracę w handlu, 

doświadczona w tej branży koleżanka, która mnie 

przyuczała, udzieliła mi kilku rad dotyczących za-

chowań miejscowych klientów. M.in. wyjaśniła, że 

jak wieczorem przychodzą do sklepu panowie i szu-

kają mleka, to znaczy, że chcą wino w kartonie. No 

więc w pierwszy dzień, kiedy byłam w sklepie sama, 

przyszedł do mnie pewien starszy pan i zapytał: 

„A u pani w  sklepie to jest mleko?”. Z uśmiechem 

odpowiedziałam, że tak, ale dla pewności zapyta-

łam czy chce wino czy mleko, a on na to, pewnie 

niedosłysząc – że w kartonie, więc sprzedałam mu 

alkohol, zapakowałam w siatkę, myśląc że doskona-

le zrozumiałam miejscowy sklepowy slang. Za pół 

godziny pan wrócił i od wejścia krzyczał: „Proszę 

pani! Bo pani mi wino sprzedała, a syn się ze mnie 

śmieje, że mnie przecież po zwykłe mleko wysłał”. 

Teraz wiem, że tak się kończy nadmierna interpreta-

cja. Nie chciałam, żeby klient pomyślał, że nie znam 

tutejszych przyzwyczajeń, a okazało się, że przesa-

dziłam w drugą stronę. Ale było naprawdę wesoło!

Magda Weresa
Kierowniczka sklepu w Międzyrzecu 
Podlaskim

Z przestrogą dla innych – niedoszli 
złodzieje

Ostatnio jedna z podejrzanych sytuacji spowodo-

wała, że zostałam zmuszona zamontować drzwi 

w  biurze, które i tak znajduje się na uboczu, za 

ladą z wędlinami, i trudno jest, by dostał się tu ktoś 

niepożądany. Ale okazało się że wszystko jest moż-

liwe. Za ladą zazwyczaj stoi ekspedientka, ale kiedy 

w  sklepie nie ma ruchu czasem odejdzie od stano-

wiska. Tak też stało się tego dnia, kiedy spotkała nas 

nieprzyjemna przygoda. Pani Dorotka, ekspedient-

ka, wyszła na chwilę do łazienki, na sklepie było 

bardzo spokojnie.  Wtedy weszło dwóch mężczyzn. 

Jeden stał przy łazience i patrzył czy sprzedawczyni 

wychodzi, a drugi udał się do biura. Gdy Dorota wy-

szła – ten „pilnujący” zaczął ją zagadywać. W tym 

czasie, drugi mężczyzna szukał w biurze pieniędzy. 

Całe szczęście nie miał na to dużo czasu, a poza tym 

światło było zgaszone i wiele nie zobaczył. Dodat-

kowo zabezpiecza nas to, że kasetka jest dobrze 

ukryta i ma kod. Dorotka długo nie dała się zagadać, 

wróciła za ladę i natknęła się na drugiego w wejściu 

do biura. Zaczął się tłumaczyć, że nic przy sobie nie 

ma, że się pomylił, po czym szybkim krokiem obaj 

wyszli. Jednak najbardziej w tej przygodzie rozcza-

rowało mnie „ślamazarne” podejście policji, która 

zlekceważyła temat i kazała przyjść z nagraniem 

i  złożyć zeznania dopiero na drugi dzień! Mimo, 

że nic mi nie zginęło chciałam przekazać wizerunki 

mężczyzn patrolom, bo tego dnia niedoszli złodzieje 

mogli pojawić się także w innych sklepach w okolicy. 

Łukasz Rybka i Agnieszka Lisowska 
Właściciele sklepu w Terespolu

Skuteczna prowokacja i brawurowa akcja

Być może nasza historia otworzy oczy właścicie-

lom i pracownikom sklepów. Złodziejem w naszym 

sklepie okazał się być wieloletni dostawca pieczy-

wa, który cieszył się zaufaniem w sklepie. Ale na 

szczęście udało nam się przechytrzyć tego pana. 

A zaczęło się tak. Któregoś dnia zadzwoniła jedna 

z pracownic i poinformowała, że zginęło z kasetki 

z zaplecza 400 zł. Udało się nam ustalić, że jedy-

nymi osobami „z zewnątrz” obecnymi  w ostatnim 

czasie na zapleczu byli dwaj dostawcy pieczywa. 

Nie mieliśmy żadnych dowodów i przygotowaliśmy 

pewną prowokację. Kolejnego dnia, gdy dostawcy 

mieli znowu się pojawić, poleciliśmy pracownicy, by 

oznakowała banknoty. Kiedy po wizycie drugiego 

z dostawców dostaliśmy telefon od pracownicy, że 

zginęły pieniądze, kolejne 400 zł, postanowiliśmy 

działać. Zajechałem temu dostawcy drogę, po czym 

pozbawiłem go kluczyków do pojazdu i wezwałem 

policję. Wszystko było zgodnie z prawem, dostaw-

ca przyznał się do wykroczenia a ja udałem się na 

komendę w celu złożenia zeznań. Odzyskaliśmy 

skradzioną kwotę a dostawca już nie przyjeżdża do 

naszego sklepu. Może to być przestrogą dla innych, 

by mieć oczy szeroko otwarte.

Renata i Artur Kamińscy 
Właściciele sklepów w Chełmie

Gdzie Ci pracownicy?

Jesteśmy właścicielami siedmiu sklepów spożyw-

czych w Chełmie. Przy prowadzeniu takiej ilości 

placówek spotykamy się różnymi sytuacjami, na-

tomiast najbardziej zaskakujące ostatnio jest to, że 

problemem są pracownicy. A właściwie ich brak… 

Po prostu nie ma rąk do pracy! Jeszcze chwila 

i z tego powodu będziemy musieli zamykać sklepy. 

Potencjalni pracownicy przynoszą listy z Urzędu 

Pracy do podpisania, oby tylko nie stracić miejsca na 

liście bezrobotnych. To wszystko spowodowane jest 

licznymi zasiłkami, które zniechęcają ludzi do pracy. 

Zostawiamy ogłoszenia, które wiszą w Urzędzie Pra-

cy już ponad miesiąc, a nikt nie dzwoni. Kiedyś było 

zupełnie inaczej, teraz ludziom już nic nie trzeba 

gdy dostają zasiłki. No cóż, ale opiekuńcze państwo 

nie zdaje sobie sprawy, że hoduje armię leni, któ-

rzy wolą dostawać zasiłki niż podjąć uczciwą pra-

cę. Rząd robi wszystko, żeby małe sklepy przestały 

istnieć. Również dorzucają nam wiele innych opłat, 

o których się nie mówi. 

ROZMOWY NIEFILTROWANE

Sylwia Wasilewska
Właścicielka sklepu w Piastowie

Przychodzi klient wieczorową porą

Chyba najśmieszniejszą historią jaką ja osobiście 

miałam w sklepie były odwiedziny w jesienny wie-

czór pewnego pana. Nie zapomnę tej historii chy-

ba nigdy! A było to tak: jak wspominałam – późna 

jesień, wieczorowa pora, do sklepu wchodzi chło-

pak ubrany w kolorowe sportowe buty, spodnie 

z  modnymi po-

rwaniami, jest niewysoki, ma 

szeroki uśmiech i miłe spojrzenie, na 

głowie kolorową czapkę. Kupuje chipsy, Coca-

-Colę i prosi o pół litra wódki. Patrzę na niego – i jak 

na moje oko – jest niepełnoletni, więc pytam o do-

wód. W tym momencie on zaczyna się głośno śmiać, 

po czym otwiera portfel, wyjmuje dowód osobisty 

i w tym samym momencie ściąga czapkę. I co widzę! 

Siwe włosy! Patrzę więc odruchowo na dowód i szyb-

ko w pamięci przeliczam wiek mojego tajemniczego 

klienta. Okazuje, że pan ma 43 lata. No cóż, po prostu 

wyjątkowo dobrze się trzyma! I myślę, że taka pomył-

ka była dla niego dużym komplementem.

Rozmowy Niefiltrowane
Oddajemy głos polskim kupcom, którzy podczas swobodnej rozmowy opowiadają nie tylko o łatwych i przyjemnych, ale 
także o trudnych tematach. Z opowieści poznajemy prawdziwych ludzi małego handlu i ich prawdziwe niefiltrowane historie. 
Tym razem – o braku rąk do pracy w sklepach, walce – niczym z serialu kryminalnego – z nieuczciwymi dostawcami, i jak 
zawsze – odrobina humoru – czyli zabawne zdarzenia z udziałem klientów. Z pamiętnika polskiego kupca dowiemy się tego, 
czego nie powiedzą inni. Tylko u nas!

Małgorzata Skoczek
Kierowniczka sklepu Eden w Górze 
Kalwarii

Klienci to duże wyzwanie

W pracy detalisty zabawnych i trudnych sytuacji 

jest wiele. Oczywiście najwięcej jest tych związa-

nych z  klientami. Niedawno przyszła do nas pew-

na kobieta i poprosiła o papierosy. Przypomnę, 

że teraz na każdej paczce, zgodnie z przepisami, 

widnieją dość duże fotografie części ciała objętych 

chorobami wywołanymi przez palenie. Niestety, nie 

jest to przyjemny widok. Kiedy klientka zobaczyła 

te opakowania, zaczęła nimi rzucać i krzyczeć, że 

ona sobie takich nie życzy i chce inne. Ekspedientki 

pokazywały jej różne paczki, ale za każdym razem 

kończyło się to tak samo. Zaczęłyśmy ją przekony-

wać, że może założyć na opakowanie pokrowiec 

albo zakleić zdjęcie. Dopiero, kiedy zrozumiała, że 

po prostu nie ma innych papierosów, wybrała jed-

ną z paczek, ale i tak wyszła niezbyt zadowolona. 

Mamy też swoją „ulubioną” stałą klientkę, która 

zawsze wszystkie produkty pakuje osobno w małe, 

foliowe woreczki. I nie są to tylko warzywa i owoce, 

które swoją drogą, pakuje pojedynczo. Osobno jest 

masło, osobno serek, osobno jogurt czy czekolada 

i batonik. Według niej nie mogą leżeć bez torebek, 

bo przechodzą zapachem tego co jest obok. Jest 

oczywiście problem podczas skanowania kodów 

kreskowych, bo najczęściej musimy każdą z rzeczy 

wyjąć, nabić na kasę, po czym ponownie zapako-

wać. Jak widać, praca z  klientem to jedno z naj-

większych wyzwań jakie stoją przed pracownikami 

sklepu.

Małgorzata Syryk
sprzedawczyni w sklepie w Krakowie

Sklepowy slang

Moim zdaniem każda ekspedientka powinna skoń-

czyć psychologię. A to dlatego, że nieraz nie wiado-

mo jak zareagować – śmiać się czy płakać. W tym 

sklepie pracuję już jakiś, więc zdążyłam się przy-

zwyczaić do niektórych stałych klientów i poznać 

ich upodobania. Jak zaczynałam pracę w handlu, 

doświadczona w tej branży koleżanka, która mnie 

przyuczała, udzieliła mi kilku rad dotyczących za-

chowań miejscowych klientów. M.in. wyjaśniła, że 

jak wieczorem przychodzą do sklepu panowie i szu-

kają mleka, to znaczy, że chcą wino w kartonie. No 

więc w pierwszy dzień, kiedy byłam w sklepie sama, 

przyszedł do mnie pewien starszy pan i zapytał: 

„A u pani w  sklepie to jest mleko?”. Z uśmiechem 

odpowiedziałam, że tak, ale dla pewności zapyta-

łam czy chce wino czy mleko, a on na to, pewnie 

niedosłysząc – że w kartonie, więc sprzedałam mu 

alkohol, zapakowałam w siatkę, myśląc że doskona-

le zrozumiałam miejscowy sklepowy slang. Za pół 

godziny pan wrócił i od wejścia krzyczał: „Proszę 

pani! Bo pani mi wino sprzedała, a syn się ze mnie 

śmieje, że mnie przecież po zwykłe mleko wysłał”. 

Teraz wiem, że tak się kończy nadmierna interpreta-

cja. Nie chciałam, żeby klient pomyślał, że nie znam 

tutejszych przyzwyczajeń, a okazało się, że przesa-

dziłam w drugą stronę. Ale było naprawdę wesoło!

Magda Weresa
Kierowniczka sklepu w Międzyrzecu 
Podlaskim

Z przestrogą dla innych – niedoszli 
złodzieje

Ostatnio jedna z podejrzanych sytuacji spowodo-

wała, że zostałam zmuszona zamontować drzwi 

w  biurze, które i tak znajduje się na uboczu, za 

ladą z wędlinami, i trudno jest, by dostał się tu ktoś 

niepożądany. Ale okazało się że wszystko jest moż-

liwe. Za ladą zazwyczaj stoi ekspedientka, ale kiedy 

w  sklepie nie ma ruchu czasem odejdzie od stano-

wiska. Tak też stało się tego dnia, kiedy spotkała nas 

nieprzyjemna przygoda. Pani Dorotka, ekspedient-

ka, wyszła na chwilę do łazienki, na sklepie było 

bardzo spokojnie.  Wtedy weszło dwóch mężczyzn. 

Jeden stał przy łazience i patrzył czy sprzedawczyni 

wychodzi, a drugi udał się do biura. Gdy Dorota wy-

szła – ten „pilnujący” zaczął ją zagadywać. W tym 

czasie, drugi mężczyzna szukał w biurze pieniędzy. 

Całe szczęście nie miał na to dużo czasu, a poza tym 

światło było zgaszone i wiele nie zobaczył. Dodat-

kowo zabezpiecza nas to, że kasetka jest dobrze 

ukryta i ma kod. Dorotka długo nie dała się zagadać, 

wróciła za ladę i natknęła się na drugiego w wejściu 

do biura. Zaczął się tłumaczyć, że nic przy sobie nie 

ma, że się pomylił, po czym szybkim krokiem obaj 

wyszli. Jednak najbardziej w tej przygodzie rozcza-

rowało mnie „ślamazarne” podejście policji, która 

zlekceważyła temat i kazała przyjść z nagraniem 

i  złożyć zeznania dopiero na drugi dzień! Mimo, 

że nic mi nie zginęło chciałam przekazać wizerunki 

mężczyzn patrolom, bo tego dnia niedoszli złodzieje 

mogli pojawić się także w innych sklepach w okolicy. 

Agnieszka Lisowska i Łukasz Rybka
Właściciele sklepu w Terespolu

Skuteczna prowokacja i brawurowa akcja

Być może nasza historia otworzy oczy właścicie-

lom i pracownikom sklepów. Złodziejem w naszym 

sklepie okazał się być wieloletni dostawca pieczy-

wa, który cieszył się zaufaniem w sklepie. Ale na 

szczęście udało nam się przechytrzyć tego pana. 

A zaczęło się tak. Któregoś dnia zadzwoniła jedna 

z pracownic i poinformowała, że zginęło z kasetki 

z zaplecza 400 zł. Udało się nam ustalić, że jedy-

nymi osobami „z zewnątrz” obecnymi  w ostatnim 

czasie na zapleczu byli dwaj dostawcy pieczywa. 

Nie mieliśmy żadnych dowodów i przygotowaliśmy 

pewną prowokację. Kolejnego dnia, gdy dostawcy 

mieli znowu się pojawić, poleciliśmy pracownicy, by 

oznakowała banknoty. Kiedy po wizycie drugiego 

z dostawców dostaliśmy telefon od pracownicy, że 

zginęły pieniądze, kolejne 400 zł, postanowiliśmy 

działać. Zajechałem temu dostawcy drogę, po czym 

pozbawiłem go kluczyków do pojazdu i wezwałem 

policję. Wszystko było zgodnie z prawem, dostaw-

ca przyznał się do wykroczenia a ja udałem się na 

komendę w celu złożenia zeznań. Odzyskaliśmy 

skradzioną kwotę a dostawca już nie przyjeżdża do 

naszego sklepu. Może to być przestrogą dla innych, 

by mieć oczy szeroko otwarte.

Renata i Artur Kamińscy 
Właściciele sklepów w Chełmie

Gdzie Ci pracownicy?

Jesteśmy właścicielami siedmiu sklepów spożyw-

czych w Chełmie. Przy prowadzeniu takiej ilości 

placówek spotykamy się różnymi sytuacjami, na-

tomiast najbardziej zaskakujące ostatnio jest to, że 

problemem są pracownicy. A właściwie ich brak… 

Po prostu nie ma rąk do pracy! Jeszcze chwila 

i z tego powodu będziemy musieli zamykać sklepy. 

Potencjalni pracownicy przynoszą listy z Urzędu 

Pracy do podpisania, oby tylko nie stracić miejsca na 

liście bezrobotnych. To wszystko spowodowane jest 

licznymi zasiłkami, które zniechęcają ludzi do pracy. 

Zostawiamy ogłoszenia, które wiszą w Urzędzie Pra-

cy już ponad miesiąc, a nikt nie dzwoni. Kiedyś było 

zupełnie inaczej, teraz ludziom już nic nie trzeba 

gdy dostają zasiłki. No cóż, ale opiekuńcze państwo 

nie zdaje sobie sprawy, że hoduje armię leni, któ-

rzy wolą dostawać zasiłki niż podjąć uczciwą pra-

cę. Rząd robi wszystko, żeby małe sklepy przestały 

istnieć. Również dorzucają nam wiele innych opłat, 

o których się nie mówi. 

ROZMOWY NIEFILTROWANE

Sylwia Wasilewska
Właścicielka sklepu w Piastowie

Przychodzi klient wieczorową porą

Chyba najśmieszniejszą historią jaką ja osobiście 

miałam w sklepie były odwiedziny w jesienny wie-

czór pewnego pana. Nie zapomnę tej historii chy-

ba nigdy! A było to tak: jak wspominałam – późna 

jesień, wieczorowa pora, do sklepu wchodzi chło-

pak ubrany w kolorowe sportowe buty, spodnie 

z  modnymi po-

rwaniami, jest niewysoki, ma 

szeroki uśmiech i miłe spojrzenie, na 

głowie kolorową czapkę. Kupuje chipsy, Coca-

-Colę i prosi o pół litra wódki. Patrzę na niego – i jak 

na moje oko – jest niepełnoletni, więc pytam o do-

wód. W tym momencie on zaczyna się głośno śmiać, 

po czym otwiera portfel, wyjmuje dowód osobisty 

i w tym samym momencie ściąga czapkę. I co widzę! 

Siwe włosy! Patrzę więc odruchowo na dowód i szyb-

ko w pamięci przeliczam wiek mojego tajemniczego 

klienta. Okazuje, że pan ma 43 lata. No cóż, po prostu 

wyjątkowo dobrze się trzyma! I myślę, że taka pomył-

ka była dla niego dużym komplementem.

Moim zdaniem każda ekspedientka powinna skoń-

czyć psychologię. A to dlatego, że nieraz nie wiado-

mo jak zareagować – śmiać się czy płakać. W tym 

sklepie pracuję już jakiś czas, więc zdążyłam się 

przyzwyczaić do niektórych stałych klientów i po-

znać ich upodobania. Jak zaczynałam pracę w han-

dlu, doświadczona w tej branży koleżanka, która 

mnie przyuczała, udzieliła mi kilku rad dotyczących 

zachowań miejscowych klientów. M.in. wyjaśniła, 

że jak wieczorem przychodzą do sklepu panowie 

i szukają mleka, to znaczy, że chcą wino w kartonie. 

Już pierwszego dnia, kiedy byłam w sklepie sama, 

przyszedł do mnie pewien starszy pan i zapytał: 

„A u pani w sklepie to jest mleko?”. Z uśmiechem 

odpowiedziałam, że tak, ale dla pewności zapyta-

łam czy chce wino czy mleko, a on na to, pewnie 

niedosłysząc – że w kartonie, więc sprzedałam mu 

alkohol, zapakowałam w siatkę, myśląc że doskona-

le zrozumiałam miejscowy sklepowy slang. Za pół 

godziny pan wrócił i od wejścia krzyczał: „Proszę 

pani! Bo pani mi wino sprzedała, a syn się ze mnie 

śmieje, że mnie przecież po zwykłe mleko wysłał”. 

Teraz wiem, że tak się kończy nadmierna interpreta-

cja. Nie chciałam, żeby klient pomyślał, że nie znam 

tutejszych przyzwyczajeń, a okazało się, że przesa-

dziłam w drugą stronę. Ale było naprawdę wesoło!

Być może nasza historia otworzy oczy właścicie-

lom i pracownikom sklepów. Złodziejem w naszym 

sklepie okazał się być wieloletni dostawca pieczy-

wa, który cieszył się zaufaniem. Ale na szczęście 

udało nam się przechytrzyć tego pana. A zaczęło 

się tak. Któregoś dnia zadzwoniła jedna z pracow-

nic i poinformowała, że zginęło z kasetki z zaplecza 

400 zł. Udało się nam ustalić, że jedynymi osoba-

mi „z zewnątrz” obecnymi  w ostatnim czasie na 

zapleczu byli dwaj dostawcy pieczywa. Nie mieli-

śmy żadnych dowodów i przygotowaliśmy pewną 

prowokację. Kolejnego dnia, gdy dostawcy mieli 

znowu się pojawić, poleciliśmy pracownicy, by 

oznakowała banknoty. Kiedy po wizycie drugiego 

z dostawców dostaliśmy telefon od pracownicy, 

że zginęły pieniądze, kolejne 400 zł, postanowili-

śmy działać. Zajechałem temu dostawcy drogę, po 

czym pozbawiłem go kluczyków do pojazdu i we-

zwałem policję. Wszystko było zgodnie z prawem, 

dostawca przyznał się do wykroczenia, a ja udałem 

się na komendę w celu złożenia zeznań. Odzyska-

liśmy skradzioną kwotę, a dostawca już nie przyjeż-

dża do naszego sklepu. Może to być przestrogą dla 

innych, by mieć oczy szeroko otwarte.

Jesteśmy właścicielami siedmiu sklepów spożyw-

czych w Chełmie. Przy prowadzeniu takiej ilości 

placówek spotykamy się z różnymi sytuacjami, na-

tomiast najbardziej zaskakujące ostatnio jest to, że 

problemem są pracownicy. A właściwie ich brak… 

Po prostu nie ma rąk do pracy! Jeszcze chwila 

i z tego powodu będziemy musieli zamykać sklepy. 

Potencjalni pracownicy przynoszą listy z Urzędu 

Pracy do podpisania, oby tylko nie stracić miejsca na 

liście bezrobotnych. To wszystko spowodowane jest 

licznymi zasiłkami, które zniechęcają ludzi do pracy. 

Zostawiamy ogłoszenia, które wiszą w Urzędzie Pra-

cy już ponad miesiąc, a nikt nie dzwoni. Kiedyś było 

zupełnie inaczej, teraz ludziom już nic nie trzeba 

gdy dostają zasiłki. No cóż, ale opiekuńcze państwo 

nie zdaje sobie sprawy, że hoduje armię leni, któ-

rzy wolą dostawać zasiłki niż podjąć uczciwą pra-

cę. Rząd robi wszystko, żeby małe sklepy przestały 

istnieć. Również dorzucają nam wiele innych opłat, 

o których się nie mówi. 

S

Tym żyje handel



Rozmowy Niefiltrowane
Oddajemy głos polskim kupcom, którzy podczas swobodnej rozmowy opowiadają nie tylko o łatwych i przyjemnych, ale 
także o trudnych tematach. Z opowieści poznajemy prawdziwych ludzi małego handlu i ich prawdziwe niefiltrowane historie. 
Tym razem – o braku rąk do pracy w sklepach, walce – niczym z serialu kryminalnego – z nieuczciwymi dostawcami, i jak 
zawsze – odrobina humoru – czyli zabawne zdarzenia z udziałem klientów. Z pamiętnika polskiego kupca dowiemy się tego, 
czego nie powiedzą inni. Tylko u nas!

Małgorzata Skoczek
Kierowniczka sklepu Eden w Górze 
Kalwarii

Klienci to duże wyzwanie

W pracy detalisty zabawnych i trudnych sytuacji 

jest wiele. Oczywiście najwięcej jest tych związa-

nych z  klientami. Niedawno przyszła do nas pew-

na kobieta i poprosiła o papierosy. Przypomnę, 

że teraz na każdej paczce, zgodnie z przepisami, 

widnieją dość duże fotografie części ciała objętych 

chorobami wywołanymi przez palenie. Niestety, nie 

jest to przyjemny widok. Kiedy klientka zobaczyła 

te opakowania, zaczęła nimi rzucać i krzyczeć, że 

ona sobie takich nie życzy i chce inne. Ekspedientki 

pokazywały jej różne paczki, ale za każdym razem 

kończyło się to tak samo. Zaczęłyśmy ją przekony-

wać, że może założyć na opakowanie pokrowiec 

albo zakleić zdjęcie. Dopiero, kiedy zrozumiała, że 

po prostu nie ma innych papierosów, wybrała jed-

ną z paczek, ale i tak wyszła niezbyt zadowolona. 

Mamy też swoją „ulubioną” stałą klientkę, która 

zawsze wszystkie produkty pakuje osobno w małe, 

foliowe woreczki. I nie są to tylko warzywa i owoce, 

które swoją drogą, pakuje pojedynczo. Osobno jest 

masło, osobno serek, osobno jogurt czy czekolada 

i batonik. Według niej nie mogą leżeć bez torebek, 

bo przechodzą zapachem tego co jest obok. Jest 

oczywiście problem podczas skanowania kodów 

kreskowych, bo najczęściej musimy każdą z rzeczy 

wyjąć, nabić na kasę, po czym ponownie zapako-

wać. Jak widać, praca z  klientem to jedno z naj-

większych wyzwań jakie stoją przed pracownikami 

sklepu.

Małgorzata Syryk
sprzedawczyni w sklepie w Krakowie

Sklepowy slang

Moim zdaniem każda ekspedientka powinna skoń-

czyć psychologię. A to dlatego, że nieraz nie wiado-

mo jak zareagować – śmiać się czy płakać. W tym 

sklepie pracuję już jakiś, więc zdążyłam się przy-

zwyczaić do niektórych stałych klientów i poznać 

ich upodobania. Jak zaczynałam pracę w handlu, 

doświadczona w tej branży koleżanka, która mnie 

przyuczała, udzieliła mi kilku rad dotyczących za-

chowań miejscowych klientów. M.in. wyjaśniła, że 

jak wieczorem przychodzą do sklepu panowie i szu-

kają mleka, to znaczy, że chcą wino w kartonie. No 

więc w pierwszy dzień, kiedy byłam w sklepie sama, 

przyszedł do mnie pewien starszy pan i zapytał: 

„A u pani w  sklepie to jest mleko?”. Z uśmiechem 

odpowiedziałam, że tak, ale dla pewności zapyta-

łam czy chce wino czy mleko, a on na to, pewnie 

niedosłysząc – że w kartonie, więc sprzedałam mu 

alkohol, zapakowałam w siatkę, myśląc że doskona-

le zrozumiałam miejscowy sklepowy slang. Za pół 

godziny pan wrócił i od wejścia krzyczał: „Proszę 

pani! Bo pani mi wino sprzedała, a syn się ze mnie 

śmieje, że mnie przecież po zwykłe mleko wysłał”. 

Teraz wiem, że tak się kończy nadmierna interpreta-

cja. Nie chciałam, żeby klient pomyślał, że nie znam 

tutejszych przyzwyczajeń, a okazało się, że przesa-

dziłam w drugą stronę. Ale było naprawdę wesoło!

Magda Weresa
Kierowniczka sklepu w Międzyrzecu 
Podlaskim

Z przestrogą dla innych – niedoszli 
złodzieje

Ostatnio jedna z podejrzanych sytuacji spowodo-

wała, że zostałam zmuszona zamontować drzwi 

w  biurze, które i tak znajduje się na uboczu, za 

ladą z wędlinami, i trudno jest, by dostał się tu ktoś 

niepożądany. Ale okazało się że wszystko jest moż-

liwe. Za ladą zazwyczaj stoi ekspedientka, ale kiedy 

w  sklepie nie ma ruchu czasem odejdzie od stano-

wiska. Tak też stało się tego dnia, kiedy spotkała nas 

nieprzyjemna przygoda. Pani Dorotka, ekspedient-

ka, wyszła na chwilę do łazienki, na sklepie było 

bardzo spokojnie.  Wtedy weszło dwóch mężczyzn. 

Jeden stał przy łazience i patrzył czy sprzedawczyni 

wychodzi, a drugi udał się do biura. Gdy Dorota wy-

szła – ten „pilnujący” zaczął ją zagadywać. W tym 

czasie, drugi mężczyzna szukał w biurze pieniędzy. 

Całe szczęście nie miał na to dużo czasu, a poza tym 

światło było zgaszone i wiele nie zobaczył. Dodat-

kowo zabezpiecza nas to, że kasetka jest dobrze 

ukryta i ma kod. Dorotka długo nie dała się zagadać, 

wróciła za ladę i natknęła się na drugiego w wejściu 

do biura. Zaczął się tłumaczyć, że nic przy sobie nie 

ma, że się pomylił, po czym szybkim krokiem obaj 

wyszli. Jednak najbardziej w tej przygodzie rozcza-

rowało mnie „ślamazarne” podejście policji, która 

zlekceważyła temat i kazała przyjść z nagraniem 

i  złożyć zeznania dopiero na drugi dzień! Mimo, 

że nic mi nie zginęło chciałam przekazać wizerunki 

mężczyzn patrolom, bo tego dnia niedoszli złodzieje 

mogli pojawić się także w innych sklepach w okolicy. 

Łukasz Rybka i Agnieszka Lisowska 
Właściciele sklepu w Terespolu

Skuteczna prowokacja i brawurowa akcja

Być może nasza historia otworzy oczy właścicie-

lom i pracownikom sklepów. Złodziejem w naszym 

sklepie okazał się być wieloletni dostawca pieczy-

wa, który cieszył się zaufaniem w sklepie. Ale na 

szczęście udało nam się przechytrzyć tego pana. 

A zaczęło się tak. Któregoś dnia zadzwoniła jedna 

z pracownic i poinformowała, że zginęło z kasetki 

z zaplecza 400 zł. Udało się nam ustalić, że jedy-

nymi osobami „z zewnątrz” obecnymi  w ostatnim 

czasie na zapleczu byli dwaj dostawcy pieczywa. 

Nie mieliśmy żadnych dowodów i przygotowaliśmy 

pewną prowokację. Kolejnego dnia, gdy dostawcy 

mieli znowu się pojawić, poleciliśmy pracownicy, by 

oznakowała banknoty. Kiedy po wizycie drugiego 

z dostawców dostaliśmy telefon od pracownicy, że 

zginęły pieniądze, kolejne 400 zł, postanowiliśmy 

działać. Zajechałem temu dostawcy drogę, po czym 

pozbawiłem go kluczyków do pojazdu i wezwałem 

policję. Wszystko było zgodnie z prawem, dostaw-

ca przyznał się do wykroczenia a ja udałem się na 

komendę w celu złożenia zeznań. Odzyskaliśmy 

skradzioną kwotę a dostawca już nie przyjeżdża do 

naszego sklepu. Może to być przestrogą dla innych, 

by mieć oczy szeroko otwarte.

Renata i Artur Kamińscy 
Właściciele sklepów w Chełmie

Gdzie Ci pracownicy?

Jesteśmy właścicielami siedmiu sklepów spożyw-

czych w Chełmie. Przy prowadzeniu takiej ilości 

placówek spotykamy się różnymi sytuacjami, na-

tomiast najbardziej zaskakujące ostatnio jest to, że 

problemem są pracownicy. A właściwie ich brak… 

Po prostu nie ma rąk do pracy! Jeszcze chwila 

i z tego powodu będziemy musieli zamykać sklepy. 

Potencjalni pracownicy przynoszą listy z Urzędu 

Pracy do podpisania, oby tylko nie stracić miejsca na 

liście bezrobotnych. To wszystko spowodowane jest 

licznymi zasiłkami, które zniechęcają ludzi do pracy. 

Zostawiamy ogłoszenia, które wiszą w Urzędzie Pra-

cy już ponad miesiąc, a nikt nie dzwoni. Kiedyś było 

zupełnie inaczej, teraz ludziom już nic nie trzeba 

gdy dostają zasiłki. No cóż, ale opiekuńcze państwo 

nie zdaje sobie sprawy, że hoduje armię leni, któ-

rzy wolą dostawać zasiłki niż podjąć uczciwą pra-

cę. Rząd robi wszystko, żeby małe sklepy przestały 

istnieć. Również dorzucają nam wiele innych opłat, 

o których się nie mówi. 

ROZMOWY NIEFILTROWANE

Sylwia Wasilewska
Właścicielka sklepu w Piastowie

Przychodzi klient wieczorową porą

Chyba najśmieszniejszą historią jaką ja osobiście 

miałam w sklepie były odwiedziny w jesienny wie-

czór pewnego pana. Nie zapomnę tej historii chy-

ba nigdy! A było to tak: jak wspominałam – późna 

jesień, wieczorowa pora, do sklepu wchodzi chło-

pak ubrany w kolorowe sportowe buty, spodnie 

z  modnymi po-

rwaniami, jest niewysoki, ma 

szeroki uśmiech i miłe spojrzenie, na 

głowie kolorową czapkę. Kupuje chipsy, Coca-

-Colę i prosi o pół litra wódki. Patrzę na niego – i jak 

na moje oko – jest niepełnoletni, więc pytam o do-

wód. W tym momencie on zaczyna się głośno śmiać, 

po czym otwiera portfel, wyjmuje dowód osobisty 

i w tym samym momencie ściąga czapkę. I co widzę! 

Siwe włosy! Patrzę więc odruchowo na dowód i szyb-

ko w pamięci przeliczam wiek mojego tajemniczego 

klienta. Okazuje, że pan ma 43 lata. No cóż, po prostu 

wyjątkowo dobrze się trzyma! I myślę, że taka pomył-

ka była dla niego dużym komplementem.

Rozmowy Niefiltrowane
Oddajemy głos polskim kupcom, którzy podczas swobodnej rozmowy opowiadają nie tylko o łatwych i przyjemnych, ale 
także o trudnych tematach. Z opowieści poznajemy prawdziwych ludzi małego handlu i ich prawdziwe niefiltrowane historie. 
Tym razem – o braku rąk do pracy w sklepach, walce – niczym z serialu kryminalnego – z nieuczciwymi dostawcami, i jak 
zawsze – odrobina humoru – czyli zabawne zdarzenia z udziałem klientów. Z pamiętnika polskiego kupca dowiemy się tego, 
czego nie powiedzą inni. Tylko u nas!

Małgorzata Skoczek
Kierowniczka sklepu Eden w Górze 
Kalwarii

Klienci to duże wyzwanie

W pracy detalisty zabawnych i trudnych sytuacji 

jest wiele. Oczywiście najwięcej jest tych związa-

nych z  klientami. Niedawno przyszła do nas pew-

na kobieta i poprosiła o papierosy. Przypomnę, 

że teraz na każdej paczce, zgodnie z przepisami, 

widnieją dość duże fotografie części ciała objętych 

chorobami wywołanymi przez palenie. Niestety, nie 

jest to przyjemny widok. Kiedy klientka zobaczyła 

te opakowania, zaczęła nimi rzucać i krzyczeć, że 

ona sobie takich nie życzy i chce inne. Ekspedientki 

pokazywały jej różne paczki, ale za każdym razem 

kończyło się to tak samo. Zaczęłyśmy ją przekony-

wać, że może założyć na opakowanie pokrowiec 

albo zakleić zdjęcie. Dopiero, kiedy zrozumiała, że 

po prostu nie ma innych papierosów, wybrała jed-

ną z paczek, ale i tak wyszła niezbyt zadowolona. 

Mamy też swoją „ulubioną” stałą klientkę, która 

zawsze wszystkie produkty pakuje osobno w małe, 

foliowe woreczki. I nie są to tylko warzywa i owoce, 

które swoją drogą, pakuje pojedynczo. Osobno jest 

masło, osobno serek, osobno jogurt czy czekolada 

i batonik. Według niej nie mogą leżeć bez torebek, 

bo przechodzą zapachem tego co jest obok. Jest 

oczywiście problem podczas skanowania kodów 

kreskowych, bo najczęściej musimy każdą z rzeczy 

wyjąć, nabić na kasę, po czym ponownie zapako-

wać. Jak widać, praca z  klientem to jedno z naj-

większych wyzwań jakie stoją przed pracownikami 

sklepu.

Małgorzata Syryk
sprzedawczyni w sklepie w Krakowie

Sklepowy slang

Moim zdaniem każda ekspedientka powinna skoń-

czyć psychologię. A to dlatego, że nieraz nie wiado-

mo jak zareagować – śmiać się czy płakać. W tym 

sklepie pracuję już jakiś, więc zdążyłam się przy-

zwyczaić do niektórych stałych klientów i poznać 

ich upodobania. Jak zaczynałam pracę w handlu, 

doświadczona w tej branży koleżanka, która mnie 

przyuczała, udzieliła mi kilku rad dotyczących za-

chowań miejscowych klientów. M.in. wyjaśniła, że 

jak wieczorem przychodzą do sklepu panowie i szu-

kają mleka, to znaczy, że chcą wino w kartonie. No 

więc w pierwszy dzień, kiedy byłam w sklepie sama, 

przyszedł do mnie pewien starszy pan i zapytał: 

„A u pani w  sklepie to jest mleko?”. Z uśmiechem 

odpowiedziałam, że tak, ale dla pewności zapyta-

łam czy chce wino czy mleko, a on na to, pewnie 

niedosłysząc – że w kartonie, więc sprzedałam mu 

alkohol, zapakowałam w siatkę, myśląc że doskona-

le zrozumiałam miejscowy sklepowy slang. Za pół 

godziny pan wrócił i od wejścia krzyczał: „Proszę 

pani! Bo pani mi wino sprzedała, a syn się ze mnie 

śmieje, że mnie przecież po zwykłe mleko wysłał”. 

Teraz wiem, że tak się kończy nadmierna interpreta-

cja. Nie chciałam, żeby klient pomyślał, że nie znam 

tutejszych przyzwyczajeń, a okazało się, że przesa-

dziłam w drugą stronę. Ale było naprawdę wesoło!

Magda Weresa
Kierowniczka sklepu w Międzyrzecu 
Podlaskim

Z przestrogą dla innych – niedoszli 
złodzieje

Ostatnio jedna z podejrzanych sytuacji spowodo-

wała, że zostałam zmuszona zamontować drzwi 

w  biurze, które i tak znajduje się na uboczu, za 

ladą z wędlinami, i trudno jest, by dostał się tu ktoś 

niepożądany. Ale okazało się że wszystko jest moż-

liwe. Za ladą zazwyczaj stoi ekspedientka, ale kiedy 

w  sklepie nie ma ruchu czasem odejdzie od stano-

wiska. Tak też stało się tego dnia, kiedy spotkała nas 

nieprzyjemna przygoda. Pani Dorotka, ekspedient-

ka, wyszła na chwilę do łazienki, na sklepie było 

bardzo spokojnie.  Wtedy weszło dwóch mężczyzn. 

Jeden stał przy łazience i patrzył czy sprzedawczyni 

wychodzi, a drugi udał się do biura. Gdy Dorota wy-

szła – ten „pilnujący” zaczął ją zagadywać. W tym 

czasie, drugi mężczyzna szukał w biurze pieniędzy. 

Całe szczęście nie miał na to dużo czasu, a poza tym 

światło było zgaszone i wiele nie zobaczył. Dodat-

kowo zabezpiecza nas to, że kasetka jest dobrze 

ukryta i ma kod. Dorotka długo nie dała się zagadać, 

wróciła za ladę i natknęła się na drugiego w wejściu 

do biura. Zaczął się tłumaczyć, że nic przy sobie nie 

ma, że się pomylił, po czym szybkim krokiem obaj 

wyszli. Jednak najbardziej w tej przygodzie rozcza-

rowało mnie „ślamazarne” podejście policji, która 

zlekceważyła temat i kazała przyjść z nagraniem 

i  złożyć zeznania dopiero na drugi dzień! Mimo, 

że nic mi nie zginęło chciałam przekazać wizerunki 

mężczyzn patrolom, bo tego dnia niedoszli złodzieje 

mogli pojawić się także w innych sklepach w okolicy. 

Agnieszka Lisowska i Łukasz Rybka
Właściciele sklepu w Terespolu

Skuteczna prowokacja i brawurowa akcja

Być może nasza historia otworzy oczy właścicie-

lom i pracownikom sklepów. Złodziejem w naszym 

sklepie okazał się być wieloletni dostawca pieczy-

wa, który cieszył się zaufaniem w sklepie. Ale na 

szczęście udało nam się przechytrzyć tego pana. 

A zaczęło się tak. Któregoś dnia zadzwoniła jedna 

z pracownic i poinformowała, że zginęło z kasetki 

z zaplecza 400 zł. Udało się nam ustalić, że jedy-

nymi osobami „z zewnątrz” obecnymi  w ostatnim 

czasie na zapleczu byli dwaj dostawcy pieczywa. 

Nie mieliśmy żadnych dowodów i przygotowaliśmy 

pewną prowokację. Kolejnego dnia, gdy dostawcy 

mieli znowu się pojawić, poleciliśmy pracownicy, by 

oznakowała banknoty. Kiedy po wizycie drugiego 

z dostawców dostaliśmy telefon od pracownicy, że 

zginęły pieniądze, kolejne 400 zł, postanowiliśmy 

działać. Zajechałem temu dostawcy drogę, po czym 

pozbawiłem go kluczyków do pojazdu i wezwałem 

policję. Wszystko było zgodnie z prawem, dostaw-

ca przyznał się do wykroczenia a ja udałem się na 

komendę w celu złożenia zeznań. Odzyskaliśmy 

skradzioną kwotę a dostawca już nie przyjeżdża do 

naszego sklepu. Może to być przestrogą dla innych, 

by mieć oczy szeroko otwarte.

Renata i Artur Kamińscy 
Właściciele sklepów w Chełmie

Gdzie Ci pracownicy?

Jesteśmy właścicielami siedmiu sklepów spożyw-

czych w Chełmie. Przy prowadzeniu takiej ilości 

placówek spotykamy się różnymi sytuacjami, na-

tomiast najbardziej zaskakujące ostatnio jest to, że 

problemem są pracownicy. A właściwie ich brak… 

Po prostu nie ma rąk do pracy! Jeszcze chwila 

i z tego powodu będziemy musieli zamykać sklepy. 

Potencjalni pracownicy przynoszą listy z Urzędu 

Pracy do podpisania, oby tylko nie stracić miejsca na 

liście bezrobotnych. To wszystko spowodowane jest 

licznymi zasiłkami, które zniechęcają ludzi do pracy. 

Zostawiamy ogłoszenia, które wiszą w Urzędzie Pra-

cy już ponad miesiąc, a nikt nie dzwoni. Kiedyś było 

zupełnie inaczej, teraz ludziom już nic nie trzeba 

gdy dostają zasiłki. No cóż, ale opiekuńcze państwo 

nie zdaje sobie sprawy, że hoduje armię leni, któ-

rzy wolą dostawać zasiłki niż podjąć uczciwą pra-

cę. Rząd robi wszystko, żeby małe sklepy przestały 

istnieć. Również dorzucają nam wiele innych opłat, 

o których się nie mówi. 

ROZMOWY NIEFILTROWANE

Sylwia Wasilewska
Właścicielka sklepu w Piastowie

Przychodzi klient wieczorową porą

Chyba najśmieszniejszą historią jaką ja osobiście 

miałam w sklepie były odwiedziny w jesienny wie-

czór pewnego pana. Nie zapomnę tej historii chy-

ba nigdy! A było to tak: jak wspominałam – późna 

jesień, wieczorowa pora, do sklepu wchodzi chło-

pak ubrany w kolorowe sportowe buty, spodnie 

z  modnymi po-

rwaniami, jest niewysoki, ma 

szeroki uśmiech i miłe spojrzenie, na 

głowie kolorową czapkę. Kupuje chipsy, Coca-

-Colę i prosi o pół litra wódki. Patrzę na niego – i jak 

na moje oko – jest niepełnoletni, więc pytam o do-

wód. W tym momencie on zaczyna się głośno śmiać, 

po czym otwiera portfel, wyjmuje dowód osobisty 

i w tym samym momencie ściąga czapkę. I co widzę! 

Siwe włosy! Patrzę więc odruchowo na dowód i szyb-

ko w pamięci przeliczam wiek mojego tajemniczego 

klienta. Okazuje, że pan ma 43 lata. No cóż, po prostu 

wyjątkowo dobrze się trzyma! I myślę, że taka pomył-

ka była dla niego dużym komplementem.

Chyba najśmieszniejszą historią jaką ja osobiście 

miałam w sklepie były odwiedziny w jesienny wie-

czór pewnego pana. Nie zapomnę tej historii chy-

ba nigdy! A było to tak: jak wspominałam – późna 

jesień, wieczorowa pora, do sklepu wchodzi chło-

pak ubrany w kolorowe sportowe buty, spodnie 

Z przestrogą dla innych – niedoszli 
złodzieje

(po prawej)

Ostatnio jedna z podejrzanych sytuacji spowodo-

wała, że zostałam zmuszona zamontować drzwi 

w  biurze, które i tak znajduje się na uboczu, za 

ladą z wędlinami, i trudno jest, by dostał się tu ktoś 

niepożądany. Ale okazało się że wszystko jest moż-

liwe. Za ladą zazwyczaj stoi ekspedientka, ale kiedy 

w sklepie nie ma ruchu czasem odejdzie od stano-

wiska. Tak też stało się tego dnia, kiedy spotkała nas 

nieprzyjemna przygoda. Pani Dorotka, ekspedient-

ka, wyszła na chwilę do łazienki, na sklepie było 

bardzo spokojnie.  Wtedy weszło dwóch mężczyzn. 

Jeden stał przy łazience i patrzył czy sprzedawczyni 

wychodzi, a drugi udał się do biura. Gdy Dorota wy-

szła – ten „pilnujący” zaczął ją zagadywać. W tym 

czasie, drugi mężczyzna szukał w biurze pieniędzy. 

Całe szczęście nie miał na to dużo czasu, a poza 

tym światło było zgaszone i wiele nie zobaczył. Do-

datkowo zabezpiecza nas to, że kasetka jest dobrze 

ukryta i ma kod. Dorotka długo nie dała się zagadać, 

wróciła za ladę i natknęła się na drugiego w wejściu 

do biura. Zaczął się tłumaczyć, że nic przy sobie nie 

ma, że się pomylił, po czym szybkim krokiem obaj 

wyszli. Jednak najbardziej w tej przygodzie rozcza-

rowało mnie „ślamazarne” podejście policji, która 

zlekceważyła temat i kazała przyjść z nagraniem 

i  złożyć zeznania dopiero na drugi dzień! Mimo, 

że nic mi nie zginęło chciałam przekazać wizerunki 

mężczyzn patrolom, bo tego dnia niedoszli złodzieje 

mogli pojawić się także w innych sklepach w okolicy. 

Klienci to duże wyzwanie

W pracy detalisty zabawnych i trudnych sytuacji jest 

wiele. Oczywiście najwięcej jest tych związanych z 

klientami. Niedawno przyszła do nas pewna ko-

bieta i poprosiła o papierosy. Przypomnę, że teraz 

na każdej paczce, zgodnie z przepisami, widnieją 

dość duże fotografie części ciała objętych choro-

bami wywołanymi przez palenie. Niestety, nie jest 

to przyjemny widok. Kiedy klientka zobaczyła te 

opakowania, zaczęła nimi rzucać i krzyczeć, że 

ona sobie takich nie życzy i chce inne. Ekspedientki 

pokazywały jej różne paczki, ale za każdym razem 

kończyło się to tak samo. Zaczęłyśmy ją przekony-

wać, że może założyć na opakowanie pokrowiec 

albo zakleić zdjęcie. Dopiero, kiedy zrozumiała, 

że po prostu nie ma innych papierosów, wybrała 

jedną z paczek, ale i tak wyszła niezbyt zadowolo-

na. Mamy też swoją „ulubioną” stałą klientkę, która 

zawsze wszystkie produkty pakuje osobno w małe, 

foliowe woreczki. I nie są to tylko warzywa i owoce, 

które swoją drogą, pakuje pojedynczo. Osobno jest 

masło, osobno serek, osobno jogurt czy czekolada 

i batonik. Według niej nie mogą leżeć bez torebek, 

bo przechodzą zapachem tego co jest obok. Jest 

oczywiście problem podczas skanowania kodów 

kreskowych, bo najczęściej musimy każdą z rzeczy 

wyjąć, nabić na kasę, po czym ponownie zapako-

wać. Jak widać, praca z klientem to jedno z naj-

większych wyzwań jakie stoją przed pracownikami 

sklepu. 

z modnymi porwaniami, jest 

niewysoki, ma szeroki uśmiech 

i  miłe spojrzenie, na głowie kolorową 

czapkę. Kupuje chipsy, Coca-Colę i prosi o pół 

litra wódki. Patrzę na niego – i jak na moje oko 

– jest niepełnoletni, więc pytam o dowód. W tym 

momencie on zaczyna się głośno śmiać, po czym 

otwiera portfel, wyjmuje dowód osobisty i w tym 

samym momencie ściąga czapkę. I co widzę! Siwe 

włosy! Patrzę więc odruchowo na dowód i szybko 

w pamięci przeliczam wiek mojego tajemniczego 

klienta. Okazuje, że pan ma 43 lata. No cóż, po pro-

stu wyjątkowo dobrze się trzyma! I myślę, że taka 

pomyłka była dla niego dużym komplementem.
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Wchodzimy do sklepu
Po prawej kasy i tradycyjna sprzedaż 
zza lady, na wprost koszyki, a po 
lewej część samoobsługowa. 
Idziemy! „W sklepie jest dużo 
przestrzeni, właścicielka urządziła 
ją tak, żeby klient przeszedł 
między wszystkimi kategoriami, 
a ostatnim punktem w jakim się 
znajdzie była kasa. 
Pomysł dobry, ale brakuje jednej 
rzeczy – miejsca na odłożenie 
koszyka. To bardzo ważny element 
komfortu robienia zakupów” – 
zauważa dr Marek Borowiński – 
Shop Doctor.

A po ile bułki? 
Oznaczenie produktu ceną to nie tylko wymóg prawny, ale też sposób na zwiększenie 
sprzedaży i zapewnienie klientowi komfortu robienia zakupów. Shop Doctor wskazał 
Detalistce jak ważne jest właściwe oznaczenie ceną. Stojąc przed stoiskiem warzywnym 
zauważamy, że ceny są obok, ale brakuje ich pod produktami. Podobna sytuacja jest 
na regale z pieczywem. Klient który się spieszy, nie będzie tracił czasu na odszukanie 
właściwej ceny na liście, tylko wyjdzie z pustym koszykiem. 

Jeśli jest miejsce skąd bierzemy 
koszyk, powinna być też wygodna 
przestrzeń na jego odstawienie.
Klient nie może czuć się skrępowany 
tym, że nie wie co ma zrobić z nim 
po zakupach. Trzeba mu zapewnic 
komfort – wtedy chętniej przyjdzie 
do nas ponownie. 

Zwiększenie sprzedaży i pomoc Detalistom – taki cel przyświeca wspólnej inicjatywie redakcji miesięcznika Hurt & Detal 
oraz Shop Doctora. Połączyliśmy siły, żeby wesprzeć Kupców w ich ciężkiej pracy i sprawić, by prowadzony przez nich 
biznes stał się jeszcze bardziej dochodowy. Od teraz będziemy razem zmieniać sklepy i pokazywać Wam efekty naszej 
pracy. Zapraszamy!

Shop Doctor radzi

Shop Doctor to firma, której 
założycielem jest dr Marek Borowiński, 
specjalista od zwiększania sprzedaży 
oraz Visual Merchandisingu. Od wielu 
lat zajmuje się szkoleniami z technik prezentacji produktów, 
aranżacji i oddziaływania na klienta. Jest sędzią międzynarodowym 
w konkursach na najlepsze sklepy w Polsce i za granicą. Specjalizuje 
się w psychofizjologii widzenia – uświadamia właścicielom jak 
mózg klienta odbiera ich sklep, firmę czy też produkt.

ZMIENIAJ SKLEP 
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

Informacje o sklepie
Adres: Łódź, ul. Więckowskiego 26
Powierzchnia sprzedaży: 65 mkw.
Sieć handlowa: Odido
Właściciel: Agnieszka Marczuk
Doświadczenie w handlu: 19 lat

Na zdjęciu: Joanna Kowalska (H&D), Agnieszka Marczuk  
(właścicielka sklepu) i dr Marek Borowiński (Shop Doctor).

Porządkowanie list z cenami w dziale z pieczywem.
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Nie widzisz mnie? Klient też nie...
„Martwa strefa” – tak Shop Doctor mówi o nieoświetlonych lub 
niewłaściwie doświetlonych miejscach sklepu. Kierując lampę na 
jeden z ciemnych kątów sklepu, pokazał jak zmienia się percepcja 
Klienta patrzącego na produkty tam umieszczone. 

• Poprawienie komunikacji POS w dziale pieczywa i na stoisku 
warzywnym, umieszenie cen przy produktach, na wysokości 
wzroku;

• Aranżowanie lady z wypiekami w stronę Klienta;
• Odpowiednie umieszczenie cen i listew cenowych przy 

słodyczach tak, by pasowały do innych zamontowanych 
w sklepie;

• Ze względu na dużą ilość produktów, rozdzielenie kategorii kaw 
na rozpuszczalne i mielone;

• Oświetlenie tzw. martwych stref – stoiska warzywnego, regału 
z chipsami i chemią;

• Zapełnianie pustych miejsc po sprzedanych produktach w części 
samoobsługowej;

• Wygospodarowanie miejsca na odstawianie koszyka;
• Wyraźne oznaczenie czytnika kodów kreskowych, by klient od 

razu go zauważył.

W oczekiwaniu na dostawę...
Czekanie na towar to zmora każdego detalisty. Dostawa 
się opóźnia, a my musimy zachęcić klienta do kupowania 
i nie stracić opinii, że w naszym sklepie jest wszystko 
czego potrzebuje. Podczas naszej wizyty pani Agnieszka 
czekała na ciasta, bo lada chłodnicza miała „dziury”. 
Co warto zrobić? Shop Doctor potrzebował jedynie 
plastikowych rękawiczek i paru minut. Tak prosty 
zabieg jak przesunięcie produktów bliżej klienta, do 
zewnętrznej szyby i zabudowanie przestrzeni, którą 
obejmuje wzrokiem nie tylko pokazuje, że towaru jest 
pod dostatkiem, ale też zachęca do zakupów. Obok jest 
regał z pieczywem. Wystarczy przesunąć bułki z końca 
pojemnika na przód, żeby pokazać, że produkt jest 
dostępny. Podobnie należy zachowywać się przy innych 
kategoriach. Jeśli produkt się wyprzeda, wystarczy 
jedynie przesunąć sztuki znajdujące się z tyłu na skraj 
półki. Nie tylko wygląda to schludniej, ale też informuje, 
że obsługa dba o sklep.

Postrzeganie sklepu składa się z czterech wymienionych poniżej 
elementów. Zadbanie o każdy z nich wpływa nie tylko na lepszy 
odbiór placówki, ale też na zwiększenie sprzedaży*.

Swobodne 
przejście przez 

wszystkie 
kategorie i łatwy 

dostęp do 
produktów

Zewnętrzna i 
wewnętrzna 
– widoczne 

ceny 
i produkty

Aranżacja 
przestrzeni 

sklepu, 
podział na 
kategorie 

i działy

 Doświetlenie 
wszystkich 

kategorii pro-
duktowych

OŚWIETLENIEŚCIEŻKA KLIENTA KOMUNIKACJA POS MERCHANDISING

Zalecenia Shop Doctora

*Autorska metoda dra Marka Borowińskiego.

Przestrzeń sklepowa, szczególnie w tak małym sklepie musi być 
efektywnie wykorzystana. Bardzo ważnym elementem ekspozycji 
jest dobre oświetlenie. Klient nie zwróci uwagi na niedoświetloną 
przestrzeń sklepu, a więc na pewno nie kupi towaru, który będzie 
tam wystawiony.

Shop Doctor radzi

Licz paragony i średnią wartość koszyka. Nie tylko 
będziesz kontrolował sprzedaż, ale dostosujesz liczbę 
pracowników do natężenia ruchu w sklepie.

Shop Doctor radzi

Detalistka po naszej wizycie...
„Bardzo cieszę się z wizyty Shop 
Doctora i redakcji miesięcznika 
Hurt & Detal w moim sklepie. 
Okazuje się, że z pozoru drobne 
błędy czy niedopatrzenia są 
dużym problemem i mogą istotnie 
wpłynąć na powodzenie biznesu. 
Z chęcią skorzystam z porad 
eksperta i wprowadzę zmiany 
w mojej placówce. Taki audyt 
polecam każdemu detaliście – zarówno temu, który nie 
radzi sobie ze sprzedażą, bo może go to uchronić przed 
bankructwem, jak też temu, który dobrze prosperuje 
na rynku, bo może to być klucz do osiągnięcia jeszcze 
większego sukcesu.”

Detalisto! Jeżeli chciałbyś, abyśmy odwiedzili właśnie 
Twój sklep, napisz do nas: shopdoctor@hurtidetal.pl

Materiał filmowy z audytu dostępny jest 
na kanale YouTube Shop Doctor, fanpejdżu 
Shop Doctor oraz na stronie www.hurtidetal.pl

Oświetlenie martwej strefy w audytowanym sklepie.

Porządkowanie lady chłodniczej z ciastami.
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Pewny zysk z
Marka Gellwe oferuje szerokie portfolio produktów. Pyszne 
desery – galaretki, budynie, kisiele, wspaniałe Słodkie Kubki, 
wyśmienite wypieki – na ciepło i zimno, dodatki do ciast, a także 
aromatyczne napoje kakaowe, czekolady czy syropy. Konsumenci od 
lat cenią markę za doskonały smak, niezmienną jakość a także ciekawe szaty 
graficzne swoich produktów. A co na to detaliści? Jak układa się współpraca z marką Gellwe i przede wszystkim 
– czy można na niej zarobić?

Odpowiedzi szukaliśmy w  sklepie Groszek 

w Nowym Sączu, który jest rodzinnym biz-

nesem Państwa Kołodziejczyków. O produkty 

firmy FoodCare w tej placówce – od 2,5 roku 

dba Michał Mikulski, Przedstawiciel Handlowy, 

a nadzoruje go Piotr Śledź, Kierownik Regionu. 

Częste wizyty w sklepie przedstawicieli firmy 

FoodCare, odpowiednia opieka sprawowana 

nad produktami zapewniają placówce handlo-

wej współmierne zyski. 

Oferta Gellwe – eskpozycja
Produkty marki Gellwe w sklepie w Nowym 

Sączu znajdują się na półkach w wydzielonych 

segmentach – w największej ilości – w dziale: 

kremy, desery, ciasta w proszku. Dodatkowo 

asortyment wyróżniony jest na końcówkach re-

gałów, standach oraz koszach wrzutowych, któ-

re już przy wejściu do sklepu rzucają się w oczy. 

„Ułożenie produktów na półkach dobrane jest 

do specyfiki sklepu. W tym punkcie sprawdza 

się segregowanie asortymentu kategoriami a nie 

markami” – mówi Piotr Śledź, Kierownik Regio-

nu. Jak podkreśla jednym z istotniejszych aspek-

tów dobrej rotacji danych produktów jest umiej-

scowienie ich na wysokości wzroku klienta.

Ekspozycje w postaci standów to sposób na 

zwiększenie rotacji konkretnego produktu oraz 

dodatkowy zarobek. „W takich miejscach naj-

częściej pokazujemy promocyjne produkty czy 

nowości. W wyróżnionych ekspozytorach pre-

zentujemy także produkty, które łączymy ze sobą 

tematycznie. Na przykład sernik na zimno Gell-

we, do tego galaretka truskawkowa Gellwe i bita 

śmietana Śnieżka Gellwe – to znacznie zwiększa 

wolumen sprzedaży” – mówi Kierownik Regionu.

„Muszę przyznać, że wprowadzone na 

końcówki regałów produkty Gellwe znacznie 

zwiększyły rotację. No i oczywiście ekspozy-

tory – a w szczególności opakowania produk-

tów z bohaterami bajek Disney’a – to strzał 

w  dziesiątkę!” – podkreśla Sławomir Koło-

dziejczyk, współwłaściciel sklepu. 

Hity sprzedażowe Gellwe 
w Groszku

Jak przyznaje pan Sławek, z pewnością hitami 

są wspomniane już ciasta czy babeczki w prosz-

ku w opakowaniach Disney’a, które dodatko-

wo wyróżnione są na standach w sklepie. „Na 

początek zamówiliśmy jeden taki stand, a  po 

tygodniu – zamówiliśmy kolejne, bo naprawdę 

było warto. Obserwowałem jak klienci na to re-

agują. Zwłaszcza Ci najmłodsi. Żadne dziecko 

nie przeszło obojętnie obok tego standu i ro-

dzic nie miał wyjścia – w koszyku zakupowym 

musiał znaleźć się produkt z ulubionym boha-

terem bajki Disney’a” – dodaje z  uśmiechem 

współwłaściciel sklepu Groszek. W  ostatnim 

czasie detalista zaobserwował znaczny wzrost 

sprzedaży wszystkich ciast w proszku Gellwe, 

dlatego też za namową przedstawiciela handlo-

wego półka ta jest stopniowo poszerzana. „No 

i oczywiście na bieżąco dużą rotacją charakte-

ryzują się galaretki oraz wszystkie produkty do 

pieczenia tej marki – cukry wanilinowe, proszki 

do pieczenia, żelatyny czy soda oczyszczona. To 

pozycje niezmiennie obowiązkowe. Nie można 

pominąć także mieszanek żelujących Gellwe 

jak Konfiturex 2:1, 3:1, które na zbliżający się 

ZARABIAJ NA MARCE

Detalista jest zadowolony ze sprzedaży 
produktów Gellwe.
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sezon owocowy są niezbędne, ponieważ moda 

na samodzielne przygotowywanie domowych 

przetworów zatacza coraz szersze kręgi i dociera 

do dużych miast” – dodaje pan Sławek.

Promocje, ceny, gratisy
Sławomir Kołodziejczyk jako klient Fo-

odCare docenia także różnego rodzaju 

„dodatki” czy promocyjne ceny, które 

otrzymuje od firmy. „Zawsze mogę osią-

gnąć z tego korzyść w  postaci zarobku. 

Najważniejsze, że jest taka możliwość 

i  chęć współpracy ze strony producenta 

Gellwe” – mówi współwłaściciel sklepu 

w Nowym Sączu. 

„Zawsze kiedy oferuję produkty w promocji 

przedstawiam Sławkowi kalkulację, pokazuję, że 

na tym zarobi. A jeżeli każdą promocję cenową 

wzmocnimy dodatkową ekspozycją – zyski będą 

zwiększone, co zapewni obustronną korzyść. 

A przecież o to nam chodzi” – dodaje pan Mikulski. 

Ważna współpraca
Jednym z ważniejszych aspektów w dobrej 

współpracy z detalistami są regularne wizyty. „Ja 

jestem w sklepie przynajmniej raz w tygodniu, 

co przynosi znaczące efekty. Wiem co dobrze 

rotuje, co mogę zmienić by zwiększyć sprze-

daż, co zaproponować jako dodatek, jaką dać 

promocję. Naszą dewizą jest bycie dla klienta 

partnerem” – mówi z uśmiechem pan Mikulski. 

Michał pilnuje swoich produktów, dba o półkę, 

to ma ogromne znaczenie. Gdyby każdy z przed-

stawicieli tak dbał o swoje produkty – ja miałbym 

mniej pracy i byłbym bardzo bogatym właścicie-

lem sklepu” – mówi z zadowoleniem pan Sławek.

Według detalisty z Nowego Sącza jeżeli współ-

praca na linii przedstawiciel – kupiec układa się 

dobrze – to przekłada się na zyski obu stron. 

„Zyskujemy większą sprzedaż, no i  oczywiście 

dobre marże. To wszystko powoduje zwiększe-

nie obrotów całego sklepu! A przecież każdy ku-

piec chce zarabiać. Z marką Gellwe i przedsta-

wicielem takim jak Michał – mam pewny zysk” 

– podsumowuje pan Sławek. Gellwe to ekspert 

w spełnianiu najsłodszych zachcianek i pragnień. 

Czy spełnia je również w odniesieniu do detali-

sty? Zdecydowanie: TAK!

Monika Górka

„PRZEDSTAWICIEL Z GELLWE OFERUJE DOBRE PROMOCJE 
CENOWE, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ NAM WIĘKSZY ZAROBEK. 
I O TO CHODZI W TYM BIZNESIE” – SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK, 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL SKLEPU GROSZEK W NOWYM SĄCZU.

Dbałość o półkę to podstawa.

Produkty z Disney’a okazały się strzałem w dziesiątkę!

Dodatkowe ekspozycje to 
sposób na większą sprzedaż.

Partnerskie relacje biznesowe są kluczem do sukcesu.

WSPÓLPRACA | DOBRE MARZE | PROMOCJE | ZYSK
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Jaka przyszłość 
handlu hurtowego?

Wszyscy obserwatorzy ogólnospożywczego rynku hurtowego zgodni są co do tego, że znalazł się on w bardzo 
trudnej sytuacji. Większość firm ma spore kłopoty, a wyniki finansowe trudno uznać za satysfakcjonujące. Jaki los 
czeka dystrybutorów w najbliższym czasie?

A zapowiadało się tak 
pięknie

W drugiej połowie lat 90-tych szacowano, 

że na polskim rynku działa ponad 5 tysięcy hur-

towni spożywczych. To ogromna liczba biorąc 

pod uwagę fakt, że ilość sklepów spożywczych 

funkcjonujących na rynku wynosiła wówczas 

około 120 tysięcy. Proporcje te były możliwe 

przede wszystkim dlatego, iż większość deta-

licznych placówek handlowych działała samo-

dzielnie, zaś proces ich łączenia się w grupy 

zakupowe, a tym bardziej sieci franczyzowe, 

był jeszcze w zarodku. Jednak pojawienie się 

na rynku właśnie przed około 20 laty między-

narodowych sieci handlowych, hipermarketów 

i dyskontów, spowodowało, że proces łączenia 

się rodzimego handlu w sieci ruszył z kopyta, 

co musiało zaowocować także daleko idącymi 

zmianami w handlu hurtowym. Tym bardziej, 

iż pojawiła się konkurencja w postaci hurtu 

typu cash&carry: Makro, Selgros i, początkowo 

w skromniejszym niż obecnie zakresie, Euro-

cash, stały się dla małych, lokalnych hurtowni 

bardzo poważnym zagrożeniem. Bodaj czy nie 

poważniejszym niż detaliczne sieci międzyna-

rodowe dokonujące zakupów bezpośrednio 

u producentów.

W efekcie w miarę upływu lat struktura han-

dlu hurtowego przeszła ogromną metamorfo-

zę. Małe firmy hurtowe zaczęły zanikać. Nie-

które z nich zaczęły pełnić funkcję podhurtu 

współpracującego z wąską grupą największych 

dystrybutorów, inne zostały przejęte przez kon-

kurentów, niemała zaś liczba musiała zaprze-

stać działalności. Pod koniec pierwszej dekady 

XXI wieku rynek hurtowy został więc zdomi-

nowany przez kilka podmiotów, które podjęły 

bardzo ostrą walkę konkurencyjną. Domino-

wały wówczas dwie firmy: Grupa Eurocash 

i Grupa Emperia, powstała w wyniku połącze-

nia dwóch wielkich hurtowni BOS i Eldorado. 

Tuż za nimi plasowały się Rabat Pomorze, 

Specjał, Bać-Pol, Marol, PPHU Gniezno oraz 

zrzeszenia lokalnych hurtowni jakimi były i są 

po dzień dzisiejszy Grupa MPT oraz PSH Unia. 

I te właśnie firmy rozpoczęły między sobą ostrą 

rywalizację o klienta detalicznego i o utrzyma-

nie się na rynku. 

Porządek musi być
Ostatnie kilka lat to czas swoistego „porząd-

kowania” rynku dystrybucyjnego. Przejęcia 

i upadki firm, nawet z tej dominującej grupy 

przedsiębiorstw, spowodowały, że obecnie naj-

większych graczy można policzyć na palcach 

obu rąk. Po przejęciu przez Eurocash operacji 

dystrybucyjnych Emperii, czyli Tradisu, firma ta 

stała się potentatem rynkowym będącym poza 

zasięgiem jakiegokolwiek konkurenta. Obro-

ty rzędu 20 miliardów złotych rocznie robią 
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swoje. Upadł Rabat Pomorze, przekształcony 

pod koniec istnienia w Rabat Serwis, zaś reszt-

kę masy upadłościowej przejęła GK Specjał. 

Bać-Pol dokonał paru mało udanych przejęć 

i próbował stworzyć firmę o charakterze ogól-

nopolskim, jednak bez powodzenia. Parę po-

wstałych przed kilku laty oddziałów zdecydo-

wał się zamknąć jako nierentowne. Podobnie 

Marol. Grupa MPT i Unia zapowiadały głęb-

szą konsolidację, ale wszystko wskazuje na to, 

że na zapowiedziach się skończy. Nawet tacy 

potentaci jak Makro z trudem dają sobie radę 

– niemiecki dystrybutor zdecydował się nawet 

na zamknięcie kilkunastu punktów Makro, któ-

re miały być receptą na pierwsze objawy słab-

nącej koniunktury.

Cóż takiego się stało, że nawet najsilniejsi 

dystrybutorzy zaczęli mieć kłopoty? Sprawa 

najważniejsza to oczywiście spadek ilości de-

talicznych placówek handlowych na polskim 

rynku. Obecnie jest ich około 70 tysięcy, czyli 

prawie o połowę mniej niż jeszcze 20 lat temu. 

A z tej liczby ponad połowa działa w ramach 

silnie zintegrowanych sieci franczyzowych, 

które częstokroć podpisują samodzielnie umo-

wy zakupowe z producentami, zaś dystrybu-

torów traktują trochę jak pasy transmisyjne do 

przerzutu towaru. 

Ponadto utrzymująca się przez prawie dwa 

lata deflacja i skromny wzrost gospodarczy 

zaowocowały spadkiem rentowności z dzia-

łalności dystrybucyjnej. Mimo wzrostu sprze-

daży największych dystrybutorów ich wyniki 

finansowe za rok miniony są gorsze niż rok 

wcześniej, zaś ci, którzy mogą się pochwa-

lić utrzymaniem poziomu zysku poczytują to 

sobie za sukces. A to oznacza, że możliwości 

inwestowania przez hurt, czy to w ceny, czy 

w  organizację sprzedaży, stają się coraz bar-

dziej ograniczone. Właściwie jedyną firmą, 

która w ubiegłym roku sporo inwestowała jest 

Eurocash, ale odbiło się to z kolei na jego wy-

niku finansowym. Jacek Owczarek, Członek 

Zarządu i Dyrektor Finansowy Grupy Eurocash 

podkreśla jednak, że inwestycje, na które firma 

się zdecydowała przyniosą efekty w następ-

nych latach. Eurocash jest jednak jedyną firmą 

dystrybucyjną zdolną do inwestowania w przy-

szłość na taką skalę. Innych po prostu na to nie 

stać. A bez inwestycji może być bardzo trudno.

Wiara góry przenosi
W tej trudnej dla branży sytuacji często po-

jawiają się opinie, że przyszłość dystrybucji 

hurtowej, przynajmniej w obecnym kształcie, 

nie rysuje się w różowych barwach. Leszek 

Bać, Prezes Grupy Kapitałowej Bać-Pol przy-

znaje, że sytuacja hurtu ogólnospożywczego 

jest obecnie bardzo skomplikowana. Jego 

zdaniem o wiele lepsze perspektywy widocz-

ne są przed spożywczym hurtem specjali-

stycznym. Hurtownie mięsno-wędliniarskie, 

owocowo-warzywne, czy nabiałowe są w sta-

nie o wiele lepiej poradzić sobie na trudnym 

rynku, gdyż lepiej mogą reagować na lokalne 

potrzeby. „Natomiast z hurtowni ogólnospo-

żywczych przetrwają przede wszystkim te, 

które w minionych latach potrafiły zbudować 

powiązane ze sobą zaplecze detaliczne. To 

obecnie podstawowy warunek utrzymania 

obrotów i zachowania konkurencyjności 

przez takie firmy jak nasza. Te przedsiębior-

stwa hurtowe, które dopiero rozpoczynają 

ten proces wiązania z sobą sieci franczyzo-

wych, czy partnerskich, nie mają zbyt wiele 

szans, bowiem jest już zapóźno – większość 

sklepów spożywczych już działa w ramach 

sieci powiązanych z największymi dystrybu-

torami” – podkreśla Leszek Bać.

Trudno się z tą opinią nie zgodzić. Euroca-

sh ma przecież w swoich sieciach franczyzo-

wych i partnerskich, Lewiatanie, Groszku, abc, 

Gamie, Delikatesach Centrum, Euro Sklepie 

ponad 14 tysięcy placówek. GK Specjał w sie-

ciach zarządzanych przez spółki Nasz Sklep 

i LD Holding blisko 6 tysięcy sklepów, Bać-Pol 

w ramach sieci Słoneczko i SPAR około 600 – 

to oczywiście dużo mniej, ale większość SPAR-

-ów to sklepy klasy supermarketu. Podobnie 

jest w przypadku Marolu, dla którego zaple-

czem jest Chata Polska. Hurtownie zgrupowa-

ne w MPT i Unii mają odpowiednio sieci Mili 

i Kropkę. Ponadto większość uczestników tych 

grup ma swoje zaplecze detaliczne, być może 

nie wielkie, ale łącznie jest to kilkaset placówek 

handlowych.

Z opinią o możliwym końcu dystrybucji hur-

towej nie zgadza się także Krzysztof Tokarz, 

Prezes Grupy Kapitałowej Specjał. „Dopóki 

istnieje niezależny handel detaliczny, nawet 

zorganizowany w silnie powiązane sieci fran-

czyzowe, dopóty będzie istniała potrzeba ist-

nienia i rozwoju ogólnospożywczej dystrybucji 

hurtowej. Klasycznym przykładem może być 

tu nasza współpraca z firmą PGS i siecią TOP 

Market. To przecież dobrze zorganizowana 

sieć franczyzowa, posiadająca nawet własne 

zaplecze magazynowe, a mimo to korzysta 

z  naszych usług. Oczywiście jest sporo za-

grożeń, pozostaję jednak optymistą w kwestii 

rozwoju naszego biznesu. Tym bardziej, jeżeli 

jest on właściwie uporządkowany, tak jak się 

to nam udało uczynić w ciągu kilku minionych 

lat” – zauważa Krzysztof Tokarz.

Tak więc wszystko wskazuje na to, że pro-

ces porządkowania rynku hurtowego nie jest 

jeszcze zakończony, a wiara przedsiębiorców 

w  dobrą przyszłość godną podziwu. Chociaż 

do ostatecznego uregulowania tego rynku 

mamy już bliżej niż dalej.

Wiktor Stępniewski

CÓŻ TAKIEGO SIĘ STAŁO, 
ŻE NAWET NAJSILNIEJSI 
DYSTRYBUTORZY ZACZĘLI 
MIEĆ KŁOPOTY? SPRAWA 
NAJWAŻNIEJSZA TO 
OCZYWIŚCIE SPADEK ILOŚCI 
DETALICZNYCH PLACÓWEK 
HANDLOWYCH NA POLSKIM 
RYNKU. OBECNIE JEST ICH 
OKOŁO 70 TYSIĘCY, CZYLI 
PRAWIE O POŁOWĘ MNIEJ 
NIŻ JESZCZE 20 LAT TEMU.
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Rynek alkoholi w Polsce
Patrząc na ogólnoświatowe trendy 
na rynku alkoholi można odnotować 
wzrosty w kategoriach premium. 
Przede wszystkim w segmencie 
wódek. Fakt ten potwierdza również 
kategoria whisky. W kolejnych 
latach, według ekspertów, 
możemy spodziewać się wzrostu 
wartości rynku oraz dalszego 
rozwoju procesu premiumizacji. 
Co o poszczególnych kategoriach 
alkoholowych sądzą polscy kupcy? 
Czy przygotowali półki na święta?

Sytuacja na rynku wódki w roku 2016 

względnie się ustabilizowała po dwóch trud-

Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Ostatni rok pokazał także, że oprócz piw-

nych specjalności konsumenci są coraz bar-

dziej zainteresowani piwami lekkimi oraz 

bezalkoholowymi. Popyt na piwa smakowe 

(beer-miksy i radlery) oraz piwa „zero procent” 

sprawia, że notują one dwucyfrową dynamikę 

wzrostu rok do roku, odważnie torując sobie 

drogę na sklepowe półki. Moda na aktywny styl 

życia, preferencje piwoszy, zgodnie z którymi 

o wyborze piwa decyduje przede wszystkim 

jego smak, a nie zawartość alkoholu pozwalają 

przewidywać, że w najbliższych latach segment 

piw nisko- i bezalkoholowych będzie rozwijał 

się równie dynamicznie na rynku polskim, jak 

na innych rynkach europejskich. 

Kategoria whisky w naszym kraju z roku 

na rok rozwija się, jest to coraz popularniejszy 

trunek, jednak dla wielu konsumentów nadal 

pozostaje w segmencie alkoholi prezentowych. 

Największe spożycie odnotowuje się wśród 

młodych mężczyzn z większych miast. Jednak 

ci zwykle konsumują stosunkowo tanią whisky 

blended, często w połączeniu z soft drinkami. 

5 razy szybciej niż wartość rośnie wolumen 

sprzedaży whisky w Polsce. Bo trunek ten staje 

się bardziej ekonomiczny. Ale nie brakuje tak-

że osób, które potrafią docenić rzadkie whisky 

single malt.

nych latach i problemach spowodowanych 

podwyżką akcyzy w 2014 r. Jak podaje Główny 

Urząd Statystyczny, produkcja wódki w roku 

2016 wzrosła o 3,4% w porównaniu do roku 

2015 i wyniosła 98,2 mln litrów. „Liczymy, że 

w przyszłych latach poziom produkcji wróci do 

tego z lat 2011-2012, kiedy to wyniósł 103 mln 

litrów. W tej normalizacji na rynku wódki po-

mógł na pewno utrzymujący się wzrost gospo-

darczy, rosnąca konsumpcja oraz zwiększająca 

się popularność wódek premium. Jest to bardzo 

obiecujący segment, który rośnie rok do roku 

o ok. 6%” – mówi Elżbieta Kwiecińska-Prysłop-

ska ze Stowarzyszenia Polska Wódka PVA. 

Rynek piwa to nie tylko produkcja i sprze-

daż, ale również trendy, a te kształtują się inte-

resująco. Swoją dobrą passę kontynuują piwne 

innowacje. „Piwa o oryginalnych smakach, wa-

rzone z niestandardowymi przyprawami czy 

dodatkami to dynamicznie rosnący segment 

piwnego rynku, który z jednej strony odpowia-

da oczekiwaniom konsumentów, a z drugiej 

– podnosi atrakcyjność oraz buduje wartość 

kategorii. Sukces piwnych innowacji najlepiej 

dowodzi, że statystyczny polski piwosz jest 

świadomy i wyedukowany, posiada wiedzę na 

temat piwa, oczekuje interesujących nowości 

i chętnie po nie sięga” – mówi Danuta Gut, Dy-

rektor Biura Zarządu Związku Pracodawców 
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MV POLAND
Stumbras Vodka 
Premium Organic 
w kartoniku

Stumbras Vodka Potato

Z OFERTY PRODUCENTA

Whisky jest trzecią największą kategorią al-

koholi mocnych w sklepach małoformatowych 

o powierzchni do 300 mkw., a jej znaczenie 

w sprzedaży systematycznie rośnie. 

Sprzedaż wina w Polsce wciąż rośnie. W 2016 

roku rynek ten osiągnął wartość 2,46 mld zł. 

Jednak Polacy kupują siedmiokrotnie 

mniej wyrobów winiarskich niż europejscy 

liderzy konsumpcji, jakimi są Chorwaci, 

Słoweńcy i Francuzi. Jednocześnie kultura 

spożycia i  otwartość na wiedzę winiarską 

w naszym kraju ciągle rośnie. Przed produ-

centami i dystrybutorami otwarta jest wielka 

przestrzeń możliwości. 

Według raportu przeprowadzonego przez 

instytut GfK (2015 r.), Polacy kupowali wino 

średnio pięć razy w roku. Podczas jednej wizy-

ty w sklepie nabywają około 1,1 litra wina, na 

które wydają średnio 18,20 złotych. Podczas 

zakupów Polacy najczęściej wybierali wina 

czerwone (56%), dalej kolejno uplasowały się 

wina białe (33%) i różowe (11%). 

Dla siebie czy na prezent?
Po alkohol sięga aż ośmiu na dziesięciu z nas 

i tylko co piąty Polak deklaruje, że w ogóle nie 

kupuje napojów procentowych. Mężczyźni 

częściej niż kobiety dokonują zakupu alkoho-

lu, przy czym najczęściej sięgają oni po piwo 

i alkohole wysokoprocentowe, kobiety zaś po 

wino – wynika z badania przeprowadzonego 

przez ARC Rynek i Opinia*.

Alkohol najczęściej kupowany przez Pola-

ków na własny użytek to piwo – kupuje je 3/4 

badanych. Kolejne najpopularniejsze alkohole 

to: wino (42%) oraz wódka biała (36%). Wśród 

kobiet regularnie kupujących alkohol dominu-

je zakup wina. W przypadku mężczyzn najbar-

dziej popularnym alkoholem jest piwo, ale też 

wódki białe, whisky i inne mocne trunki, m.in. 

koniak, gin, brandy.

Warto podkreślić, że mimo iż piwo jest naj-

bardziej popularnym alkoholem wśród męż-

czyzn, niezależnie od wieku, to mężczyźni po 

45. roku życia, częściej niż młodsi, kupują rów-

nież mocniejsze alkohole.

Kupując alkohol na prezent, ponad jedna 

trzecia Polaków najczęściej wybiera wina, 23% 

whisky, a 15% wódki białe. Co dziesiąty Polak 

deklaruje, że nie kupuje alkoholu na prezent, 

a jedynie dla siebie.

Nieco ponad połowa Polaków wybierając 

napoje procentowe kieruje się bieżącą potrze-

bą. Jedna piąta kupujących alkohol sięga tylko 

po ulubioną markę, a 15% kupuje alkohol, gdy 

jest on w promocyjnej bądź atrakcyjnej cenie. 

Tylko co dziesiąty kupujący alkohol, deklaruje, 

że jest otwarty na nowe, nieznane produkty 

i w związku z tym chętnie je nabywa.

Według większości respondentów kupują-

cych alkohol (64%) stoiska alkoholowe powin-

ny oferować jak najwięcej różnych produktów, 

w tym również regionalne. 

„Zdecydowana większość pełnoletnich 

Polaków kupuje alkohol, przy czym piwo 

triumfuje nad innymi trunkami. Popularność 

tego trunku może wynikać z jego przystęp-

ności cenowej oraz niskiej zawartości pro-

centowej alkoholu w tym napoju. Istnieje 

jeszcze jedno, bardzo ciekawe zjawisko 

związane z piwem: od kilku lat obserwuje-

my rewolucję piwną na polskim rynku, gdzie 

małe, regionalne browary w coraz bardziej 

wyrazisty sposób zaznaczają swoją obec-

ność. W Polsce, co chwila otwiera się nowy 

bar serwujący różne odmiany i smaki piw – 

od dyniowych, przez wędzone, aż po kwia-

towe. Wielkie koncerny piwne również nie 

Robert Kabot 
Head of Assortment Management Department
MV POLAND

Wódka jest i zawsze będzie naszym narodowym trunkiem. 
Rozwój kategorii takiej jak wino czy whisky świadczy o panu-
jącej modzie, nie trendach, które wpiszą się na stałe w charak-
ter rynku alkoholi w Polsce. W okresie Wielkanocy, rynek nie 
rośnie tak bardzo jak podczas Świąt Bożego Narodzenia, ale 

zawsze dla kategorii Top Premium sprzedaż jest większa niż w innych miesiącach. Nasze 
flagowe produkty: Stumbras Centenary, Stumbras Organic Premium będą cieszyły się po-
wodzeniem. Wesołego Alleluja!

*Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online na epanel.pl) w dniach 
4-14.11.2016, na reprezentatywnej (płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania i region) próbie Polaków, N=1008.44 | www.hurtidetal.pl
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GRUPA 
ŻYWIEC 
Dziki Sad Śliwka

Strongbow 
cydr

Z OFERTY PRODUCENTA

pozostają dłużne tego typu trendom, ekspe-

rymentując i tworząc nowe odmiany swoich 

klasycznych pozycji. Zdaje się, że niedługo 

możemy spodziewać się, iż sprzedaż tego 

trunku w charakterze prezentu wzrośnie 

– już teraz na sklepowych półkach obser-

wujemy zwiększoną ilość zestawów poda-

runkowych wraz z oryginalnymi kuflami do 

konkretnych rodzajów piw” – komentuje 

Paweł Jurowczyk, Senior Project Manager 

z ARC Rynek i Opinia. 

Coraz więcej wina
Sklep Michała Głogowskiego, który odwie-

dziliśmy, jest aktualnie na etapie rozbudowy 

o 200 mkw., z czego aż 60 mkw. przeznaczo-

ne ma być dodatkowo na alkohole. „Może 

to świadczyć o tym, że rynek alkoholi ma się 

całkiem dobrze. Po pierwsze rozbudowujemy 

Faktorię Win – wejdziemy w nową, większą, 

czyli 28 pozycji. Ja na winach się nie znam, 

więc jest to dla mnie duże ułatwienie. Mam 

tylko zadbać o sprzedaż i dostępność. Wina 

kiedyś w moim sklepie nie sprzedawały się 

zbyt dobrze. Dzięki Faktorii Win – segment ten 

rozkręcił się, klienci kupują je coraz chętniej. 

Doceniają poukładaną, dobrze skomponowa-

ną półkę i czytelność, zwłaszcza jeżeli chodzi 

o  ceny. Najczęściej kupowane są wina do 

30 zł” – mówi właściciel sklepu w Radomiu. 

„Jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholi to mam 

taką myśl, która zawsze mnie bawi – jeżeli coś 

przekroczyło poziom sprzedaży koncesyjnej to 

jest dobrze” – mówi pan Michał. Sprzedaż al-

koholu mocnego w porównaniu do piwa jest 

kwotowo podobna, wina stanowią ułamek, ale 

ten segment wciąż rośnie.

Na święta – ważne 
promocje

Pod kątem Wielkanocy pan Głogowski za-

wsze nastawia się na akcje promocyjne, któ-

re przynoszą oczekiwane efekty. „W promo-

cji mam zazwyczaj po 2 produkty w obrębie 

jednej kategorii, ale absolutnie nie więcej, 

to byłaby kanibalizacja. I wtedy mam na-

prawdę atrakcyjne ceny na wybrane brandy 

– nawet poniżej opłaty koncesyjnej, byle nie 

poniżej ceny zakupu. To przyciąga klienta, 

i ma sens również pod kątem współpracy 

z przedstawicielami, od których otrzymuję 

dostawki, dokładki do regałów” – opowiada 

właściciel sklepu. 

Ranking wódek
Ranking marek w kategorii wódek czystych 

w sklepie w Radomiu plasuje się następująco:

• wódki czyste o pojemności 100 ml – tutaj, 

jak opowiada pan Michał, króluje Żytniówka, 

na 10 sprzedanych buteleczek w tej kategorii, 

9 to Żytniówka. 

• wódki czyste o pojemności 200 ml – w tej 

kategorii cena czyni cuda i liderami są Żubr, 

1906 i Żytniówka. 

• wódki smakowe i alkohole kolorowe po-
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Michał Głogowski, Właściciel, 
sklep spożywczo-przemysło-
wy, ul. Potkanowska 1, Radom

Agata Skoniecka-Dębowska 
Brand Manager Dziki Sad i Strongbow 
Grupa Żywiec

Zmieniający się rynek z coraz bardziej świadomymi i wymagającymi konsumentami sprawia, że 
nieustannie poszukujemy nowych pomysłów zaspakajających ich oczekiwania i preferencje. 
Konsumenci  poszukują  nowości i alternatywy dla dobrze już znanych smaków. Poszerzenie 
oferty Dzikiego Sadu i Strongbowa jest zatem naturalnym krokiem w rozwoju naszego portfo-
lio. Dziki Sad Śliwka to unikalny smak i pierwsza taka propozycja na rynku. Z kolei Strongbow 
w butelce 800 ml jest odpowiedzią na preferencje konsumentów, którzy zdecydowanie chęt-
niej sięgają po cydr w większych objętościach. 
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Hanna Hausman
Menedżer ds. Produktu
Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Exportu
Henkell & Co. Polska

Z perspektywy producenta i oferenta szerokiej oferty alkoholi, 
w okresie Wielkanocy obserwujemy znaczący wzrost zaintere-
sowania produktami z kategorii likierów oraz nalewek. Słodkie 
wypieki, babki i mazurki trwale wpisały się już w polską tradycję 

wielkanocną, a idealnym towarzystwem dla nich są bijące w tym czasie rekordy popularności 
likiery jajeczne. Advocaat Dalkowski, który zaskarbił sobie grono lojalnych konsumentów jest 
z pewnością produktem, którego nie może zabraknąć na półkach sklepowych w tym tak waż-
nym dla handlu okresie. Obok klasycznego advocaata warto urozmaicić ofertę sklepu o kolejne 
wersje smakowe pod marką Dalkowski – Dalkowski Vanilla, Dalkowski Strawberry czy Dalkow-
ski Chocotella. W świat słodkich trunków idealnie wpasowują się również nalewki. Nalewka 
Babuni o smaku wiśni, maliny, pigwy czy gruszki to prawdziwy rarytas dla amatorów słodkości.

HENKELL & CO. POLSKA
Dalkovski Strawberry, Vanilla, Advocaat

Nalewka Babuni Gruszkowa, Wiśniowa

Z OFERTY PRODUCENTA

jemności 100 i 200 ml – tutaj wybory są po-

dobne do siebie. „Króluje Soplica ze wszyst-

kimi smakami, Absolwent rotuje coraz lepiej, 

trochę gorzej w ostatnim czasie Lubelskie sma-

ki, oczywiście poza Cytrynówką” – zauważa 

pan Głogowski.

• wódki czyste o pojemnościach powyżej 200 

ml – Żubrówka Biała przoduje nadal w sprze-

daży, z półki wyższej cenowo bezkonkurencyjna 

jest wódka Stumbras, a drugie miejsce zajmuje 

Wyborowa wymiennie z Bolsem. Jak przyznaje 

detalista, kiedyś w segmencie premium królowa-

ła Finlandia, teraz spadła nieco niżej w rankingu 

sklepu. „Z moich obserwacji wynika, że ruszyła 

się sprzedaż marki Nemiroff” – podsumowuje.

Ulubione brown spirits
„Jeżeli chodzi o whiksy – w naszej ofer-

cie pojawiła się i zdobyła uznanie klientów 

Highlander z sieci Eurocash. I dla przykładu 

– w piątek wieczorem udało nam się sprze-

dać 16 butelek tego trunku. W dodatku, je-

żeli promocyjną cenę tej whisky połączyłem 

z aktualną promocją na Coca Colę – byliśmy 

konkurencyjni cenowo nawet dla dyskon-

tu. Wszystko to kwestia dobrej komunikacji 

z przedstawicielami handlowymi. Poza tym 

przykładem, oczywiście w ofercie sklepu 

nigdy nie brakuje marek topowych jak Jack 

Daniel’s, Johnnie Walker, Ballantine’s czy 

Grant’s” – mówi właściciel sklepu.

Okazje prezentowe
Jeżeli chodzi o wersje prezentowe opako-

wań i alkohole tego typu to jak przyznaje pan 

Michał, Święta Wielkanocne nie są okazją ge-

nerująca zyski w tym segmencie. Dlatego de-

talista nie zamawia ich w większej ilości spe-

cjalnie na święta.

„Tę kategorię narzucają nam okoliczne duże 

zakłady pracy, które najbliżej mają do nas i u nas 

kupują zestawy prezentowe alkoholi. Do tych 

zakładów, gdzie liczba pracowników osiąga na-

wet tysiąc osób, przyjeżdzają często zagranicz-

ne delegacje. Wówczas kupowane są lepsze 

i  droższe alkohole, w zestawie prezentowym. 

A dla gości z zagranicy utarło się, że kupowana 

jest Żubrówka z trawą oraz inne zestawy drogich 

prezentowych alkoholi, w tym także whisky” – 

opowiada z uśmiechem pan Głogowski. 

Piwa wciąż na topie
Rok 2016 według pana Michała okazał się 

rokiem słabszym dla piw niż rok 2015. „Odno-

towane w sklepie spadki sprzedaży były nawet 

rzędu 5%. Oczywiście nie było to związane 

ze spadkiem ilościowym, a ze spadkiem cen. 

Piwa po prostu staniały. Bo jeśli piwo tanieje 

o 10 groszy na butelce, ale stanowi 30% sprze-

daży – to fizycznie jeśli tych butelek schodzi 

kilkanaście tysięcy rocznie – wyniki są słabsze” 

– mówi właściciel sklepu w Radomiu. Wśród 
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„Dla Starki trzeba mieć serce. Inaczej nic z produkcji nie wyjdzie” 
– twierdzili najstarsi mistrzowie – ludzie, którzy o Starce wiedzieli 
wszystko i którzy produkcji tego królewskiego trunku poświęcili 
całe swoje życie zawodowe.
Starka to najszlachetniejsza i zarazem najbardziej tajemnicza ze 
wszystkich polskich wódek. Jej historia liczy sobie blisko 500 lat. 

Dziś receptura Starki obłożona jest ścisłą tajemnicą. Reżimy technologiczne tego szla-
chetnego trunku wymagają wręcz „mikronowej” dokładności. Najmniejsze potknięcie, 
niedotrzymanie jednego choćby z parametrów spowodować może spospolicenie trunku. 
Tak naprawdę najważniejszy jest dla Starki czas. To on ją tworzy i sprawia, że z pier-
wotnego „zacieru” w procesie starzenia wytwarza się trunek o niespotykanym bukiecie. 
Fenomen Starki wynika z jej niepowtarzalnego aromatu i wspaniałej, klarownej barwy.
Okoliczności dziejowe sprawiły, że dzisiaj jedynym na świecie producentem szlachetnej 
Starki jest Szczecińska Fabryka Wódek „Starka”. Właśnie tu zgromadzone są i opra-
cowane wszystkie historyczne doświadczenia wytwarzania Starki. Tu też warunki do 
produkowania Starki są najlepsze. 

Więcej informacji na www.starka.pl

najlepiej rotujących marek wymienia Tatrę 

i Żubra, dalej Warkę i Harnasia. „Mamy także 

trochę piw niszowych, ale niestety nie sprze-

dają się dobrze w naszym punkcie. Mamy też 

z tym spory kłopot, w związku z krótkimi ter-

minami przydatności do spożycia” – dodaje.

Jeżeli chodzi o pozostałe kategorie, które 

jak przyznaje pan Głogowski nie odnotowują 

aż takich wyników sprzedażowych, ale powin-

ny być obecne w sklepie są na pewno likiery. 

„Wśród trunków, na które warto zwrócić uwa-

gę mogę wymienić na pewno Advocaat Dal-

kowski w różnych wersjach smakowych, Likier 

gdański oraz Canari” – mówi detalista. 

Zyski na Wielkanoc
Świąteczną sprzedaż przed Wielkanocą 

chwali sobie Hanna Jankowska ze sklepu w Po-

znaniu. „Zdecydowanie handel przed Święta-

mi Wielkanocnymi jest lepszy dla małych skle-

pów niż przed Bożym Narodzeniem. Zarówno 

pod względem sprzedaży, jak i zysków. Tym 

bardziej w tym roku! Święta wypadają w po-

łowie kwietnia, liczymy więc na ładną pogodę 

i duże zyski” – mówi pani Hanna. 

„Jeżeli chodzi o kategorie mocnych alkoholi 

wódka czysta jest tą, która przynosi zyski w na-

szej placówce. Wśród tych, które klienci kupu-

ją najczęściej są: Żubrówka Biała, Żołądkowa 

Gorzka de Luxe, a także Finlandia, Stock, Bols 

i Stumbras – cieszą się dużą sprzedażą w okresie 

przedświątecznym. Skupiając się na sprzedaży 

codziennej nie można pominąć alkoholi koloro-

wych o pojemności 100 ml, czyli powszechnie 

znanych wszystkim detalistom małpeczek. Tutaj 

królują wszystkie smaki Soplicy, a nieco słabiej 

Lubelskie. W codziennej sprzedaży czystych 

wódek 100 ml najlepiej rotuje rocznik 1906” – 

mówi pani Jankowska z Poznania.

I tak jak wspominała detalistka, obok wódki 

najlepiej rotującą kategorią w sklepie w Pozna-

niu są piwa. „Numerem jeden w naszym skle-

pie jest piwo Żywiec w butelce. Drugie miej-

sce zajmuje Żubr. Dalej mamy Lech Pils oraz 

Perła. Wszystko zależy od klienta. W ofercie 

dostępne są także Grolsch, Pilsner Urquell czy 

DAB oraz piwa niszowe, regionalne jak Moc-

ne z Browaru Jabłonowo, Celtyckie, Złoty Łan 

i Fortuna. Na tego typu piwa również mamy 

stałych klientów, więc musimy je mieć w ofer-

cie” – mówi pani Jankowska. 

 Pozostałe kategorie alkoholowe według 

Hanny Jankowskiej muszą być dostępne w skle-

pie, ponieważ jest na nie klient, ale są to wy-

bory sporadyczne. I tak na przykład na półce 

z whisky w każdym sklepie powinny być marki 

jak Jack Daniel’s, Johnnie Walker, Ballantine’s; 

w kategorii wermutów Martini, Cin&Cin, Toti-

no, Marconi; w kategorii win Carlo Rossi i Ka-

darka – półwytrawne i półsłodkie, a z win mu-

sujących Dorato oraz Monte Santi. 

i n f o r m a c j a  h a n d l o w a

Hanna Jankowska, Sprzedawca,  
Sklep abc, ul. Trzebiatowska 18 c,
Poznań 
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(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).



Zmieniające się „mody” 
Trendy na rynku alkoholi zmieniają się, ale 

nie są jasno określone. Wszystko zależy od 

specyfiki sklepu, klienteli i wielu innych czyn-

ników. „Z tego co obserwuję u nas, klienci 

rezygnują z mocnych alkoholi na rzecz wina. 

Zimą chętnie kupują „grzańce” i wina czer-

wone wytrawne, wiosną i latem przerzucają 

się na coś lżejszego – proseco, które ostatnio 

staje się coraz bardziej modne, a także wina 

białe półwytrawne i cydr. Polacy podążają za 

trendami i lubią kupować to co jest modne. 

Jednym z ważniejszych aspektów doboru trun-

ków jest dostosowanie asortymentu do okazji. 

Walentynki, Dzień Kobiet, Święta Bożego 

Narodzenia czy Wielkanoc – każda z okazji 

determinuje inne wybory. I tak na przykład 

w Walentynki hitem sprzedażowym w kate-

goriach alkoholowych okazało się wino El Sol 

czerwone” – mówi Monika Łowigus, Kierow-

nik Stokrotki w Poznaniu.

W święta z kolei wysoką rotacją charaktery-

zują się alkohole gatunkowe, cięższe – whisky, 

bourbon, a wśród marek prym wiodą Ballan-

tine’s, Johnnie Walker, Jack Daniel’s. Oczywi-

ście zarówno przed Bożym Narodzeniem, jak 

i Wielkanocą rośnie sprzedaż wódki. Wśród 

czystych od święta i na co dzień królują: Żub-

rówka Biała, Żołądkowa Gorzka, Stock oraz 

Finlandia. „Na około 2 tygodnie przed świę-

tami widoczne jest zapotrzebowanie na trunki 

z wyższej półki, mam tu na myśli wyższe ceny, 

a także opakowania prezentowe. W kategorii 

wódek smakowych i alkoholi kolorowych prym 

wiedzie Lubelska wiśniówka, wszystkie smaki 

Finlandii, Stock oraz Soplica. I mam tu na my-

śli pojemności od 0,5 l, ponieważ w naszym 

Z OFERTY PRODUCENTA
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Mateusz Marciniak
Specjalista ds. PR
CEDC International

Tradycyjnie na polskim rynku największą popularnością cieszą się 
wódki czyste, jak lider rynku, Żubrówka Biała czy Soplica Szla-
chetna. Jednak coraz częściej na specjalne okazje, jak świąteczne 
czy okolicznościowe spotkania z rodziną, Polacy wybierają alko-
hole z wyższych segmentów cenowych. Idealnym przykładem 

jest Żubrówka Czarna, nowa odsłona tej legendarnej, polskiej marki, która przebojem wdarła 
się na rynek wódek czystych. Coraz chętniej kupowane są także alkohole z innych kategorii, 
jak whisky czy wina. Szkockie whisky marek Grant’s i Glenfiddich czy wina marek Apothic 
i Dark Horse idealnie trafiają w gusta polskich konsumentów. Niezmiennie popularnością cieszą 
się też alkohole smakowe. Stale rozwijamy portfolio naszych najważniejszych marek, jak Soplica, 
która za chwilę pojawi się na rynku w zupełnie nowej odsłonie, czy Absolwent i Żytniówka. 

CEDC 
INTERNATIONAL
Grant’s Select Reserve

Soplica 
Mirabelkowa

WYBOROWA 
PERNOD RICARD
Chivas Regal Extra

DĘBOWA 
POLSKA
Lipowa z ula 
VodkaMonika Łowigus, Kierownik 

Stokrotki, Osiedle Wichrowe 
Wzgórze 103-105, Poznań
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sklepie tzw. seteczki czy małpeczki – nie cha-

rakteryzują się tak dużą rotacją, jak w małych 

osiedlowych sklepach” – dodaje pani Monika.

Wśród coraz popularniejszej kategorii win, 

wciąż dobrze rotują te same marki – Carlo 

Rossi, El Sol, Kadarka, Fresco – czyli z półki 

cenowej około 20 zł. I widoczne są trendy ku-

powania wina do posiłku. Jeżeli chodzi o wer-

muty – Totino i Martini – nadal są na topie. 

Natomiast wśród piw – z racji tego że jesteśmy 

w Poznaniu – króluje Lech. Dalsze pozycje 

zajmują Tatra, Harnaś, Żubr. Zdecydowanie le-

piej sprzedaje się piwo w butelce. I oczywiście 

pierwsze ciepłe dni to czas na piwa smakowe 

– Redd’s, Desperados, Somersby – to liderzy. 

Podsumowując – zbliżająca się okazja jaką 

jest Wielkanoc w jednym sklepie okazuje się 

być idealnym sezonem do zwiększenia sprze-

daży w poszczególnych segmentach alkoholo-

wych, zwłaszcza w kategorii wódek premium 

oraz opakowaniach prezentowych. W innej 

placówce z kolei, detalista nie odczuwa zwięk-

szonej rotacji w kategoriach alkoholowych. 

Jeżeli chodzi o codzienną sprzedaż – wódka 

i piwo to dwie najlepiej rotujące kategorie. Pod 

kątem specjalnych okazji bądź też z uwzględ-

nieniem ciekawych promocji cenowych czy łą-

czenia produktów – dobrze musi prezentować 

się także półka z trunkami brown spirits. W skle-

pie o większej powierzchni handlowej hitem są 

wina oraz trunki z wyższej półki, a w małej pla-

cówce handlowej – królują „seteczki”. 

Monika Górka

AMAZIS.
NET QUALITY 
FOOD&DRINKS
Almadi Chardonnay

Praga Premium Pils

Z OFERTY PRODUCENTA
Tomasz Pawlicki 
Brand Manager 
AMBRA

Na polskim rynku win musujących uczestniczymy od przeszło 
dwóch lat w prawdziwej rewolucji. W kategorii tej, dotychczas 
skupionej na swoistych rytuałach, konsekwentnie zmienia się 
sposób konsumpcji. Do niedawna wina musujące kojarzone były 
szerszej grupie konsumentów z toastami, specjalnymi okazjami, 

czyli przysłowiowym „strzelaniem z korka”. Tymczasem coraz popularniejsze staje się picie lek-
kiego, musującego i orzeźwiającego wina przez cały rok, również bez specjalnej okazji. W tej 
roli wina musujące stają się alternatywą dla białych win spokojnych, ale też niewiniarskich 
napojów alkoholowych takich jak piwa smakowe. Najsilniejszym trendem produktowym i siłą 
rozwijającą kategorię win musujących jest oczywiście Prosecco pochodzące z włoskiego re-
gionu Veneto. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnim roku w tej dotychczas stabilnej kategorii 
zanotowało ono wzrost o niemal 50% wartości. W sezonie letnim 2016, co czwarta złotówka 
przeznaczona na wina musujące wydawana była właśnie na wina Prosecco. Wraz ze wzrostem 
rynku i świadomości konsumentów możemy się spodziewać, analogicznie do rozwiniętych 
rynków winiarskich, wzrostu sprzedaży innych lekkich win musujących. Przykładem takiego 
produktu może być nasza nowości rynkowa – Cin&Cin Secco Azzurro. 

AMBRA
Cin&Cin Prosecco 
DOC Extra Dry

Cin&Cin Secco 
Azzurro

STOCK 
POLSKA 
Lubelska 
Cytrynówka

DIAGEO POLSKA
Johnnie Walker
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Maxpol Sp. z o.o., ul. Puławska 479, 02-844 Warszawa, tel.: +48 22 628 06 21, 625 14 08, 629 96 21
maxpol@maxpol-targi.com.pl, www.maxpol-targi.com.pl

LIDER USŁUG TARGOWYCH
Zaprasza do współpracy



Słodka Wielkanoc

Kamila Moniuszko
Brand Manager 
Mondelez Polska 

W okresie przedświątecznym na sklepowych półkach powinny 
znaleźć się przede wszystkim produkty sezonowe, które cieszą 
się szczególną popularnością wśród konsumentów. Czekoladowe 
zające i jajka są doskonałym pomysłem na prezenty dla najbliż-
szych, dlatego Milka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-

tów, poleca swoją specjalną ofertę nawiązującą do wielkanocnych tradycji. 
W portfolio marki znajdą się jajeczka Egg’n’spoon, w oryginalnym opakowaniu – wytłoczce 
z łyżeczką, nadziewane puszystym nadzieniem o smaku mlecznym. Dostępne będą również: 
figurki w kształcie wielkanocnego zająca z mlecznej czekolady, Oreo rounds – czekoladowe 
jajeczka z alpejskiego mleka wypełnione kremem mlecznym z kawałkami ciasteczek Oreo oraz 
Milka Mini Eggs – delikatne czekoladowe jajeczka w chrupiącej skorupce.

MONDELEZ 
POLSKA
Milka 
Egg’n’spoon

Milka zając

Milka Oreo rounds

Milka Mini Eggs

Z OFERTY PRODUCENTA

Wielkanocne ciasta
Gotowe wypieki i inne słodkości w kielec-

kich Delikatesach Centrum to podstawa wiel-

kanocnej oferty. Dorota Trela, która jest kie-

rowniczką zmiany w placówce przy ul. Brogi 

przyznaje, że na święta przygotowują specjalny 

asortyment. Oczywiście bardzo popularnym 

miejscem w sklepie jest lada chłodnicza z go-

towymi ciastami.

„Na co dzień sprzedajemy ok. 20-30 kg go-

towego ciasta. W ciągu dwóch dni przedświą-

Puszyste babki, pełne bakalii mazurki i kuszące czekoladą figurki to jedne 
z wielu elementów wielkanocnego deseru. Święta to jednak – mimo 
magicznego czasu spędzonego z rodziną – czas wzmożonej pracy polskich 
detalistów, którzy wiele tygodni wcześniej przygotowują się na ten okres, 
wprowadzając do swoich placówek sezonową ofertę i informując klientów 
o nowościach jakie pojawią się na ich półkach tuż przed Wielkanocą.

Dorota Trela, Kierownik Zmiany
Delikatesy Centrum
ul. Druckiego Lubeckiego 1, 
Kielce
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Katarzyna Lewandowska
Kierownik Produktu
ZPC VOBRO 

Wczesna wiosna to nie tylko święta Wielkanocne, ale też początek okresu Pierwszych Komu-
nii Świętych. Biała elegancja opakowań i elementy komunikujące okazję – oto nowa oferta 
pralin firmy Vobro, przygotowana na ten okres. Z myślą o najmłodszych klientach zaprojek-
towaliśmy komunijne zestawy czekoladek kremowych Frutti di Mare, praliny Lovini o lekkim, 
owocowym nadzieniu oraz kolekcję cukierków czekoladowych Fiorella z nadzieniem kokoso-
wym, orzechowym lub cappuccino. Proponujemy również delikatne czekoladki mleczne Pri-
maVera. Ze względu na szatę graficzną produkty Lovini, Fiorella oraz PrimaVera kierowane są 
bezpośrednio do dziewczynek lub do chłopców. Wszystkie praliny firmy Vobro dostępne są w 
szerokim wachlarzu cen.

ZPC VOBRO
Frutti di Mare

PrimaVera

Z OFERTY PRODUCENTA

tecznych sprzedajemy w sumie ok. 200 kg, po-

nieważ każdy chce mieć na Wielkanoc świeży 

wypiek” – opowiada Dorota Trela.

Domowa cukiernia
„Przed świętami podstawą jest mąka. Tutaj 

zawsze jest duże zapotrzebowanie i zainte-

resowanie, bo jest ona bazą większości ciast. 

Podobnie z cukrem, zarówno kryształem jak 

i pudrem” – zaznacza pani Dorota. Dużą po-

pularnością cieszy się marka własna Sarita. Jest 

też asortyment Polskich Zakładów Zbożowych 

w  Krakowie, produkty Lubella, Basia, Dala-

chów, PZZ Kielce, Janex i Melvit. 

Cukier też ma szeroką reprezentację w De-

likatesach Centrum w Kielcach. Najpopular-

niejszą marką jest Polski Cukier, do którego 

klienci są przyzwyczajeni i mają do niego za-

ufanie. Z chęcią wybierany jest też Diamant, 

zarówno ze względu na wiele dostępnych ro-

dzajów, jak też mniejsze pojemności. Oprócz 

tego sklep oferuje produkty Sante, Polskie 

Młyny i Natürlich Goldpack.

„Proszek do pieczenia czy cukier wani-

linowy to drobne rzeczy, bez których nie 

upieczemy. To musi być dostępne i powinno 

znajdować się w widocznym miejscu, żeby 

klient nie zapomniał kupić tych produktów” – 

podpowiada Dorota Trela. Tutaj klienci przede 

wszystkim decydują się na Delecta, Gellwe 

albo Winiary. Podobnie jest w przypadku aro-

matów w płynie. Z kolei z margaryn prym wio-

dą Kasia i Palma.

Obowiązkowo w sklepie muszą być też do-

stępne masy makowe i kajmakowe. Jak zazna-

cza kierowniczka zmiany kieleckiej placówki 

– ich sprzedaż wzrasta przed świętami. Prym 

wiodą produkty Helio i Spółdzielni Mleczar-

skiej w Gostyniu.

Iga Czerniecka
Brand Manager Kasia
Unilever BCS Polska

W Wielkanoc nie możemy zapomnieć o wypiekach – do ich przy-
gotowania wykorzystać powinniśmy dobrej jakości produkt. Jaki? 
Taki, który w swoim składzie nie zawiera częściowo utwardzo-
nych/uwodornionych tłuszczów, będących źródłem tłuszczów 
trans. Najlepszym wyborem będzie kostka do pieczenia Kasia, 

która od lat pomaga konsumentom przygotowywać wypieki doskonałe. Dzięki niej przygoto-
wywane przez nas słodkości zawsze świetnie się udają.

UNILEVER 
BCS 
POLSKA
Kasia

COLIAN
Cukier 
wanilinowy 
Appetita
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Adam Dypczyński 
Key Account Manager
VOG Polska

Polacy niezmiennie od lat pozostają fanami tradycyjnych świą-
tecznych potraw, które najchętniej przygotowują samodzielnie 
w domowym zaciszu. Zarówno to przywiązanie jak i nasze boga-
te doświadczenie pozwala jasno określić, iż na sklepowych pół-
kach w okresie przedświątecznym nie powinno zabraknąć przede 

wszystkim migdałów, rodzynek, maku, wiórek kokosowych, skórki kandyzowanej, suszonych 
moreli oraz śliwek w opakowaniach 100 i 200 gramowych.

GRUPA 
MASPEX
Cacao Deco 
Morreno

BAKALLAND
Delecta Leśny 
Mech

Lubella Mąka 
Puszysta 
Tortowa

Z OFERTY PRODUCENTA

Bakalie i dodatki
Święta nie mogą obyć się również bez ba-

kalii, suszonych owoców czy innych dodat-

ków, które z powodzeniem można wykorzy-

stać do ciast. Delikatesy Centrum w Kielcach 

mają ich bardzo wiele w ofercie. Klienci 

mogą wybierać wśród szerokiej oferty Bakal-

land, Kresto, Helio czy Sante.

„Przed świętami zdecydowanie zwiększa się 

sprzedaż bakalii i suszonych owoców. Najwię-

cej sprzedajemy produktów z oferty Kresto. 

Dodatkowo w okresie przedświątecznym ofe-

rujemy klientom bakalie na wagę” – wyjaśnia 

pani Dorota.

W proszku
Dla bardziej zabieganych klientów, a także 

tych, którzy preferują łatwiejsze rozwiązania – 

sklep ma półkę z ciastami w proszku. 

„Prym wiedzie Delecta. Niedawno wpro-

wadziliśmy produkty Dr. Oetker, więc roz-

wijamy półkę. W ofercie mamy też Gellwe” 

– wymienia kierowniczka. Dodaje, że ofer-

ta ciast w proszku popularna jest nie tylko 

w okresie przedświątecznym, ale przez cały 

Sweet Cookies Mokate
Sweet Cookies, to słodka propozycja od Mokate, która idealnie sprawdzi się w okresie 
świątecznym. Delikatne, kruche ciasteczka o wyjątkowym maślanym smaku to propozycja 
z najwyższej półki. Oferowane są w trzech wersjach smakowych – z orzeszkami lub w cze-
koladzie z dodatkiem chrupiących płatków lub czekoladowych kuleczek. Sweet Cookies 
zwracają uwagę niebanal-
nym pudełeczkiem – bom-
bonierką. Sprawdzą się jako 
prezent, a dla zabieganych 
będą idealnym uzupełnie-
niem wielkanocnego stołu.

MOKATE

CYKORIA
Wiórki kokosowe

MCCORMICK 
POLSKA
Kamis Przyprawa 
do sernika i mas 
serowych

Aromat 
cytrynowy
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VOG POLSKA
Śliwki suszone

FOODCARE
Gellwe 
Galaretka smak 
truskawkowy

Z OFERTY PRODUCENTA

rok. Najchętniej wybierane są babeczki. 

Dobrze sprzedaje się także karpatka. Są to 

produkty, które sklep zamawia przynajmniej 

raz w tygodniu.

Dżemy, powidła, 
marmolady...

W okresie przedświątecznym poszukiwane 

są również dżemy. Na ten czas kieleckie Deli-

katesy Centrum zwiększają liczbę oferowanych 

pozycji w tej kategorii.

„W tym segmencie klienci najchętniej wy-

bierają Łowicz. Ale dobrze sprzedają się też 

produkty Herbapolu” – wyjaśnia Dorota Trela. 

Oprócz wspomnianych marek w ofercie znaj-

dują się też Jamar, Pińczów, Vortumnus i Sło-

neczny Ogród.

Czekoladowe święta
Czekoladowe słodycze Polacy kupują 

przed świętami nie tylko na prezent dla naj-

młodszych, ale także jako deser. Z tych pro-

duktów również w okresie przedświątecznym 

robiona jest czołówka. Zdaniem Doroty Treli 

takie wyeksponowanie asortymentu znacznie 

zwiększa sprzedaż.

Wśród słodyczy, które obowiązkowo muszą 

znaleźć się w sprzedaży przed świętami, Do-

rota Trela wymienia Raffaello. Nie można za-

pomnieć o Ptasim Mleczku Wedla czy Alpej-

skim Mleczku Milki. Dostępne są także Merci, 

Toffifee, Goplana Sweet Gift, Chocoladorro od 

Mieszko, bombonierki Vobro, Michałki Wa-

wel, praliny Lindor w różnych smakach czy 

Malaga i kasztanki Wawel.

„W czasie przedświątecznym sprzedaje się 

też bardzo dużo czekolad. Na te produkty bar-

dzo często są promocje przed świętami, więc 

to dodatkowo napędza sprzedaż” – podkre-

śla kierowniczka. Wzrost sprzedaży dotyczy 

wszystkich marek, choć najpopularniejszymi 

są czekolady Milki, Wedla i Wawelu. Oprócz 

tego są w ofercie produkty m.in. Alpen Gold, 

Goplana i Amelia.

Zajączki i jajka
Figurki czekoladowe uwielbiają wszystkie 

dzieci. W Delikatesach Centrum w Kielcach 

sprzedają sie one wyjątkowo dobrze – szcze-
Kresto 
rodzynki
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MIESZKO
Michaszki 
Original

Michaszki Wielkanoc

Z OFERTY PRODUCENTA

gólnie przed świętami Bożego Narodzenia 

i  Wielkanocą. Jak zauważa Dorota Trela 

– najważniejszy jest kształt i wygląd.

„Kinder niespodzianka to z kolei produkt, 

który sprzedaje się cały rok – to studnia bez 

dna. Ciągle musimy je dokładać, bo nie ma 

dnia, żeby nie było zainteresowania tym pro-

duktem” – zauważa kierowniczka.

Wielkanocna oferta
Przed Wielkanocą sprzedaż zwiększa się 

również w krakowskim abc przy ul.  Ko-

mandosów 1. Małgorzata Syryk, sprzedaw-

czyni pracująca w tej placówce opowiada, 

że zainteresowanie rośnie na kilka dni 

przed świętami.

„Ciasta w proszku są u nas w stałej sprzeda-

ży. Oczywiście przed Wielkanocą zwiększymy 

asortyment w tej kategorii. Hitem są babeczki 

i zapewne tak będzie też przed świętami” – 

opowiada ekspedientka. 

Pani Małgorzata opowiada, że rewelacyjnie 

przed świętami rotują masy makowe czy kaj-

makowe. W sklepie w tym segmencie sprze-

dają się dobrze produkty Bakalland i Helio. 

Popularne są również – Przyprawa do piernika 

i Przyprawa do sernika. Tutaj klienci mają do 

wyboru produkty Kamis i Prymat.

Tradycyjnie bakalie oraz suszone owoce 

również muszą znaleźć się w ofercie. Klien-

ci krakowskiej placówki mają do wyboru 

produkty Bakalland, Kresto, Sante, Targroch 

czy Siesta. 

W okolicy krakowskiego abc jest wciąż dużo 

osób, które samodzielnie przygotowują wy-

pieki. Oni również mogą znaleźć na półkach 

placówki produkty niezbędne do ich przygo-

towania. Najpopularniejsze są znane marki: 

Gellwe, Delecta i Winiary.

Cukier biały kupowany jest zazwyczaj jako 

dodatek do kawy i herbaty. Jest to jednak 

również podstawa wielkanocnych wypieków. 

Na półce sklepu abc znajdują się marki Pol-

ski Cukier, Królewski i Diamant. Jeśli chodzi 

STORCK
Toffifee

CUKRY NYSKIE
Chrups! Wafelki śmietankowe

COLIAN
Figurki Zając, Baranek, Kurczak 

Agnieszka Majewska
Marketing Project Manager
Colian

Colian przygotował specjalną, limitowaną ofertę wielkanoc-
ną, składającą się z czekoladowych słodkości marki Goplana. 
Pyszne praliny, cukierki i czekoladowe figurki sprawdzą się jako 
poczęstunek oraz upominki dla dzieci i dorosłych. Nowością w 
tegorocznej ofercie wielkanocnej są efektowne bombonierki Za-

jąc i Pisanka, wypełnione cukierkami Toffino Choco. Opakowania bestsellerowych czekola-
dowych Figurek świątecznych z nadzieniem karmelowym zdobi grafika zajączka, kurczaczka 
i baranka. W ofercie znajdują się również bombonierki Sweet Gift, skrywające wyśmienite 
praliny Choco Choco o czekoladowym nadzieniu. Produkty w punktach sprzedaży będą eks-
ponowane m.in. na specjalnych standach.

HERBAPOL-
LUBLIN
Powidła 
węgierkowe

62 | www.hurtidetal.pl

Kategorie produktów

r e k l a m a



Święta Wielkanocy to czas szczególnie kojarzący się z zapachem i smakiem ciast, które co 
roku przygotowujemy. Polskie święta pachną babą, mazurkiem, sernikiem… A jeśli mowa 
o ciastach, to nie sposób nie wspomnieć o kluczowym składniku wielkanocnych wypie-
ków, jakim jest Polski Cukier!
Okres świąt to czas wzmożonego zapotrzebowania na produkty do wypieku i dekoracji 
ciast. Poza standardowym cukrem białym niezbędny będzie „Cukier drobny do pieczenia” 
marki Polski Cukier, który dzięki swej drobnej granulacji bardzo szybko się rozpuszcza. 
Do dekoracji ciast i ciasteczek nie może zabraknąć wysokiej jakości „Cukru Pudru” bez 
dodatków marki Polski Cukier, który idealnie sprawdza się również przy przygotowywa-
niu pysznych polew!

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA

KRAJOWA 
SPÓŁKA 
CUKROWA
Polski Cukier 
Cukier biały

Polski Cukier 
Cukier puder

Z OFERTY PRODUCENTA

o cukier puder to w sprzedaży jest tylko pro-

dukt Gellwe. Z kolei cukier trzcinowy jest do-

stępny pod marką Sante. Jak pieczenie to też 

margaryny. I tu standardowo najchętniej jest 

wybierana Kasia i Palma.

ba wielkanocnego koszyczka” – mówi pani 

Małgorzata.

Wśród czekolad sklep ma szeroką ofertę 

Wawel, Milka, Wedel, Goplana, Lindt i Al-

pen Gold. Ekspedienta zaznacza, że część 

osób odwiedzających sklep jest nastawio-

na na patriotyzm lokalny i w dużej mierze 

wybierają produkty Wawel, jako lokalny 

wyrób. Widać to również po innych słody-

czach, bo w sklepie znajdują się też pudeł-

ka z czekoladkami Tiki Taki, Malaga i Kasz-

Czekolady i bomboniery
Oferta czekoladowych słodyczy jest bardzo 

obszerna w sklepie przy ul. Komandosów. Pro-

dukty znajdują się nie tylko na regale samoob-

sługowym, ale też na ladzie w strefie impulso-

wej i w przeszklonej gablocie za kasą.

„Czekolady gorzkie i mleczne to nie tylko 

prezent świąteczny, ale też składnik wielu 

wypieków. Z kolei drobniejsze słodkości, jak 

czekoladowe jajka czy figurki to doskona-

ły prezent dla najmłodszych czy też ozdo-
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Katarzyna Turlej
Category Manager
Wawel

W kategorii słodyczy konsumenci najczęściej sięgają po swoje 
ulubione sprawdzone smaki, kojarzące się z beztroskim dzie-
ciństwem. Cenią również nowości, szczególnie te łączące różne 
struktury, formy i wyjątkowe opakowania. 
Aby każdy miłośnik słodyczy znalazł coś dla siebie, Wawel przy-

gotował szeroką ofertę wielkanocną, która łączy produkty tradycyjne, słodkie nowości, a tak-
że limitowane wersje wariantów smakowych swoich bestsellerów. A wszystko to w okazjonal-
nej szacie graficznej, podkreślającej wysoką jakość i odświętny charakter tej wyjątkowej serii.
Konsumenci mogą wybierać spośród bogactwa czekolad i czekoladek z nadzieniami, galaretek, 
cukierków i owoców w czekoladzie. Ofertę uzupełniają Michałki, Pastylki Miętowe oraz nowy 
czekoladowy Tofflairs w okazjonalnych dwupakach, dzięki którym jeszcze łatwiej jest dzielić 
się świąteczną radością.

WAWEL
Malaga

HELIO
Masa 
krówkowa 
kajmak

Czekolada Jogurtowo-truskawkowa

Mieszanka 
keksowa

Z OFERTY PRODUCENTA

tanki. Jednak równie popularne są inne 

słodycze. Często klienci sięgają po Merci, 

Raffaello, Ferrero Rocher, Ptasie Mleczko 

Wedla, Alpejskie Mleczko Milki, Cherrissi-

mo Love Mieszko, Toffifee, I love Milka czy 

Torcik Wedlowski.

O słodkiej części świąt trudno zapo-

mnieć. Jeśli w sklepie znajdują się lady 

chłodnicze, dobrze wykorzystać je na za-

oferowanie klientom gotowych ciast. Nie 

można zapomnieć również o tych, którzy 

sami przygotowują wypieki i muszą zaopa-

trzyć swoje kuchnie w półprodukty do pie-

czenia. Czekoladowa oferta z kolei to pod-

stawa, jeśli chcemy przekonać do zakupów 

rodziny, w których są dzieci.

Joanna Kowalska

Coffee Amo

Jogusie

FABRYKA 
CUKIERKÓW 
PSZCZÓŁKA
Mieszanka 
imieninowa

Małgorzata Syryk, 
Sprzedawczyni 
Sklep abc
ul. Komandosów 1, Kraków
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przepis: Krajowa Spółka Cukrowa
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Mazurek Polski
Ciasto: 
• 175 g mąki pszennej marki Młyny Stoisław
• 25 g cukru pudru marki Polski Cukier
• 100 g schłodzonego masła
• 0,5 łyżki kwaśnej śmietany 18%
• 1 żółtko
• szczypta soli

Kajmak:
• 160 ml śmietany kremówki 30% lub 36%
• 140 g brązowego cukru trzcinowego marki 

Polski Cukier
• 1 laska wanilii (ziarenka)

Krok 1 – Ciasto! Wszystkie składniki na ciasto 
miksujemy lub wyrabiamy ręcznie. Formujemy 
w kulę, owijamy folią i wkładamy do lodówki na 
godzinę. Po tym czasie ciasto rozwałkowujemy 
na grubość 3-4 mm. Wykładamy nim tortowni-
cę (o średnicy 24 cm) wraz z jednocentrymetro-
wym rantem. Z pozostałego ciasta kształtujemy 
wałeczek i przyklejamy pędzelkiem maczanym 
w białku do zewnętrznej krawędzi (tak by nie 
przelało się nadzienie). Ciasto ponownie schładzamy w lodówce od 30 do 60 minut. Przed samym pieczeniem ciasto 
nakłuwamy w kilku miejscach widelcem. Pieczemy około 15-18 minut w temperaturze 200oC. Gdy ciasto się równo 
zarumieni wyjmujemy je i studzimy na kratce.
Krok 2 – Kajmak domowym sposobem! Wszystkie składniki umieszczamy w niedużym garnuszku i gotujemy na 
najmniejszej mocy palnika przez około 30 minut, co pewien czas mieszając. Czekamy 3 minuty i wylewamy gorący 
kajmak na kruche upieczone ciasto. Rozprowadzamy równomiernie, następnie wkładamy do lodówki do stężenia. 
Krok 3 – Deko dekoracji. Na wystudzoną masę kajmakową warto wyłożyć płatki lub całe migdały i skontrastować 
skórką z pomarańczy. 



Świąteczne zakupy

Okres wielkanocny w handlu to kolejna 

okazja dla sklepikarzy do zwiększenia ob-

rotów. Właśnie dlatego skrupulatnie dopa-

sowują ofertę skomponowaną pod swoich 

klientów odpowiadając na ich oczekiwania. 

Dodatkowe ekspozycje, promocyjne ceny 

czy obecność specjalnych kategorii to nie-

liczne sposoby na zwiększanie zakupów. Zo-

baczmy jak radzą sobie detaliści i jak wygląda 

ten okres w ich sklepach.

Wyszukiwanie  
atrakcyjnych cen

Detaliści o zatowarowaniu na okres świą-

teczny muszą myśleć z odpowiednim wy-

przedzeniem. Tak jest również w przypadku 

właścicielki sklepu w Międzyrzecu Podlaskim. 

„Towaru mam sporo niezależnie czy to jest 

święto czy nie święto. Jednak na Wielkanoc 

trzeba zwrócić uwagę szczególnie na kategorie 

kojarzone z  tym okresem. Już się nawet roz-

glądam za takimi produktami w hurtowniach. 

Jeśli są w promocji, biorę od razu więcej. Już 

zrobiłam zapas majonezów, ponieważ ostatnio 

były w hurtowni w dobrej cenie. Zresztą cały 

czas tak funkcjonuję – jeżdżę po różnych hur-

towniach i szukam okazyjnych cen. A wszystko 

po to, by przetrwać w niełatwym środowisku 

handlowym. Po sąsiedzku mamy dwa marke-

ty” – przyznaje Maria Zaniewicz. 

Wielkanoc z punktu widzenia zatowaro-

wania sklepu wyróżnia się doborem odpo-

wiednich produktów. „Przed świętami muszę 

przede wszystkim skupić się na odpowied-

niej ofercie przypraw do mięs, majonezów 

oraz dodatków do ciast. Nie może zabraknąć 

składników do najczęściej przygotowywanych 

potraw w domach. Są to również warzywa, 

śledzie, przyprawy mokre, wędliny, kiełbasy, 

Detaliści już planują co znajdzie się 
na półkach sklepowych w okresie 
wielkanocnym. W naszych domach 
główną rolę odgrywać będą 
potrawy, a w sklepach składniki do 
ich przygotowania. Nie zabraknie 
żurków, białej kiełbasy, jajek 
i przypraw. Uniwersalna recepta 
na udaną sprzedaż to znane marki 
i korzystne ceny!

makarony czy kasze. Poszukuję przede wszyst-

kim znanych i markowych produktów w do-

brych cenach jak i produktów mniej znanych 

z niską ceną bądź marek własnych” – mówi 

pani Maria. 

Groszek i kukurydza to nieodłączny element 

wielu sałatek. W tej kategorii marka Dawtona 

jest zdecydowanym liderem. Jednocześnie ku-

kurydza Vernet również musi być. Oprócz tego 

seler marynowany, oliwki, cebulka marynowa-

na, które obecnie dostępne są w międzyrzec-

kim sklepie pod markami: Smak oraz Figaro. 

Również, jak przyznaje detalistka, warzywa 

konserwowe takie jak ogórki, pieczarki czy 

papryka bardzo dobrze rotują w okresie świąt. 

Żurek dostępny jest zarówno w wersji w prosz-

ku jak i w płynie. W pierwszej z kategorii klien-

ci sklepu najchętniej wybierają markę Winiary. 

Detalistka zapowiada, że żurek oraz barszcz 

biały w kartonie obowiązkowo pojawią się 

przed świętami. Marka, na którą postawi pani 

Maria to Krakus. Majonez, po który najczęściej 

sięgają klienci sklepu to ten od Winiary, na dru-

gim miejscu jest Mosso.

„Do produktów obowiązkowych na Święta 

Wielkanocne należy również chrzan oraz ćwi-

kła z chrzanem. Obecnie mam z Bony i Mos-

so. Na święta mogą być to również inne po-

zycje, ponieważ chcę zapewnić szeroką ofertę 

w okresie, kiedy jest duże zapotrzebowanie na 

te produkty” – informuje detalistka. 

W okresie świąt dużo klientów sklepu spo-

żywczo-przemysłowego w Międzyrzecu sięga 

Maria Zaniewicz, Właścicielka
Mateusz Zaniewicz
Sklep spożywczo-przemysłowy
ul. Przechodnia 22, Międzyrzec Podlaski
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Dorota Liszka
Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej 
Grupa Maspex

Na Wielkanoc przygotowujemy nie tylko tradycyjne dania, ale 
coraz częściej chcemy zaskoczyć gości innymi, oryginalnymi po-
trawami np. na bazie makaronów. Świderki, Rurki, Penne, czy 
Kokardki od Lubelli idealnie sprawdzą się do kolorowych, wio-
sennych sałatek, które świetnie urozmaicą świąteczne stoły, czy 

jako dodatek do mięs. Lubella to również bogaty wybór makaronów jajecznych, doskonałych 
na rodzinne obiady, do ulubionych zup oraz szeroka oferta wysokiej jakości mąk, ważnego 
składnik do np. wielkanocnych wypieków. W naszej ofercie konsumenci znajdą też produkty 
wyraźnie kojarzone z Wielkanocą, jakie np. proponuje marka Krakus – koncentrat żurku, czy 
chrzan (teraz również dostępny w limitowanej ofercie chrzan śmietankowy Krakus), czy też 
doskonałe do wyjątkowych wypieków kakao DecoMorreno. Szeroki wybór soków i napojów 
marek takich jak Tymbark, Kubuś czy Tarczyn, uzupełnia naszą ofertę – doskonałych na każdą 
okazję, nie tylko od święta! 

AGROS NOVA 
(GRUPA 
MASPEX)
Krakus Chrzan 
Śmietankowy

Krakus Żurek 
Koncentrat

Z OFERTY PRODUCENTA

po flaki w słoiku, jednorazowo proszą o 3-4 

sztuki. Przeważnie jest to marka Danie Kachny. 

„Musztardy też się będą na pewno sprzedawa-

ły w większych ilościach. Już mam spory zapas 

z Kamisu, które kupiłam po atrakcyjnej cenie. 

W stałej ofercie mamy musztardy z Parczewa, 

które w naszym regionie sprzedają się najle-

piej. Kamis ruszył teraz bardziej ze względu na 

cenę. Na wielkie ilości się nie nastawiamy, ale 

mamy nadzieję, że będzie to zyskowny okres” 

– dodaje właścicielka sklepu. 

„Co roku na święta mamy kiełbaski do ko-

szyczka. W kategorii wędlin zaopatrujemy się 

zarówno w wyroby swojskie jak i produkty bar-

dziej znane: z Sokołowa, Łukowa i ZM Netter. 

Bazujemy głównie na produktach swojskich, 

bez konserwantów, naturalnych. Pozostałe mar-

ki traktujemy jako uzupełnienie oferty. Również 

w ostatnich dniach przed świętami dużo osób 

w moim sklepie kupuje świeże warzywa. Ba-

zujemy na polskich warzywach, z naszego re-

gionu. Wychodzę z założenia, że swoich trzeba 

wspierać” – wyjaśnia pani Zaniewicz.

W okresie świątecznym każda kategoria pro-

duktowa powinna być brana pod uwagę przez 

detalistę. Trzeba zadbać nawet o dostępność 

Agnieszka Piech
Kierownik ds. Marketingu 
Grupa Konspol

W okresie Świąt Wielkanocnych tradycyjnie rośnie zapotrzebowanie na wędliny dobrej ja-
kości, bez dodatków do żywności „E”, tworzone w oparciu o starannie wyselekcjonowane 
składniki i sprawdzone receptury. Dlatego też Konspol oferuje w tym czasie do sprzedaży 
kabanosy z kurczaka NATURA bez dodanych konserwantów, z tzw. czystą etykietą, wędzone 
dymem z drewna bukowego oraz Szynkę z wędzarni NATURA – wyjątkowo soczystą, smaczną 
wędlinę bez konserwantów. Proponujemy również Pasztet z królika, o dużej zawartości deli-
katnego mięsa z królika z dodatkiem mięsa wieprzowego oraz Szynkę wieprzową ,,Znakomitą’’ 
w plastrach – soczystą i kruchą, która swój niepowtarzalny smak zawdzięcza odpowiedniej 
kompozycji przypraw.

KONSPOL 
HOLDING
„Znakomite” 
Kabanosy 
z kurczaka 
Natura

„Znakomite” 
Pasztet z królika
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Jacek Wyrzykiewicz
PR & Marketing Services Manager
Hochland Polska

Wielkanoc to jeden ze specyficznych okresów w roku, także bio-
rąc pod uwagę zwiększony ruch w punktach sprzedaży. Z jednej 
strony ze względu na fakt, że jesteśmy ciągle w biegu i cierpimy 
na permanentny niedoczas potrzebujemy wygodnych i szybkich 
rozwiązań. Z drugiej strony oczekujemy, aby to, co jemy było na-

turalne, zdrowe, prawie jak z ogródka i jednocześnie smaczne. Pogodzenie tych rzeczy jest 
wielkim wyzwaniem. Najbliżej tej definicji są sery białe, które są zdrowe i smaczne, jednak 
brakuje im wygody. Mamy też sery topione, które są wygodne, smaczne i bez konserwan-
tów. Kategoria produktów nabiałowych oferowanych na Wielkanoc przez Hochland Polska to 
oczywiście sery z różnych segmentów. Jest ich sporo, sery kremowe twarogowe, jak chociażby 
Almette, sery plasterkowane Hochland, czy sery pleśniowe Valbon. Wszystkie sery z oferty 
Hochland są produkowane z naturalnych produktów pochodzących z naszego regionu i strefy 
geograficznej. Dzięki temu mają one dużo korzystniejszy wpływ na nasz organizm i są w pełni 
bezpieczne nawet dla naszych najmłodszych pociech. 

HOCHLAND 
POLSKA
Almette 
z rzodkiewkami – 
100% naturalnych 
składników

Hochland Na 
gorąco! – plastry 
sera z szynką 
i pieczarkami

BONDUELLE 
POLSKA
Groszek Tradycyjny

ZM HENRYK 
KANIA
Maestro Kiełbasa 
Biała z Szynki

PRYMAT
Przyprawa 
do żurku 
i barszczu 
białego

Z OFERTY PRODUCENTA

mrożonek. Jak przyznaje właścicielka sklepu 

w Międzyrzecu, typową mrożonką, po którą 

sięgają klienci w okresie świąt są flaki. „Zda-

rza się również, że klienci sięgają po mieszanki 

warzyw mrożonych. O tej kategorii też trzeba 

pamiętać i zapewnić odpowiednią ofertę” – 

przyznaje detalistka.

W sklepie pani Marii w większej części 

sprzedaż odbywa się zza lady. To właśnie przy 

kasie w okresie świąt są ustawiane wszelkie 

produkty czy ozdoby kojarzące się z nimi, by 

podtrzymać świąteczny klimat zakupowy.

Zaplanowane zakupy 
od A do Z

Sklep Lewiatan w Międzyrzecu Podlaskim 

w  ubiegłym roku został powiększony. Forma 

dokonywanych zakupów, która odbywała się 

w  większości zza lady została zastąpiona sa-

moobsługową. Jak przyznaje Magda Weresa, 

kierowniczka sklepu, teraz zdecydowanie le-

piej możemy odpowiadać na zapotrzebowanie 

klientów. Jeśli chodzi o zakupy przed świątecz-

ne to w każdym sklepie nieco się one różnią. 

„Zauważam pewną prawidłowość, gdy zbliżają 

się święta ludzie bardziej przygotowują się do 

zakupów. A do sklepu wchodzą już z gazetką 

w ręku. Wiadomo, że każda sieć przygotowuje 

pod Wielkanoc asortyment, i widzę, że ewident-

nie klienci chodzą ze stosem gazetek w toreb-

ce. Mają już zaplanowane zakupy w poszcze-

gólnych sklepach, gdzie wybierają głównie to, 

co jest w promocji. Przed świętami zazwyczaj 

w gazetkach pojawiają się jajka, majonezy, masa 

makowa – a klient ma już zaplanowane co ma 

kupić w danym sklepie. I wie gdzie jest promocja 

na jakie produkty” – informuje Magda Weresa.

OCTIM 
WYTWÓRNIA 
OCTU I 
MUSZTARDY
Glazura 
Balsamiczna 
o smaku czarnej 
porzeczki
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Irena Grzesiak 
Prezes Zarządu
Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków”

Wielkanoc to bardzo szczególny czas pełny rodzinnych spotkań. 
W tym okresie nawet najbardziej postępowi i otwarci na nowości 
konsumenci sięgają po klasyczne wyroby, bez których nie wy-
obrażają sobie świąt. Do koszyka wówczas trafiają szynki, pasz-
tety i tradycyjne kiełbasy. Przy okazji świąt klienci kupują lepsze 

jakościowo wędliny i kierują się do półki premium śmielej niż na co dzień. Chcą mieć poczucie, 
że w tym czasie niczego sobie i swojej rodzinie nie odmawiają. 
W sklepach bez wątpienia powinna się znaleźć biała kiełbasa – kulinarny symbol świąt oraz 
nieodłączny składnik świątecznego żurku. W czasie Wielkanocy nie ma ona konkurencji – ze 
względu na długoletnią tradycję wygrywa z każdym innym produktem wędliniarskim. W ofer-
cie Zakładów Mięsnych Łuków jest kilka rodzajów białych kiełbas, każda z nich charakteryzuje 
się bardzo wysoką jakością surowca, dużą zawartością mięsa i wyjątkowym smakiem. To spra-
wia, że nasze kiełbasy są tak chętnie wybierane przez klientów. 
Okres Wielkanocy to też okres, w którym spędzamy więcej czasu na przygotowaniach w kuch-
ni, chcemy nadać potrawom odświętnego charakteru, zjeść inaczej niż na co dzień. Często 
więc konsumenci sięgają po surowe mięsa – szynkę, karkówkę, schab czy boczek, które samo-
dzielnie doprawiają według własnych upodobań. Warto podkreślić, że coraz częściej w okre-
sie wielkanocnym klienci decydują się też na zakup wołowiny, co bardzo nasz cieszy, gdyż 
w naszej ofercie znajdują się kulinarne mięsa wołowe, opatrzone przepisami na dania, które 
z powodzeniem można przygotować na Wielkanoc. Z.P.S. „JAMAR” 

SZCZEPANIAK
Ćwikła z chrzanem

COLIAN
Appetita 
Przyprawa do 
Żurku i Barszczu 
Białego

ZAKŁADY 
MIĘSNE 
„ŁMEAT-
ŁUKÓW”
Manufaktura 
Wielkopolska 
Smarowidło z 
Żurawiną

Mieszanka 
warzywna

Manufaktura 
Wielkopolska 
Chabas z Szynki 
w Galarecie

Z OFERTY PRODUCENTA

W Międzyrzeckim Lewiatanie przed Wiel-

kanocą sprzedaje się bardzo dużo jajek, 

majonezów, produktów do wypieków ciast 

i  dodatków, słodyczy, wędlin, kiełbas, wa-

rzyw w  różnej postaci. „Z majonezów marka 

Winiary króluje, w tym przypadku gusta klien-

tów się nie zmieniają od wielu lat. Promocje 

w okresie świąt na majonezy to nieodłączny 

element, najlepiej sprzedającą się pojemno-

ścią jest oczywiście ta w promocji. Jeśli chodzi 

o musztardy, u nas liderem jest Parczew. Ćwi-

kła z chrzanem najczęściej wybierana przez 

naszych klientów to ta pod marką Lewin oraz 

Rębek. Mamy też ćwikłę z chrzanem marki 

własnej Lewiatan, natomiast nie sprzedaje się 

w tak dużych ilościach. Myślę, że w tym przy-

padku smak odgrywa dużą rolę i to, że klienci 

znają te produkty” – przyznaje pani Magda.

Przyprawy i warzywa to kolejne katego-

rie w  Lewiatanie wśród, których klienci przy 

wyborze kierują się ceną. „Jeśli chodzi o ku-

kurydzę czy groszek w puszce to sprzedaje-

my najwięcej pod marka własną. Gdy mamy 

promocje na inne marki, np. Bonduelle, wtedy 

klient wybiera produkt w promocji. Z kolei z 

przypraw handlujemy takimi markami jak Ka-

mis, Prymat, Knorr, Winiary, Asta oraz marka 

własna. Dużo produktów sprzedajemy właśnie 

pod marką Asta, która ma niskie ceny. Kupu-

jąc przyprawy takie jak Ziele Angielskie klien-

ci uważają, że nie ma znaczenia to jaki jest 

producent i sięgają po najtańsze. Natomiast 

z  mieszanek przypraw czy innych przypraw 

w  proszku z reguły klienci sięgają po Prymat 

bądź Kamis” – wyjaśnia detalistka.

 Święta Wielkanocne to również żurki, szyn-

ki i przede wszystkim kiełbasa biała. „Żurek 

w proszku, po który sięgają nasi klienci to głów-

nie ten pod marką Winiary. W ubiegłym roku 

przed Wielkanocą mieliśmy dodatkowo żurek 

w kartonie z Krakusa i myślę, że i w tym roku 

go nie zabraknie. Stałe miejsce w tym okresie 

w gazetce promocyjnej jak i w ladzie wędliniar-

skiej zajmuje biała kiełbasa. To zaraz po jajkach 

najlepiej sprzedający się produkt. Kiełbasa bia-

ła parzona i surowa to produkt, który klienci 

biorą paczkami. Marka, po którą sięgają klienci 

zależy od tego, która z nich jest w promocji. 

Z wędlin dostępne mamy produkty z Łukowa, 

JBB, Karol, Tarczyński oraz Sokołów” – mówi 

pani Magda.

„Jeśli chodzi o zamówienia to Lewiatan nam 

znacznie ułatwia sprawę, ponieważ wiem, że 

sieć przygotuje taką gazetkę, że nie muszę się 

SOKOŁÓW
Kiełbasa Biała 
Wieprzowa 
Naturrino
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Andrzej Odzioba
Dyrektor Sprzedaży 
McCormick Polska

W ofercie Kamis posiadamy wiele przypraw, które pozwalają na 
wydobycie i podkreślenie smaku tradycyjnych potraw wielkanoc-
nych. Na najbliższe święta przygotowaliśmy specjalne ekspozy-
tory ofertowe, dzięki którym w łatwy sposób można w sklepie 
eksponować produkty z oferty wielkanocnej i ułatwić wybór 

kupującym. Produkty wchodzące w skład ekspozytora dobraliśmy pod kątem najlepszej ro-
tacji w danym okresie, są to m.in. przyprawy jednorodne Kamis takie jak: majeranek, liście 
laurowe, papryka słodka, ziele angielskie, pieprz czarny oraz mieszanki przypraw: Marynata 
staropolska do mięs Kamis, Przyprawa do sernika i mas serowych Kamis, Przyprawa do mięsa 
mielonego Kamis, czy Przyprawa do flaków Kamis. Polecamy również nasze sprawdzone połą-
czenia – mieszanki przypraw takie jak: Przyprawa do żurku i barszczu białego Kamis. Według 
nas na wielkanocnym stole nie może też zabraknąć musztardy Kamis – sarepskiej i chrza-
nowej. Nasi przedstawiciele handlowi są też doskonale przygotowani do tego, aby wspólnie 
z właścicielami i pracownikami sklepów detalicznych opracować sezonowe akcje promocyjne 
oraz doradzić w zakresie ułożenia produktów na półce i rozmieszczenia oferty wielkanocnej. 
Jednocześnie warto pamiętać, by wszystkie materiały POS ustawić w najbardziej widocznym 
miejscu w sklepie – nie tylko na półce, ale i dodatkowych ekspozycjach w głównych ciągach 
komunikacyjnych.

MCCORMICK 
POLSKA
Kamis Majeranek

Galeo 
Przyprawa 
do mięsa 
duszonego

Krakowska sucha

Szynka łososiowa

Z OFERTY PRODUCENTA

Grunt to się wyróżnić
Zatowarowanie sklepu pod Święta Wiel-

kanocne w głównej mierze zależy od tego 

jakie jest środowisko konsumenckie. Istotne 

jest również, to kiedy produkty świąteczne 

powinny pojawić się na półkach sklepowych. 

Powszechnie się przyjmuje, że produkty 

z  dłużą datą do spożycia powinny pojawić 

się ponad 20 dni przed świętami. Produkty 

z krótszą datą ważności powinny być na 10 

dni przed świętami. Z kolei produkty świeże 

powinny być domawiane codziennie w odpo-

wiednich ilościach, by wszystko się sprzedało 

niczym martwić. Muszę zatowarować sklep po 

prostu pod gazetkę. Promocje będą tydzień 

przed świętami i w tym czasie też zatowaruje się 

odpowiednio na święta. Jeśli chodzi o dodatko-

we ekspozycje już się trochę kończy nam miej-

sce, natomiast jak będziemy mieli propozycje 

bądź sami uznamy, że jest nam to potrzebne to 

coś zaaranżujemy. W ubiegłym roku dostawili-

śmy dodatkową paletę na jajka, były one po 30 

sztuk w promocji. Jeśli są dobre promocje w ga-

zetkach na chwytliwe produkty to robimy dodat-

kowe ekspozycje na sklepie z tymi produktami, 

by były łatwo dostępne” – dodaje pani Magda. 

Zbigniew Mojecki 
Z-ca Prezesa ds. Handlowych
WSP „Społem”

Dokładamy wszelkich starań, by produkty WSP „Społem” były 
kwintesencją wysokiej jakości, polskiego smaku oraz tradycji, ofe-
rowanej w przystępnej cenie. Sądzimy, że dzięki temu konsumen-
ci tak chętnie po nie sięgają. Jednocześnie, troszczymy się o ich 
dostępność w niemal każdym miejscu w kraju, tak by szczególnie 

podczas świąt mogły zawitać na każdym stole. Jajeczne przystawki, pieczone mięsa, czy sałatki 
będą jeszcze smaczniejsze, jeśli doprawimy je właśnie tradycyjnymi przyprawami. Z naszej ofer-
ty szczególnie polecamy konsumentom flagowe wyroby. Wśród nich znajdują się m.in. Majonez 
Kielecki, Musztarda Kielecka delikatesowa stołowa oraz Chrzan Luksusowy. Ponadto warto 
także skosztować białych Sosów Kieleckich (tatarski, czosnkowy i chrzanowy), które świetnie 
komponują się z wielkanocnymi daniami, dodając im wybornego smaku oraz aromatu. 

WSP „SPOŁEM”
Majonez Kielecki

PMB
Kindziuk

Chrzan Luksusowy
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jednego dnia. Choć markety i dyskonty zwykle 

znacznie wyprzedzają mniejsze sklepy z zato-

warowaniem świątecznym to, w niektórych 

sklepach już pod koniec lutego pojawiają się 

świąteczne akcenty. „W moim sklepie już po-

jawił się zalążek świąteczny w postaci ozdób 

takich jak kurczaczki, pisanki, koszyczki czy 

stroiki wielkanocne. Są to jedyne produkty już 

dostępne w hurtowniach. Na typowo wielka-

nocne artykuły jest jeszcze za wcześnie” – wy-

jaśnia pani Agnieszka Lisowska.

„Wielkanoc to pozytywny okres w handlu 

natomiast ta sprzedaż nie rośnie w takich wiel-

kościach jakbyśmy chcieli ponieważ markety 

przyciągają większość osób jeśli chodzi o więk-

sze zakupy. Czujemy delikatny wzrost przed 

samymi świętami, dosłownie tydzień przed. 

Te zakupy nie są kompleksowe, raczej klienci 

przychodzą jak czegoś im brakuje” – dodaje 

pan Łukasz Rybka.

„Okres wielkanocny wiąże się dla nas 

przede wszystkim ze wszelkimi dodatkami do 

pieczenia ciast. Wszelkiego rodzaju kremy, 

Łukasz Masewicz
Kierownik Kategorii Kulinarnej Knorr
Unilever Polska

Wielkanocny stół Polaków wciąż pozostaje tradycyjny – gosz-
czą na nim zupy, takie jak żurek czy barszcz biały, oraz potrawy 
mięsne: schaby, polędwiczki, szynki i pieczenie. W okresie przed-
świątecznym konsumenci szukają produktów, które pomogą im 
przygotować te dania, nadając bogaty, intensywny smak. Warto 

więc te produkty wyeksponować na półce:
• Żurek śląski Knorr, Żurek na wędzonce Knorr, Barszcz biały Ekspresowy Knorr – dzięki nim 
tradycyjne wielkanocne zupy zyskają doskonały smak, będą znakomicie doprawione.
• buliony Knorr, np. Rosół z kury – posłużą do przygotowania zup, ale także zadbają o smak 
drugich dań: wielkanocnych szynek, pieczeni, schabów.
• Przyprawa do złotego kurczaka Knorr – nada wyrazisty smak daniom drobiowym. Zawiera 
zioła i przyprawy, dzięki którym soczyste piersi z kurczaka, chrupiące skrzydełka czy przypie-
czone udka nabiorą wyjątkowego smaku i wspaniałego aromatu.
• Przyprawa do mięs Knorr – ze względu na uniwersalność użycia jest ona często niezastąpio-
nym partnerem podczas świątecznego gotowania. Dzięki bogatej kompozycji suszonych ziół 
nada świątecznym pieczeniom czy polędwiczkom smakowitości i soczystości. 
Podczas planowania świątecznego menu pomocne okażą się przepisy i porady szefa 
kuchni podane na opakowaniach produktów. Ponadto na stronie www.przepisy.pl kon-
sumenci znajdą całe mnóstwo wielkanocnych inspiracji i wskazówek, jak przygotować 
pyszne wielkanocne dania.
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POLSKI 
OGRÓD 
Hortex 
Marchewka 
z groszkiem

Hortex 
Wiśnie bez 
pestek

Z OFERTY PRODUCENTA

polewy, galaretki, masy, dżemy itp. 

Na pewno słodycze, wypieki z cu-

kierni, czyli babki, makowce, jak 

również ryby i śledzie. W tym roku 

po raz pierwszy wprowadziliśmy ar-

tykuły dekoracyjne. Nie wiemy jak 

będzie rotowała ta kategoria. Mamy 

nadzieję, że to zwiększy sprzedaż” 

– wyjaśnia pani Agnieszka. 

Klienci sklepu Lisek są podzie-

leni, jedni wybierają jak najtańsze 

produkty, inni stawiają na znane 

marki. Dlatego właściciele sklepu 

starają się oferować produkty na 

różnych poziomach cenowych pod 

Beata Łosiak
PR Manager
Grupa Hortex

Święta to idealny czas by spotkać się z najbliższymi, porozma-
wiać, spędzić wspólne chwile. Z tej okazji tradycyjnie przygo-
towujemy pyszne dania, a ponieważ mamy coraz mniej czasu, 
chętniej korzystamy z mrożonych warzyw i owoców, dlatego nie 
powinno zabraknąć ich w sklepowej bonecie. Jako baza do zup 

doskonale sprawdzi się Włoszczyzna paski Hortex, Marchewka z groszkiem Hortex przyspie-
szy przygotowanie sałatki, ze szpinakiem lub jarmużem przygotujemy jajka faszerowane, a do 
wielkanocnych ciast idealnie sprawdzą się mrożone owoce m.in. śliwki, jagody, wiśnie. 

popularnych firm, takich jak JBB czy Łuków, 

ponieważ musimy mieć również podstawową 

ofertę i wędliny takie jak mielonki czy parówki. 

Z Gramaru głównie zamawiamy kiełbasy, szyn-

ki czy boczki, produkty wędzone i pieczone. 

Są to bardzo fajne produkty, a klienci jak naj-

bardziej to doceniają i szukają takich wyrobów. 

Mamy dobre ceny na ten asortyment, a wysoka 

jakość jest najważniejszym czynnikiem wybo-

ru” – przyznaje pan Łukasz.

„To co nas wyróżnia spośród innych sklepów 

to to, że mamy ofertę produktów do wyrobów 

wędlin. Począwszy od sitek do maszynek, jelit, 

po przyprawy, siatki, osłonki, itd. Czyli wszyst-

ko co potrzebne jest do produkcji wędlin. 

Przyprawy te są w zwiększonych gramaturach, 

różne zioła, pieprz czy specjalistyczne przypra-

wy np. do karkówki, do różnych kiełbas czy do 

pasztetowej. Wszystkie te produkty eksponu-

jemy na oddzielnych, przeznaczonych typowo 

na ten cel regałach. Wielu miesz-

kańców Terespola i okolicznych 

miejscowości produkuje wędliny 

we własnym zakresie i w związku 

z tym postanowiliśmy zaopatrzyć 

sklep w takie artykuły. A klien-

ci chętnie korzystają z tej oferty. 

Konkurencja nie ma takich artyku-

łów i to nas wyróżnia” – informuje 

właścicielka sklepu. 

Z przypraw już w standardo-

wych pojemnościach w Lisku do-

stępne są marki: Prymat, Appetita, 

Kamis oraz Knorr. Delikat do Mięs 

z  Knorra to podstawa. Majonezy 

najlepiej rotujące to Winiary i Mos-

so. Musztardy najczęściej kupowane 

obie grupy klientów. „Jeżeli klienci nie będą 

mogli u nas tego kupić to zmienią sklep” – in-

formuje pan Łukasz. 

„Święta Wielkanocne kojarzą mi się przede 

wszystkim z wysoką sprzedażą jajek w naszym 

sklepie. Zaopatruje nas firma Iwex. Na święta 

na pewno będziemy musieli zwiększyć zamó-

wienia na ten produkt i zadbać o to, by nie 

zabrakło tak ważnego składnika wielu potraw” 

– z uśmiechem dodaje pani Agnieszka. 

„Żurek w proszku to u nas podstawa. Marka 

Winiary sprzedaje się zdecydowanie najlepiej. 

W płynie na okres wielkanocny zamawiamy 

żur biały Rębek oraz koncentrat Krakus.

Jeśli chodzi o kategorię wędlin, to przez cały 

rok oferujemy produkty bez konserwantów, 

których nie ma konkurencja. Zamawiamy je 

z Gramaru. Bardzo dobrze się to u nas przy-

jęło bo te wędliny smakują praktycznie jak 

swojskie. Domawiamy pojedyncze indeksy z 

UNILEVER 
POLSKA 
Knorr Przyprawa 
do mięs

Knorr Żurek 
na wędzonce
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Paweł Brzeziński
Dyrektor Handlowy ds. Sprzedaży Nowoczesnej
JBB 

W okresie wielkanocnym z pewnością nie zabraknie na sklepowych półkach naszych flago-
wych produktów: białej kiełbasy surowej, szynki z beczki, pasztetu białego drobiowego czy 
szynki masarza z naszej submarki – Masarni u Józefa. W kontekście wsparcia sprzedaży asor-
tymentu z kategorii kiełbas, wędlin czy pasztetów już kilka tygodni przed tym wydarzeniem, 
należy zaznajomić klienta z takim asortymentem i ofertą wielkanocną. Warto zwrócić uwagę 
również na to, jak towar jest prezentowany – ekspozycja musi być czysta, estetyczna i za-
chęcająca do zakupu produktu. Nie może w niej zabraknąć wędlin premium, wysokiej jakości 
pasztetów, kiełbasy białej surowej, czy dobrej jakości elementów mięsa świeżego. 

JBB
Kiełbasa biała 
surowa

Pasztet z pieca

Z OFERTY PRODUCENTA

w Lisku to warianty Kamisu, Prymatu oraz z Par-

czewa. Klienci maja do wyboru musztardy sto-

łowe, delikatesowe, rosyjskie, sarepskie, chrza-

nowe, miodowe, ogniste, francuskie czy dijon. 

„Jeżeli chodzi o ćwikłę z chrzanem to najlepiej 

w naszym sklepie sprzedaje się Rębek. Oprócz 

tego klienci często sięgają po warzywa konser-

wowe, które mamy dostępne pod markami Glo-

bal, Mosso oraz Provitus. Również mamy kapu-

sty zasmażane, ogórki po cygańsku czy buraczki 

z Provitusa. Kukurydza oraz groszek najczęściej 

rotuje pod markami Dawtona i Vernet. Chociaż 

małe puszki z Bonduelle też się fajnie sprzedają” 

– opowiada pani Agnieszka. 

„Również bardzo dobrze sprzedają się 

owoce i warzywa. Wielkanoc to przede 

wszystkim czas produkcji wielu różnych sa-

łatek i klienci do nas również przychodzą 

po niezbędne składniki. Typowo wiosenne 

rzeczy będziemy sprowadzać w większych 

Szynka 
masarza
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Karolina Szymańska
Menedżer ds. Marketingu i Sprzedaży
Lukullus

Święta Wielkanocne to okres szczególnego zainteresowania wy-
robami mięsnymi klasy premium. Oprócz królującej na polskich 
stołach kiełbasy białej, dużą popularnością cieszą się produkty 
tradycyjne takie jak: szynki, schaby i boczki, odzwierciedlające 
szlachetność polskiej sztuki masarskiej. Właśnie takie wyroby 

stanowią ofertę „Ojcowej Wędzarni” – marki, której filozofia zakłada kreowanie produktów, 
tak aby swoim smakiem i konsystencją nawiązywały do jakości „jak za starych dobrych cza-
sów”. W portfolio Ojcowej Wędzarni dostępne są wyjątkowe wędliny, produkowane w opar-
ciu o naturalne składniki najwyższej jakości i autorskie kompozycje smakowe, stworzone 
w 1945 roku przez pierwszego właściciela firmy Lukullus. W składzie tych produktów znajdują 
się tylko: mięso wieprzowe, sól peklująca oraz naturalne przyprawy i aromaty. Sztandarowym 
produktem „Ojcowej Wędzarni” jest Szynka Premium, która dzięki aksamitnej strukturze i ory-
ginalnej nucie smakowej, stanowi symbol najlepszych polskich tradycji masarskich. Dużym 
uznaniem wśród konsumentów cieszy się także Polędwica Premium, będąca ekskluzywną 
wersją kultowego produktu masarskiego – znanej i lubianej polędwicy sopockiej. Świąteczny 
stół wielkanocny, któremu towarzyszy obecność wyrobów z „Ojcowej Wędzarni” to okazja do 
delektowania się legendarnym smakiem wędlin i gwarancja dobrego nastroju.

OJCOWA 
WĘDZARNIA 
(LUKULLUS)
Szynka Premium

Polędwica 
Premium

ilościach, by sklep kojarzył się z wiosną, 

nowalijkami, a tym samym świętami. Sała-

ta, szczypiorek, rzodkiewki z pewnością się 

u nas pojawią” – dodaje właścicielka sklepu. 

„Jak tylko w hurtowniach pojawią się pro-

dukty typowe pod święta wtedy też od razu 

zaczniemy się zatowarowywać. Ikony Wielka-

nocy już widać, żeby klient powoli zaczynał ro-

zumieć, że już zbliża się czas zakupów przed-

świątecznych” – dodaje pan Łukasz. 

Druga strona medalu
Detaliści upatrują szansy na zwiększone zy-

ski, natomiast nie w każdym sklepie zyskują te 

same kategorie. W sklepie Niki w Chełmie ka-

tegorie spożywcze w okresie Świąt Wielkanoc-

nych nie mają się dobrze. „Czas wielkanocny 

nie jest dla nas okresem wysokich zysków. 

Można nawet powiedzieć, że lepiej zarabia-

my w  zwykłe dni. W tym okresie nie mamy 

wzrostów sprzedaży. Parę ładnych lat temu, 

powiedzmy 5-6, jeszcze wyglądało to inaczej. 

Mieliśmy więcej klientów, którzy robili większe 

zakupy. Teraz nie szykujemy się na zwiększone 

zamówienia, nawet takie obszerne przygoto-

wania w naszym przypadku nie mają sensu” 

– wyjaśnia pan Artur, właściciel sklepu.

„Przed świętami, czy to Wielkanocą czy Bo-

żym Narodzeniem, muszę zmniejszać zamówie-

nia na wędliny. W naszym sklepie wędlina w tym 

okresie się nie sprzedaje. Tak jest również z pie-

czywem. Kiedyś się bardzo dobrze sprzedawało, 

a teraz trzeba uważać, żeby nie zostało. Też nie 

wszystkie piekarnie przyjmują zwroty i trzeba 

 Łukasz Rybka, Agnieszka Lisowska, Właściciele
Sklep Lisek
ul. Wojska Polskiego 172, Terespol

WYTWÓRNIA 
OCTU I 
MAJONEZU 
„OCETIX”
Musztarda Sarepska

LUBELLA 
(GRUPA 
MASPEX)
Lubella Kokardki

uważać na to co się bierze. Okres wielkanocny 

charakteryzuje się tym, że więcej sprzedajemy 

mocnego alkoholu i piwa. Teraz głównie handel 

alkoholem ma sens w mniejszych sklepach” – 

przyznaje pani Renata Kamińska. 

Chcąc zamówić jakiekolwiek spożywcze 

produkty na okres wielkanocny właściciele 

sklepu Niki muszą robić to z głową, żeby z tym 

nie zostać po świętach. „Klienci idąc do mar-

ketów kupują produkty, takie jak jajka czy ma-

jonezy w cenach jakie my mamy w hurtowni. 
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Andrzej Borowski 
Prezes Zarządu 
Dega

Firma Dega ma w swojej ofercie bogatą gamę sałatek jarzynowych 
– idelanych na świąteczny stół. Najchętniej kupowane przez 
klientów w tym okresie są sałatki: jarzynowa z jajkiem, a’la domowa 
oraz ryba po grecku. Bez tych produktów trudno wyobrazić sobie 
rodzinne święta. Od kilku lat obserwujemy, że konsumenci szukają 
nowych, innowacyjnych smaków. Z myślą o nich przygotowaliśmy 
sałatki o smakach typowo wielkanocnych – z białą kiełbasą oraz 
z kiełbasą jałowcową. Nie zapomnieliśmy również o środowiskach 
wegetariańskich oraz osobach szukających zdrowej alternatywy wśród 
sałatek i past – nasze nowości to sałatki z ciecierzycą z dodatkami 
ryb i warzyw oraz pożywny hummus w trzech smakach. Wiosenną 
premierę będą również miały Sałatki Waldorf – to nowość na polskim 
rynku – sałatki na bazie selera, owoców i orzechów. Ten produkt 
pojawi się w sprzedaży w dwóch wariantach smakowych – z jabłkiem 
oraz brzoskwinią.

DEGA
Paprykarz szczeciński 135, 70, 250 g

A cena jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wyboru. Nato-

miast Ci, którzy zapomnieli o czymś, a do nas mają bliżej – zawsze wstą-

pią po tę pojedynczą rzecz, której im zabrakło w danej chwili. Ostatnio 

mieliśmy majonez Winiary o większej pojemności 700 ml w bardzo 

dobrej cenie. Był naprawdę bardzo tani. I niestety zostaliśmy z tym ma-

jonezem – przeterminował się. Gdyby taka cena była w dyskoncie czy 

markecie – ludzie by się pozabijali o to. I dlatego nie ma sensu nawet 

starać się o to, by mieć konkurencyjne ceny z marketami, ponieważ 

ludzie u nas tego nie kupią” – dodaje właścicielka sklepu. 

Jeśli klienci sięgają po przyprawy w sklepie Niki to najczęściej wybór 

pada na markę Prymat. Chrzan numer jeden to Rębek, a z musztard te 

z Parczewa. Wędliny przeważnie pochodzą od dostawcy Dobrowolski. 

Z  warzyw konserwowych liderami pozostają: Pudliszki, Dawtona oraz 

Słoneczny Ogród. Zakupy przedświąteczne w sklepie państwa Kamiń-

skich dokonują się na zasadzie dokupywania. I to głównie w ostatnich 

dniach przed świętami. 

Sałatki, jajka i żurek
Na wielkanocnym stole w wielu domach królują różnego rodzaju 

sałatki. Do ich przygotowania klienci poszukują zarówno świeżych wa-

rzyw jak i tych konserwowych. Sięgają również po śledzie, nabiał, sery 

różnego rodzaju. Do warzyw i owoców, po które sięgają należą ziem-

niaki, jabłka, pieczarki, buraki, ogórki, kiełki, rzodkiewki, szczypiorek, 

sałata. Często składnikami potraw są tuńczyk, łosoś czy filety śledziowe. 

Dodatkiem do wielu sałatek są oliwy i różnego rodzaju oleje. Klien-

ci sklepu sięgają zarówno po pierwsze jak i drugie: oleje rzepakowe, 

słonecznikowe oraz oliwę z oliwek. Te same warianty są wybierane do 

smażenia i pieczenia potraw. Z nabiału klienci najczęściej sięgają po jo-

gurty naturalne, śmietany czy sery mozzarella, pleśniowe oraz twarogi. 

Równie często sięgają po ser żółty czy makarony. „Jeśli chodzi o wa-

rzywa konserwowe to podstawą jest groszek oraz kukurydza. Coraz 

częściej klienci sięgają też po takie produkty jak fasola biała i czerwona, 

cieciorka oraz pomidory w puszce. Marki jakie mamy do zaoferowania 

to: Dawtona, Vernet, Bonduelle oraz Słoneczny Ogród. Mamy również 

zestawy sałatkowe w słoikach jak i ogórki, paprykę czy pieczarki. Marki 

najczęściej wybierane to Słoneczny Ogród oraz Frubex. Z kolei ma-

karony na Święta Wielkanocne to przede wszystkim kształty takie jak 

kokardki, muszelki, uszka jak również tradycyjne do rosołów krajanki. 

Marka najchętniej wybierana to Lubella” – opowiada pani Jowita, eks-

pedientka sklepu abc w Chełmie.

Odpowiednie zamówienia i trafione 
ekspozycje

„Okres Wielkanocy w moim sklepie kojarzy mi się przede wszystkim 

ze zwiększoną sprzedażą warzyw i owoców, nowalijek, które właśnie 

w tym okresie się pojawiają, oraz ze wzmożoną sprzedażą mięs i wę-

dlin. Jeżeli klient przychodzi po świeże artykuły do sklepu to wiado-

mo, że automatycznie zrobi więcej zakupów z pozostałych artykułów, 

produktów sypkich czy również napojów. I oczywiście alkohol” – in-
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Łukasz Głąbiński
Prezes 
Charsznickie Pola Natury 

Zupy takie jak barszcz biały czy żurek to tradycyjne potrawy od wieków obecne na świą-
tecznym stole. W odpowiedzi na trendy konsumencie oferujemy ekologiczny żur na zakwasie 
oraz ekologiczny barszcz biały wytwarzane tradycyjnymi metodami. Przygotowując potrawy 
tradycyjne warto stawiać na sprawdzone i znane składniki. Nasze produkty oferują najwyż-
szą jakość o czym świadczą procedury certyfikacji, którym zostały poddane. Dodatkowo nie 
zawierają żadnych konserwantów, regulatorów kwasowości i przeciwutleniaczy oraz są nie-
pasteryzowane. Ponadto nasze produkty wyróżniają się wyjątkowym zapachem, niepowta-
rzalnym smakiem i oryginalnym wyglądem opakowań. Do świątecznych potraw również do-
skonale sprawdzą się dodatki takie jak ogórki kiszone, kapusta kiszona czy surówka z kapusty 
kiszonej. Nasze produkty są gwarancją tradycyjnego smaku na świątecznym stole. 

CHARSZNICKIE 
POLA NATURY
Ogórki kiszone

ROLNIK
Ćwikła z chrzanem

Z.P.S. „JAMAR” 
SZCZEPANIAK
Fasola Piękny Jaś

Kapusta kiszona

Z OFERTY PRODUCENTA

formuje właściciel sklepu Delikatesy Centrum 

w Hańsku Pierwszym, Mariusz Michałowicz.

Sklep Delikatesy Centrum znajduje się 

w  niewielkiej miejscowości, a asortyment 

i marki są dopasowane do mieszkańców ro-

biących tu zakupy. „W naszym sklepie klienci 

nie sięgają raczej po marki premium, wybie-

rają pozycje podstawowe na średnim pozio-

mie cenowym. Oferujemy markę własną de-

dykowaną przez Eurocash i właśnie na tych 

produktach zwiększa nam się obrót. Ciężko 

jest wprowadzić w naszym sklepie produkty 

droższe z półki premium. Klienci w dużym 

stopniu sugerują się ceną” – przyznaje wła-

ściciel sklepu. 

Jak natomiast wyglądają zamówienia? 

„Franczyzodawca odpowiednio wcześniej 

wysyła nam formularze zamówień dotyczą-

ce świąt i mamy możliwość wcześniejszego 

dopasowania zamówień na okres sprzeda-

ży przedświątecznej. Jeśli będziemy mieli 

atrakcyjne oferty na dodatkowe ekspozycje 

na sklepie od przedstawicieli, wtedy takowe 

powstaną. Na święta oczywiście wszyscy wal-

czą o to, żeby jak najwięcej tych produktów 

sprzedać, więc mamy zwykle dużo propozy-

cji” – mówi pan Mariusz. 

Na święta klienci sklepu w Hańsku czę-

sto kupują żurek, a ich wybór dotyczy zup 

w proszku. „Ilekroć wprowadzaliśmy koncen-

traty nie spotkały się one z zainteresowaniem. 

Posiadamy je w ofercie, ponieważ zdarzają się 

na nie klienci, natomiast nie odnotowujemy 

wysokiej sprzedaży tego produktu. W tej ka-

tegorii króluje marka Winiary. Winiary to rów-

nież lider wśród majonezów. Na nic innego 

Andrzej Łęgosz
V-ce Prezes, Dyrektor Marketingu
Farmio

Wielkanoc to ten szczególny czas w ciągu roku, kiedy jajka 
stają się jednym z najważniejszych produktów w koszykach 
zakupowych konsumentów. Dla producentów i sprzedawców 
jaj jest to okres szczególnie ważny.
Konsumenci w tym czasie chętniej kupują jaja markowe, czę-

sto z wolnego wybiegu, nawet jeśli na co dzień wybierają jaja z innych metod chowu. 
Coraz bardziej popularne są większe, familijne opakowania. 
Dla handlowców to szansa na zwiększenie wartości koszyka zakupowego, a zarazem swo-
jej marży. W sklepach warto zadbać o dobrą ekspozycję i właściwy asortyment jaj. Farmio 
oferuje jaja od kur karmionych paszą wolną od GMO, dodatkowo przebadane na antybio-
tyki. Dostępne są jaja Farmio z wolnego wybiegu, ściółkowe i świeże w opakowaniach od 
6 do 30 sztuk. 
Ale jaja to nie wszystko. Warto też zadbać o dostępność wysokiej jakości drobiu, któ-
ry może być ciekawą propozycją na świąteczny, rodzinny obiad. Farmio Kurczak Babuni 
z chowu bez antybiotyków jest z pewnością taką propozycją. Codziennie dbamy o dobro-
stan kur, dlatego nie musimy ich leczyć. Farmio Kurczak Babuni to delikatne mięso drobio-
we, które można przyrządzić na wiele obiadowych sposobów. Smacznego!
Więcej informacji na www.farmio.com 

Passata
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Nasze produkty są w 100% naturalne 
i odznaczają się niepowtarzalnym 
smakiem i aromatem.

Naszych produktów nie pasteryzujemy, 
dzięki czemu zachowują one wyjątkowe 
walory smakowe i zdrowotne.

Charsznickie Pola Natury Sp. z o.o. Sp. K.
30-663 Kraków, ul. Wielicka 250

biuro@kapustakiszona.pl
biuro@chpn.pl

www.kapustakiszona.pl
www.ogorkikiszone.pl
www.chpn.pl

W procesie produkcji używamy 
wyłącznie tradycyjnych metod. 
Do naszej żywności nie dodajemy 
żadnych konserwantów, regulatorów 
kwasowości ani przeciwutleniaczy.

PRODUKTY EKOLOGICZNE

PRODUKTY EKOLOGICZNE

PRODUKT TRADYCYJNY

PRODUKT TRADYCYJNY



klienci nie zwracają uwagi. Do smażenia i pie-

czenia mięs klienci sięgają po olej kujawski a 

do sałatek wiosennych oliwy. W tym okresie 

ich sprzedaż zdecydowanie wzrasta.

Przed świętami bardzo dobrze rotuje rów-

nież kiełbasa biała. Zaopatrujemy się w pro-

dukty pod marką Dobrowolscy oraz Sokołów. 

Oprócz tego szynki, wędliny i mięsa sprzedają 

się w znacznie większych ilościach. Produk-

ty świeże kupowane są w dużych ilościach 

w  ostatnich dniach przed świętami. Dużo 

osób kupuje surowe mięso i sami robią szynki 

pieczone czy inne wyroby. Podejrzewam, że 

kiełbasa biała pojawi się na pierwszej stronie 

gazetki także będziemy musieli zadbać o od-

powiednie zaopatrzenie. Wzrost sprzedaży na 

tym produkcie przewidujemy bardzo duży” – 

przyznaje pan Michałowicz. 

W Delikatesach Centrum w Hańsku klienci 

mogą również dokonać zakupów chemicz-

nych. Okres przedświąteczny wiąże się rów-

nież z gruntownymi porządkami. Zatem klien-

ci poszukują w tym okresie ściereczek, gąbek, 

worków na śmieci czy rękawic. Jednocześnie 

wszelkiego rodzaju środki do czyszczenia 

będą mile widziane. Płyny do mycia naczyń, 

podłóg, mleczka i płyny do czyszczenia łazie-

nek, oraz płyny do mycia szyb to najważniej-

szy asortyment z kategorii chemicznej.

Choć w większości sklepów w okresie wiel-

Anna Adaszewska
Marketing Manager 
Italmex Warszawa 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wielkanocne menu uległo swo-
istym przeobrażeniom. Obecnie wielkanocne potrawy mają być 
nie tylko smaczne, ale przede wszystkim lekkostrawne i zdrowe. 
Aby można było spełnić te warunki należy wiedzieć jakich tłusz-
czy powinniśmy używać do smażenia i pieczenia mięs, a jakich 

do wiosennych sałatek. Takie informacje łatwo znaleźć na sprawdzonych serwisach w sieci. 
Italmex od 25 lat propaguje dietę śródziemnomorską i poleca zdrowe tłuszcze roślinne. Oli-
wa z oliwek i olej winogronowy włoskich marek Costa d’Oro i Basso, austriackie oleje z dyni 
Fandler i Brinngstingl oraz dalekowschodnie oleje z ryżu Rizi, Suriny, MiRa i SoRiso to nasze 
wiodące produkty. Do przygotowywania świątecznych specjałów warto spróbować olejów 
z ryżu SoRiso w wielu ciekawych smakach (limonki, czosnku, chili i innych ), które dodatkowo 
podkreślą smak wielkanocnych potraw.

ITALMEX 
WARSZAWA
Costa d’Oro – 
oliwa extra virgin

Costa d’Oro – oliwa 
extra virgin Integrale 
– niefiltrowana

AVES
Rolada ze Szpinakiem

Kurczak Faszerowany
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SMAKOWE OLEJE Z RYŻU                         

Italmex – specjalista od olejów z ryżu przedstawia pierwszą 
w Polsce kolekcję ryżowych olejów smakowych.

Bardzo wysoka temperatura dymienia – 250°C
Grillowanie i smażenie bez dymu i pryskania
Najwyższa na rynku zawartość antyutleniaczy: 
ORYZANOLU  13 500 ppm i witaminy E 45 mg na 100 ml
Doskonały dodatek do wszystkich sałatek
Atrakcyjna cena
Porady dietetyczne na www.soriso.pl
Dedykowane przepisy kulinarne tworzy  
znana blogerka Jola www.przepisyJoli.pl

www.italmex.pl
INTERNET PRASA

KONSUMENCKA
POS PROMOCJE FB PRASA

BRANŻOWA
PR

Dystrybutor w Polsce



Znana i pewna marka. Naturalne pochodzenie.

WSPARCIE MARKETINGOWE:

Przepisy i inspiracje 
z wykorzystaniem octu znajdziesz  
na www.marynujemy.pl lub na  
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PRASA PRINTERNET POS

Wiosna w pełni, czas na sałatki!

Zamów ocet już dziś!

Idealnie podkreślą smak świeżych 

sałatek i domowych marynat!



Elżbieta Andrzejak 
Dyrektor Marketingu
Madonis

Mill clean to oferta dla wymagających konsumentów, dla 
których jakość produktów do sprzątania to nie tylko sku-
teczność, ale również funkcjonalne, intrygujące opakowanie, 
kosmetyczny, niespotykany w produktach tego typu, zapach 
i właściwości pielęgnujące, podkreślające piękno naszych do-

mowych wnętrz. Mill clean to przede wszystkim balsamy do mycia i pielęgnacji domu, 
które swoimi kosmetycznymi zapachami i wysoce skoncentrowaną formułą zapewnią 
skuteczność, umilą wiosenne porządki i ochronią podłogi oraz inne powierzchnie przed 
szybkim, ponownym zabrudzeniem. Tradycją przedświątecznego czasu w polskich do-
mach jest niewątpliwie mycie okien, dlatego w portfolio marki Mill clean nie mogło za-
braknąć płynów do mycia szyb i luster, które oferujemy w trzech, kosmetycznie pachną-
cych wariantach: Wspomnienie Cejlonu, Marsylskie Płatki Mydlane i Majowy poranek. 
Z oferty balsamów specjalistycznych nie może zabraknąć naszego flagowego produktu 
jakim jest specjalistyczny balsam do mycia podłóg drewnianych: olejowanych i wosko-
wanych, który dzięki zawartości naturalnych surowców w postaci oleju lnianego, oleju 
tungowego i wosku carnauba nie tylko skutecznie myje drewniane podłogi, ale również 
je odpowiednio zabezpieczy i wydobędzie ich naturalne piękno.

MADONIS
Mill clean 
Specjalistyczny 
balsam do mycia 
podłóg drewnianych: 
olejowanych 
i woskowanych

Mill clean 
Balsam 
do mycia 
i pielęgnacji 
domu 
Wspomnienie 
Cejlonu

Z OFERTY PRODUCENTA

kanocnym najlepiej rotują te same produkty to każdy może wypracować swój własny sposób 

na zwiększenie sprzedaży. Klientom zakupy ułatwią zwłaszcza tematyczne ekspozycje z ty-

powymi produktami wielkanocnymi. Oszczędzi im to czasu, który 

musieliby poświęcić na szukanie danych kategorii. Klient w sklepie 

ma się przede wszystkim czuć dobrze.

Monika Kociubińska

Violetta Kania
Commercial Director
Ravi

Odświeżacze powietrza produkowane 
przez Ravi dedykowane są klientom 
ceniącym jakość, funkcjonalność i wa-
lory wizualne produktu. Wyróżnia je 
oryginalny design chroniony patentem. 

Szczególnym walorem odświeżaczy są atrakcyjne kompozycje za-
pachowe opracowane i wykonane według najnowszej technologii 
i aktualnych trendów. Warto podkreślić, że efektowna kolorystyka 
koresponduje z ich nutami zapachowymi.
Z uwagi na charakter produktów (FMCG) rekomendujemy je przede 
wszystkim placówkom detalicznym. 
Odświeżacze oferujemy w następującej gamie asortymentowej:
• Perfumy do wnętrz 50 ml, 
• Odświeżacze powietrza w żelu Lotus 150 g,
• Odświeżacze powietrza Tropical Line 160 g,
• Odświeżacze powietrza Jabłuszko 75 g,
• Odświeżacze powietrza do samochodu Apple,
• Odświeżacze powietrza do samochodu Coctail Mix,
• Odświeżacze powietrza do samochodu Essencial,
• Saszetki Zapachowe.
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KOSMETYKI DLA 
TWOJEGO DOMU

DBAMY O CIEBIE 
I TWÓJ DOM

BALSAMY 
UNIWERSALNE

www.millclean.pl

BALSAMY 
SPECJALISTYCZNE

PŁYNY  
DO MYCIA SZYB  

I LUSTER

NOWOŚĆ!
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Mariusz Kuc
Sales Strategy, Planning & Shopper Marketing Manager
Jacobs Douwe Egberts

Kawa jest w Polsce coraz bardziej popularna – to już szósta najważniejsza kategoria spo-
żywcza pod względem sprzedaży! Mamy też coraz wyższe wymagania co do smaku kawy. 
Warto więc zadbać o dostępność i dobrą widoczność kaw najpopularniejszych, takich 
jak Jacobs Krönung, Jacobs Cronat Gold, czy Prima Finezja. W okresach, wielkanocnym 
i podobnych, kiedy mamy okazję do dłuższych spotkań, pijemy więcej kawy, która sta-
ła się nieodłącznych atrybutem spotkań. Wskazane są też promocje, które zachęcą do 
kupna. Zadowoleni będą więc klienci, którzy zazwyczaj kupują kawy o wysokiej jakości, 
jak również ci, którzy przy takiej okazji mogą chcieć wypić kawę wyjątkową. W sklepach 
innych niż supermarkety, szczególnie warto promować kawy mniejsze, np. mielone 250 g 
i rozpuszczalne 100 g. A na co dzień warto zapewnić rozsądną cenę na te kawy, zarabiając 
raczej na szybszej sprzedaży niż na wysokiej marży.

JACOBS 
DOUWE 
EGBERTS
Jacobs 
Krönung

COLIAN
Hellena 
Oranżada 
w puszce

Prima Finezja

HERBAPOL-
LUBLIN
Big-Active Black 
Tea 100%

Z OFERTY PRODUCENTA
Regał z napojami, sokami i wodami zwykle 

zajmuje sporo miejsca w sklepie. O ile zimne 

miesiące mogą powodować chwilowy przestój 

tej kategorii to nadejście wiosny zwiastuje spo-

rą rotację. W okresie wielkanocnym z pewno-

ścią kategoria ta zyska na zainteresowaniu. Ina-

czej sytuacja przedstawia się w kategorii kaw 

i  herbat. Konsumenci nie będą ich spożywać 

w zwiększonych ilościach niż na co dzień i przy 

tym robić zbędnych zapasów. Natomiast coraz 

bardziej popularne stają się marki premium. 

Dodatkowo, rynek się rozrasta, zwłaszcza, że 

aż 70% konsumentów codziennie pija kawę, 

a 80% herbatę.

Półka niskich cen
Właścicielka sklepu w Międzyrzecu Pod-

laskim, Maria Zaniewicz komponuje ofertę 

kaw i herbat wedle upodobań klientów. „Nasz 

towar jest skomponowany pod klienta, są to 

marki, o które pytają klienci. Prym wśród kaw 

wiodą Jacobs Krönung i Tchibo. W dalszej 

kolejności jest marka Sido. Zdecydowanie są 

to różne poziomy cenowe. Jedni kierują się 

niską ceną, inni natomiast wybierają znaną 

już markę, oferującą lepszą jakość za wyższe 

pieniądze. Kawy mielone to najczęstszy wybór 

w moim sklepie. Znacznie rzadziej klienci się-

gają po kawy rozpuszczalne. Natomiast jeśli już 

się zdecydują, to wybór dotyczy zwykle kaw 

Prima, natomiast wśród cappucino prym wie-

dzie Mokate. Zazwyczaj posiadam stałą ofertę 

– no chyba, że trafię na perełkę cenową. W ta-

kim przypadku mogę sięgnąć po markę z wyż-

szej półki cenowej, nie płacąc za nią dużo.

W kategorii herbat liderami w moim skle-

pie pozostają marki Saga oraz Lipton. Z her-

bat rodzinnych jest to Minutka oraz Rodzinna 

Kawa, herbata, sok, woda, a może 
napój gazowany? Co klienci wybiorą 
na święta? Część z nich z pewnością 
postawi na wysoką jakość, inni 
skuszą się na nowości, nie zabraknie 
też łowców promocji. Jedno jest 
pewne, to kolejna kategoria, na 
którą należy szczególnie zwrócić 
uwagę komponując ofertę 
wielkanocną.

Wielkanocne napoje – ciepłe i zimne
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Cappuccino Caffetteria Mokate
Wraz z wiosną klienci poszukują nowości, w lżejszych wersjach i delikatnych odmianach 
smakowych. Odpowiedzią Mokate są trzy nowe smaki Cappuccino – czekolada z mar-
cepanem, karmel z brownie i rum z rodzynkami. Doskonale sprawdzą się jako dodatek 
do świątecznych słodkości. Jednocześnie atrakcyjne opakowanie sprawia, że mogą być 
miłym prezentem dla najbliższych. Święta to również czas na półkę premium – wyjątko-
wy czas sprzyja wyborom produktów, które na co dzień nie pojawiają się w koszykach 
konsumentów.

MOKATE

MOKATE
Caffetteria Mokate 
Cappuccino 
o smaku marcepanu 
w czekoladzie

ŻYWIEC ZDRÓJ
Żywiec Zdrój 
Niegazowany

COCA-COLA 
HBC POLSKA
Coca-Cola original

Caffetteria 
Mokate 
Cappuccino 
o smaku 
karmelowego 
brownie 

Caffetteria Mokate 
Cappuccino o smaku 
rodzynek z rumem

Żywiec 
Zdrój Mocno 
Gazowany

Z OFERTY PRODUCENTA

od Posti. W tym przypadku też staram się cały 

czas zaskakiwać niskimi cenami moich klien-

tów. Jest to mój sposób na to, by przyciągnąć 

klientów” – z uśmiechem wyjaśnia pani Maria.

„Staram się, by mieć dobre ceny w swoim 

sklepie, a w hurtowniach wyszukuję perełek. 

Napoje i soki to kategoria, która również dużo 

lepiej rotuje przed świętami. W tej kategorii ba-

zujemy na znanych markach. Najlepiej rotują ta-

kie jak Tymbark, Hellena, Caprio i Hortex. Dużo 

sprzedajemy też wód mineralnych. Cisowianka 

to numer jeden” – dodaje właścicielka sklepu.

Znane produkty
 „W kategorii kaw i herbat wybory klientów 

są tak różne, że ciężko jest wyróżnić zdecydo-

wanych liderów. Z kaw mielonych bardzo do-

brze sprzedaje się Tchibo Family, z herbat Saga 

w różnych wariantach i ekspresowa i smakowa. 

Lipton jeżeli jest w dobrej cenie również jest 

marką chętnie wybieraną” – informuje pani 

Magda Weresa, kierowniczka sklepu Lewiatan 

w Międzyrzecu Podlaskim. W międzyrzeckim 

Lewiatanie klienci mają do wyboru wśród sze-

rokiej oferty herbat i ziołowych i owocowych. 

Marki dostępne to Herbapol, Big-Active, Mi-

nutka, Posti, BiFix, Nasza, Oshee, Eternal, 

Loyd, Bastek, Golden Assam. Z kaw rozpusz-

czalnych Nescafé, Jacobs, Tchibo, MK Cafe, 

Woseba. Natomiast z kaw mielonych i w ziar-

nach: Tchibo, Gala, MK Cafe, Prima, Fort, Pe-

dro’s, Maxwell House oraz Woseba.

„W kategorii napojów i soków, przed świę-

tami wzrasta sprzedaż całej kategorii natomiast 

zdecydowanie największy wzrost sprzedaży 

dotyczy Coca-Coli. Z soków klienci wybierają 

różne marki i to już zależy od ceny bądź marki. 

W ubiegłym roku mieliśmy sok Sad Sandomier-

ski o pojemności 3 l, był na niego szał niesamo-

wity, aż nam zabrakło. Teraz jeszcze nie wiem 

czy coś będzie w promocji przed Wielkano-

cą, ale na pewno będziemy musieli zamówić 

większe ilości tego produktu. Sporo klientów 

sięga też po soki Hortex czy Tymbark. Klient 

musi znać markę, jeśli jej nie zna to raczej ją 

omija. Mieliśmy fajne i smaczne soki pod nie-

znanymi markami, sama je próbowałam. Nato-

miast nazwa była nieznana dla klientów i total-

nie ją omijali, bo po prostu nie znali produktu” 

– przyznaje Magda Weresa.

Woda to doskonały wybór, również w Wielkanoc!
Choć Święta Wielkanocne nie są kojarzone przede wszystkim z kategoriami napojowy-
mi, to w tym okresie  sprzedaż kategorii wody rośnie nawet o kilkanaście procent! Jest 
to efektem nie tylko przygotowań do rodzinnych spotkań przy świątecznym stole, ale 
przede wszystkim silnie rosnącego trendu prozdrowotnego, w który woda – jako naj-
zdrowszy napój – doskonale się wpisuje. Nie zawiera cukru ani kalorii, więc jest idealnym 
uzupełnieniem świątecznego menu.  Jak  potwierdzają eksperci, woda  poprawia trawie-
nie i pozytywnie wpływa na procesy metaboliczne, a jej stała obecność w diecie przyczy-
nia się do ograniczenia liczby przyjmowanych kalorii.
W okresie świątecznym rośnie też zainteresowanie konsumentów markami premium. 
Dlatego warto zadbać o ekspozycję na półce produktów od Żywiec Zdrój S.A., lidera ryn-
ku wody butelkowanej, z udziałami sięgającymi 28,3%*jego wartości, a w szczególności o 
czołowe SKU w kategorii, czyli Żywiec Zdrój woda niegazowana 1,5 l oraz Żywioł woda 
gazowana 1,5 l.

ŻYWIEC ZDRÓJ

*Żywiec Zdrój S.A. za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże 
Sklepy Spożywcze z włączeniem Sieci Chemicznych, Średnie Sklepy Spożywcze, Małe Sklepy Spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, Kioski, Stacje benzyno-
we), udziały wartościowe sprzedaży w skumulowanym okresie styczeń 2016 - grudzień 2016 w kategorii Woda
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Bartosz Woźnicki 
Head of Trade Marketing
Tchibo Warszawa

Kawa jest kategorią dojrzałą, aczkolwiek w okresie świątecznym 
obserwujemy dwie tendencje – premiumizację i poszerzanie 
koszyka o inne segmenty. Przed świętami klienci wybierają taki 
segment kawy, jaki zazwyczaj piją w domu, ale lepszy jakościo-
wo. Święta to czas, kiedy chętniej sięgają po kawy z segmentu 

premium. Równocześnie święta to czas spotkań z bliskimi i z tego względu gospodarstwa 
domowe często kupują więcej rodzajów kawy, aby spełnić potrzeby wszystkich domowników. 
Z tego względu warto zadbać, by na ekspozycjach świątecznych znalazły się kawy ze wszyst-
kich podkategorii. W obu tych wymiarach propozycja Tchibo wraz z istotnymi na polskim ryn-
ku markami spełni oczekiwania zarówno naszych partnerów handlowych, jak i konsumentów, 
a planowana mediowa kampania świąteczna dodatkowo wpłynie na wzrost rotacji.
Wśród konsumentów kawy są osoby, które zwracają dużą uwagę na to, w jaki sposób produ-
cent dba o zrównoważony rozwój, aspekty ekologiczne, kwestie upraw i społeczności lokalne. 
Tchibo Privat Kaffee to kawy pochodzące z certyfikowanych upraw, a do portfolio dołączyła 
właśnie kawa Latin Bio skomponowana z najlepszych gatunków pochodzących z Hondurasu, 
Salwadoru i Peru, która wyróżnia się łagodnym smakiem opartym na korzenności, kwasko-
watości, z nutą owocu melona. Jest to mieszanka stworzona z zachowaniem wszelkich norm 
przeznaczonych dla żywności organicznej. Niepowtarzalny wygląd opakowań odróżnia Privat 
Kaffee od innych kaw dostępnych na rynku i jest dodatkowym atutem dla konsumentów. 

TCHIBO 
WARSZAWA
Privat Kaffee 
Latin Bio

TEEKANNE 
POLSKA
Earl Grey

HORTEX 
HOLDING
Czarna Porzeczka 
nektar

Privat Kaffee 
Guatemala 
Granade

Privat Kaffee 
Brazil Mild

Sok 100% 
Tłoczony Prosto 
z Jabłek

Z OFERTY PRODUCENTA

Bliżej klienta
W sklepie prowadzonym przez Agnieszkę 

Lisowską i Łukasza Rybka w Terespolu wśród 

napojów klienci przeważnie sięgają po marki 

znane. „Cały rok bardzo dobrze nam rotuje 

asortyment Coca-Coli, Pepsi, Tymbark, Zbysz-

ko, Hellena, Cisowianka, Muszyna, z wód sma-

kowych Jurajska oraz Żywiec Zdrój. Nie ma na-

wet takiej potrzeby żebyśmy mieli tańsze marki 

bo klienci ich u nas nie poszukują. Z racji, że 

markety znajdują się w drugim końcu miejsco-

wości utrudnia to mieszkańcom donoszenie 

ciężkich zakupów. Dzięki temu druga część 

mieszkańców miejscowości może przyjść do 

nas po napoje. Jest to kategoria bardzo dobrze 

rotująca każdego dnia” – przyznaje Łukasz 

Rybka, właściciel sklepu. „Z kategorii herbat 

najlepiej rotujące marki w naszym sklepie to 

Lipton i Minutka. Biorąc pod uwagę kategorię 

kaw to klienci najchętniej wybierają Tchibo, 

w  dalszej kolejności Pedros, Sati czy Jacoba 

Krönung” – dodaje pani Agnieszka Lisowska.

Sprzedaż w Chełmie
W sklepie Niki w Chełmie z kaw od za-

wsze klienci wybierają Tchibo Family. 

Beata Łosiak 
PR Manager
Hortex

Co roku w okresie świątecznym rynek soków i nektarów rośnie 
o kilka procent. W czasie świąt konsumenci chcą zapewnić swo-
jej rodzinie wszystko co najlepsze, dlatego szczególnie chętnie 
sięgają po produkty markowe premium. Marka Hortex ma sil-
ny i bardzo pozytywny wizerunek w tej kategorii. Konsumenci 

szczególnie cenią ją za tradycję i doświadczenie, wysoką jakość, szeroką ofertę i atrakcyjne 
opakowania. Postrzegają ją jako markę dobrą na specjalne okazje oraz dobrą dla całej rodziny. 
W sokach i nektarach za ponad 80% wolumenu sprzedaży odpowiada 5 smaków, na czele 
z pomarańczowym, na drugim miejscu plasuje się jabłkowy (w tym roku oprócz klasycznych 
soków jabłkowych polecamy Soki 100% tłoczone Hortex), kolejne należą do soków pomido-
rowych, multiwitaminy i nektaru z czarnej porzeczki, o czym warto pamiętać towarując sklep.
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Maria Piasecka
Dyrektor ds. Marketingu i Administracji
Bifix Wojciech Piasecki

Firma BiFIX, która już od ponad 20 lat zajmuje się produkcją 
herbat owocowych, ziołowych oraz konfekcjonowaniem ziół 
i suszarnictwem – dynamicznie się rozwija oraz zaskakuje 
nowościami. Nasze produkty kojarzone są przede wszystkim 
z wysoką jakością, bogatą paletą smaków i wieloma właściwo-

ściami zdrowotnymi, czego rezultatem jest zadowolenie i rosnąca ocena naszych konsu-
mentów. Specjalnie dla nich stworzyliśmy nowe receptury herbat z sokiem Juicy fruit. Te 
wyjątkowe produkty to esencja i źródło dobroczynnych wartości, jakie możemy uzyskać 
z owoców. BiFIX to dobry wybór.

BIFIX 
WOJCIECH 
PIASECKI
Morwa Biała

TYMBARK 
(GRUPA 
MASPEX)
Tymbark Sok 
Pomarańcza

KARLOVARSKÉ 
MINERÁLNI 
VODY
Magnesia 
niegazowana

Z OFERTY PRODUCENTA

„Z  rozpuszczalnych Nescafe i Jacobs Krö-

nung, z herbat Lipton. Również dostępne są 

inne marki i warianty herbat owocowych czy 

ziołowych. Marki to Tetley, Herbapol, BiFix, 

Posti, Saga, Minutka. Napoje i soki: Hortex, 

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Mirinda, Pepsi. 

„Klienci wybierają lepsze marki, tanie się 

nie sprzedają. Co roku handel się zmienia. 

Kawy najczęściej wybierane 
przez Polaków

Spożycie kawy naturalnej w badaniach 

prowadzonych przez instytut Kantar Millward 

Brown zadeklarowało 59,6% respondentów. 

Częściej niż raz dziennie kawę spożywa ponad 

39% osób badanych, raz dziennie jest to pra-

wie 38%. Mniej respondentów zadeklarowało 

spożywanie kawy 5-6 razy w tygodniu – prawie 

6%, 3-4 razy w tygodniu – ponad 7%, 2 razy 

w  tygodniu – ponad 4% oraz raz w tygodniu 

bądź rzadziej prawie 6%. Marki najczęściej 

spożywane przez respondentów kaw mielo-

nych i ziarnistych to: Jacobs Krönung, Tchibo 

Family, Prima Finezja, Lavazza, Woseba, MK 

Cafe Premium, Maxwell House, Tchibo Exc-

lusive, Gala, Jacobs Cronat Gold, Astra, Jacobs 

Aroma, Pedro’s Strauss Cafe, Fort Strauss Cafe, 

Espresso Tchibo, Douwe Egberts.

Spożycie kawy rozpuszczalnej jest nieco 

mniejsze. Spośród badanych osób przez Mill-

ward Brown ponad 46% sięga po kawę roz-

puszczalną. Biorąc pod uwagę częstotliwość 

spożywania to 4 razy dziennie lub częściej pije 

Kompozycja 6 smaków Herbatka 
Owocowa Ekspresowa

Magda Weresa, Kierowniczka (po prawej)
Lewiatan
ul. Brzeska 57
Międzyrzec Podlaski

Trudno jest się nastawiać na sprzedaż jakie-

goś produktu, bo za chwilę klienci mogą już 

nim nie być zainteresowani. Zauważamy, że 

klienci chcą lepszych marek, ale oczywiście 

za niższe pieniądze” – wyjaśnia właścicielka 

sklepu Renata Kamińska.

Biorąc pod uwagę kategorię kaw i herbat 

w  sklepie abc przy ulicy Wojsławickiej sytu-

acja ma się podobnie. Marki najchętniej ku-

powane to Jacobs, Tchibo Family, Nescafe, 

Lipton oraz Herbapol. Natomiast w katego-

rii napojów i soków klienci na co dzień ku-

pują inne marki niż na święta. „Coca-Cola, 

Pepsi, Fanta, Mirinda – te napoje gazowane 

dużo częściej są wybierane podczas zakupów 

przedświątecznych. Klienci wydają większe 

sumy w tym okresie i poszukują lepszych ma-

rek. Z soków chętnie sięgają po Tymbark oraz 

Hortex, przy czym zwracają uwagę na jakość 

i 100% zawartość soku. Woda mineralna to 

kategoria w naszym sklepie, która cały czas 

dobrze rotuje, marki najczęściej wybierane to 

Żywiec Zdrój oraz Muszynianka” – przyznaje 

Jowita Piłat, ekspedientka sklepu.
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ją prawie 3% respondentów, 2-3 razy dziennie 

– prawie 23%, raz dziennie ponad 31%, 5-6 

razy w tygodniu prawie 9%, 3-4 razy w  tygo-

dniu – prawie 11%, 2 razy w tygodniu – po-

nad 9%, raz w tygodniu lub rzadziej – ponad 

14%. Do marek wybieranych najczęściej nale-

żą: Nescafé Classic, Jacobs Cronat Gold, Jacobs 

Krönung, Jacobs Velvet, Nescafé Gold, Nescafé 

Sensazione Créme, Tchibo Family, Maxwell Ho-

use, Nescafé Espresso, Mokate, Jacobs Aroma.

Spożycie herbaty 
Owocowe, ziołowe czy owocowo-ziołowe 

herbaty ekspresowe to kolejna kategoria anali-

zowana przez instytut Millward Brown. Spośród 

respondentów, 45,3% przewiduje picie takich 

rodzajów herbat w swoim jadłospisie. Z czego 

częściej niż raz dziennie spożywa je 12,7% ba-

danych osób, raz dziennie – prawie 25%, 5-6 

razy w tygodniu – 11,7%, 3-4 razy w tygodniu 

– 19,2%, 2 razy w tygodniu – 16%, raz w ty-

godniu lub rzadziej – prawie 16%. Liderami 

na tym rynku pozostają Herbapol, Saga oraz 

Lipton. W zestawieniu pod kątem najczęściej 

wybieranych marek znalazły się również: Vitax, 

Minutka, Big-Active, Dilmah, Malwa, Teekan-

ne, Tetley, BiFix, Loyd Tea, Irving Tea, Posti.

Ekspresowe herbaty w torebkach są pijane 

przez 82,6% respondentów. 4 razy dziennie lub 

częściej spożywa je 12,2% badanych, 2-3 razy 

dziennie – 44%, raz dziennie – 26,5%, kilka razy 

w tygodniu – 10,5%, raz w tygodniu lub rzadziej 

– 6,6%. Najczęściej wybieraną marką w tej ka-

tegorii jest Minutka. Na dalszych miejscach zna-

lazły się: Saga, Minutka, Tetley, Dilmah, Irving, 

Teekanne, Loyd Tea, Astra oraz Big-Active.

Napoje i soki
Według danych pochodzących z instytutu 

Millward Brown po napoje niegazowane, soki 

owocowe i warzywne w kartonach i butel-

kach sięga 65,1% respondentów. Nieco mniej 

zadeklarowało pijanie napojów gazowanych 

– 41,8%. Po pierwszą z kategorii najwięcej 

klientów sięga raz w tygodniu lub rzadziej. 

Tę częstotliwość spożywania zadeklarowało 

31,2%. Do najchętniej wybieranych marek na-

leżą: Tymbark, Hotex, Kubuś, Caprio, Dr.Witt, 

Costa, Garden, Tarczyn, Cappy oraz Fortuna.

Z kolei napoje gazowane codziennie spoży-

wa 4,9% badanych osób, 5-6 razy w tygodniu 

– 5,2%, 3-4 razy w tygodniu – 14,8%, 2 razy 

w tygodniu – 21,9%, raz w tygodniu – 14,5%, 

2-3 razy w miesiącu – 20,1%, raz w miesiącu 

lub rzadziej – 18,3%. W tym przypadku marka 

Hellena jest najczęściej wybierana. Na dalszych 

pozycjach znajdują się: Zbyszko, Tymbark, Fan-

ta, Sprite, Mirinda, Schweppes, Schweppes To-

nic, 7UP oraz Kinley Tonic Water. 

Renata i Artur Kamińscy, Właściciele
Sklep Niki
ul. Nowy Świat 1a, Chełm

Wody
Spożycie wód mineralnych gazowanych 

w okresie od października 2015 do września 

2016 roku zadeklarowało 52,2% respon-

dentów. Wśród tych osób codziennie pija ją 

40,4%. Do najczęściej wybieranych marek 

wód gazowanych należą: Cisowianka, Żywiec 

Zdrój, Muszynianka, Nałęczowianka, Kropla 

Beskidu, Primavera, Jurajska, Dobrowianka, 

Ustronianka, Piwniczanka. 

Większa część respondentów pija wodę nie-

gazowaną, jest to ponad 62%, z czego 54,9% 

pija ją codziennie. Marki wód mineralnych 

niegazowanych, które najczęściej wskazywali 

respondenci w badaniu TGI to: Żywiec Zdrój, 

Cisowianka, Nałęczowianka, Muszynianka, 

Kropla Beskidu, Primavera, Dobrowianka, 

Jurajska, Ustronianka, Staropolanka.

Po wodę smakową sięga już zdecydowanie 

mniej osób, jest to zaledwie 27,7% respondentów. 

Codziennie pija ją 9,4% badanych. W tej kategorii 

liderem została marka Żywiec Zdrój Smako-Łyk. 

Równie często respondenci wybierali marki takie 

jak: Nałęczowianka, Hellena, Żywiec Zdrój (ga-

zowana), Jurajska, Kubuś Waterrr, Ustronianka, 

Arctic, Górska Natura oraz Veroni Mineral.

Komponując świąteczną ofertę napojów 

i soków warto zwrócić uwagę na topowe mar-

ki, znane wszystkim konsumentom. Przy ka-

wach i herbatach większy wybór da klientom 

możliwość nabycia produktów, którym poczę-

stują bliskich podczas świątecznych spotkań. 

Już najwyższy czas na skompletowanie oferty 

na ten zyskowny okres.

Monika Kociubińska

ZL NAŁĘCZÓW 
ZDRÓJ
Cisowianka Perlage

ZBYSZKO 
COMPANY
Veroni Mineral 
Juicy cytryna

Z OFERTY PRODUCENTA

PEPSICO
Pepsi
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Otwarcie lodowego sezonu

PPL KORAL
Bracia Koral – Lody Jak Dawniej: lody 
śmietankowe z kawałkami czekolady 
w ciasteczkach

Grand Gold 
Cherry: lody 
śmietankowe 
z galaretką 
wiśniową 
w belgijskiej 
czekoladzie 
deserowej

Z OFERTY PRODUCENTA

Piotr Gąsiorowski 
Dyrektor Marketingu
PPL KORAL

Polscy konsumenci są tradycjonalistami i najczęściej sięgają po dobrze znane i lubiane smaki 
lodów, czyli truskawkowe, czekoladowe, śmietankowe lub waniliowe. Trzeba jednak zazna-
czyć, że coraz częściej obserwujemy zjawisko, iż konsumenci lubią być mile zaskakiwani no-
wymi egzotycznymi kompozycjami smakowymi. Polacy również przykładają wagę do rodzaju 
zastosowanego opakowania, do jego funkcjonalności, estetyki czy wartości dodanej. Rów-
nież pod względem świadomości zakupu konsumenci są wymagający i bardzo wyedukowani 
– dlatego jakość naszych produktów oraz zadowolenie konsumenta zawsze stawiamy jako 
priorytet! Bardzo ważnym z punktu widzenia efektywności sprzedaży i skuszenia klienta do 
zakupów jest posiadanie maksymalnie szerokiego asortymentu lodowego PPL Koral. Należy 
pamiętać o zabezpieczeniu swojej oferty w nowości jednocześnie nie zapominając o bestsel-
lerach lodowych.

Czekoladowy, śmietankowy, truskawkowy, 

bakaliowy… To nadal najpopularniejsze smaki 

lodów wśród Polaków. Mimo wciąż tradycyj-

nych wyborów konsumentów w kategoriach 

lodowych, producenci urozmaicają swoją 

ofertę na kolejne sezony. Wynika to z faktu, 

że Polacy lubią również eksperymenty smako-

we i chętnie próbują nowości. Co nowego na 

rynku lodów? 

PPL KORAL w sezonie 2017 przygotowała 

wiele nowości produktowych zarówno w asor-

tymencie marki Koral, jak i swojej marki pre-

mium – Bracia Koral – Lody Jak Dawniej. Jeśli 

chodzi o brand Koral pojawią się: całkowicie 

nowe lody Roll Ice, pionierskie na rynku lody 

Sklepowe zamrażarki są już gotowe 
na przyjęcie lodowych przysmaków. 
Na patyku, w kubeczku, rożku 
bądź w formie rolady czy 
opakowaniu rodzinnym? Jeżeli 
detalista odpowiednio skomponuje 
asortyment, z pewnością 
znajdzie się miejsce na wszystko 
to, co w jego placówce będzie 
generowało zyski. 

Asortyment tego brandu został wzbogacony 

o nowe smaki lodów w opakowaniach 900 ml: 

lody śmietankowe dopełnione pysznymi pol-

skimi truskawkami, lody czekoladowe z praw-

dziwą belgijską czekoladą oraz lody o smaku 

masła orzechowego – idealnie kremowe, do-

pełnione 100% masłem z orzecha ziemnego, 

w opakowaniach o pojemności 450 ml: lody 

słony karmel i czekoladowe. 

W kategorii impulsów nowością jest rożek 

śmietankowy z dodatkiem czekoladowych 

ciasteczek (hit smak 2016) oraz rożek śmie-

tankowy z prawdziwymi polskimi truskaw-

Squeezy Freezy, nowa odsłona lodów Drill Mix 

oraz lodów Rakieta. Na rynku dostępne będą 

także lody bez laktozy Freely oraz lody Oshee 

Protein – wzbogacone w białko oraz witaminy 

D i K. Nie można pominąć systematycznego 

wzbogacania bestsellerowych od lat linii lodów 

Koral jak przykładowo rodzina Grand Gold – 

wersja Cherry. W przypadku segmentu lodów 

familijnych Koral nowe smaki oferowane są dla 

linii Kolorowe Lato.

Również w segmencie premium konsumen-

ci będą mieli okazję spróbować spektakular-

nych nowości Bracia Koral – Lody Jak Dawniej. 
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Wojciech Kwestorowski
Dyrektor Handlowy ds. Rynku Detalicznego
Grycan – Lody od pokoleń

Lody Grycan cieszą się wśród konsumentów ogromnym zainte-
resowaniem przez cały rok. Zbliżający się sezon wiosenno-letni 
sprzyja oczywiście wzmożonym zakupom produktów tej katego-
rii. Dzięki przeznaczanej przez sklepy w lodówkach i bonetach 
większej powierzchni ekspozycyjnej możemy szerzej zaprezen-

tować wszystkie kategorie lodów familijnych – tradycyjne 480 ml/500 ml i 900 ml/1100 ml, 
Sorbety z owoców 500 ml, lody Jogurtowe 500 ml oraz lody z linii Dla koneserów 500 ml, 
a także wprowadzone w 2016 roku lody impulsowe 125 ml. Naszym celem jest oferowanie 
konsumentom wszystkich naszych lodów, jednak jak co roku wskazujemy grupę produktów, 
tzw. Bestsellerów, które powinny znaleźć się w ofercie każdego sklepu.

GRYCAN – LODY 
OD POKOLEŃ
Bakaliowe

Czekoladowe

Z OFERTY PRODUCENTA

kami, całkowicie dwa nowe sandwiche: 

bakaliowy w belgijskiej czekoladzie oraz 

śmietankowy z dodatkiem pysznych, czeko-

ladowych ciasteczek w czekoladzie belgijskiej 

oraz zupełnie nowa odsłona lodów na paty-

ku oblanych czekoladą belgijską: bakaliowy 

i śmietankowy z ciasteczkami. Całkowitą no-

wością są lody w ciastkach. 

Wszystkie produkty marki Bracia Ko-

ral – Lody Jak Dawniej oparte są na starannie 

wyselekcjonowanych recepturach, a ich fun-

damentem jest m.in. doskonałej jakości śmie-

tanka, masło, czekolada belgijska, soczyste 

owoce czy też najwyższej jakości bakalie.

Grycan – Lody od pokoleń to marka, o 

której dostępność warto zadbać – gwarantu-

je bowiem jakość produktów, tworzonych na 

bazie śmietanki kremówki i żółtek jaj, z dodat-

kiem siekanej czekolady czy ręcznie krojonych 

bakalii. Obecnie oferta detaliczna obejmuje 

już ponad 30 smaków lodów. Dobór opty-

malnego dla sklepu asortymentu lodów Gry-

can powinien przede wszystkim uwzględniać 

preferencje lokalnego klienta. Warto jednak 

równocześnie zwrócić uwagę na te z dostęp-

nych w ofercie firmy wariantów, które znala-

zły się na liście 10 Bestsellerów marki Grycan, 

opracowanej na podstawie analiz sprzedaży, 

a  wśród nich: Lody 1100/900 ml: Czekola-

dowe, Bakaliowe, Waniliowe, Tiramisu; Lody 

500 ml: Czekoladowe, Bakaliowe, Wanilio-

we, Truskawkowe oraz Sorbety z  owoców 

500 ml: z Malin, z  Mango. Jak podkreśla 

producent, dbałość marki o najwyższą jakość 

na każdym etapie produkcji leży u podstaw 

tego, że smak oferowanych lodów pozostaje 

niezmienny od lat. 

Unilever Polska odpowiadając na coraz 

wyraźniejszy trend związany ze zdrowym sty-

lem życia, w tym roku przeprowadza totalną 

rewolucję Big Milka. Od teraz lody te tworzo-

ne są ze świeżego, pełnotłustego mleka. To 

jak podkreśla producent – absolutna nowość 

na rynku polskim i niekwestionowany hit 

nadchodzącego sezonu. Magnum natomiast 

wprowadza intensywnie czekoladowy wa-

riant. Magnum Intense Dark to produkt dla 

prawdziwych miłośników czekolady, zawiera 

aż 70% masy kakaowej. Do trzech wariantów 

lodów Magnum Double, które zdobyły już 

serca Polaków, dołącza w tym roku Magnum 

Double Raspberry – aksamitne lody o smaku 

malinowym, pokryte kakao i intensywnie ma-

linowym gęstym sosem, zwieńczone chrupką 

czekoladą Magnum. Oprócz nowości, w zam-

rażarkach nie powinno zabraknąć lodowych 

must have’ów, jak Magum Classic, Almond, 

rożki Cornetto czy lodów z portfolio dzie-

cięcego – Twister czy Zapp. W tej ostatniej 

kategorii hitem z pewnością będzie banano-

wo-waniliowy lód Minions Gelato, w kształcie 

sympatycznej postaci z bajki, która w czerwcu 

powróci na ekrany kin. Warto zatem zadbać 

o dobrą widoczność zamrażarek w sklepie, 

materiałów POS, które dodatkowo przycią-

gną uwagę klientów, a także o odpowiednie 

ułożenie produktów w zamrażarkach według 

wytycznych specjalistów.

Nestlé i R&R utworzyły Froneri, nową 

w  przemyśle lodów, mrożonek i mlecznych 

deserów mrożonych spółkę joint venture, 

w skład której w Polsce weszły firmy Zielona 

Budka (Mielec) oraz Nestlé Ice Cream Polska 

(Kaktus, Schöller). 

W tym roku firma przygotowała pyszne lo-

dowe nowości. M.in. specjalne wydanie po-

UNILEVER 
POLSKA
Algida Big Milk 
Choco

Magnum Double Raspberry

PRZECIĘTNY POLAK ZJADA OBECNIE OKOŁO 4,5 
LITRA LODÓW ROCZNIE, CZYLI O PONAD 30% 
WIĘCEJ NIŻ PRZED DEKADĄ. WARTOŚĆ TEGO 
RYNKU W NASZYM KRAJU CIĄGLE ROŚNIE. 
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pularnego zimnego deseru na patyku – Kaktus 

Black to lody o smaku kwaśnej cytryny i słod-

kiej jagody w niespotykanym czarnym kolo-

rze. W portfolio marki w tym roku pojawią 

się również lody Kaktus w rożku, które łączą 

ze sobą kwaśny smak lodów cytrynowych ze 

słodkimi i orzeźwiającymi wodnymi lodami 

truskawkowymi z dodatkiem zielonej polewki. 

A to wszystko w wyjątkowym, zielonym waflu! 

Dodatkowo Kaktus Dłuuuga polewka będzie 

również do kupienia w multipacku.

W segmencie lodów familijnych oferta lo-

dów Manhattan zostanie wzbogacona o linię 

American Specialities. Dzięki temu konsu-

menci będą mogli spróbować trzech nowych 

smaków inspirowanych deserami uwiel-

bianymi przez Amerykanów: Manhattan 

Chocolate Brownie i Manhattan Strawberry 

Cheesecake z kawałkami ciasteczek oraz 

Manhattan Peanut Butter Salty Caramel. Po-

nadto w ramach istniejących już linii pojawią 

się dwa nowe smaki: lody Manhattan śmie-

tankowo-porzeczkowe oraz Manhattan Sun 

on the beach. Dla koneserów lodów pre-

mium przygotowaliśmy nowy smak lodów 

Mövenpick – wiśniowy z sosem wiśniowym 

i pysznymi kawałkami wiśni. Nowości w tym 

sezonie nie zabraknie także w kategorii Ho-

reca, w której pojawią się, w postaci lodów 

na kulki, lody Manhattan Peanut Butter Salty 

Caramel, Manhattan jogurtowo-wiśniowe, 

a także sorbet porzeczkowy od Nestlé Schöl-

ler. Dodatkowo, w 2017 roku konsumentom 

zostanie zaprezentowana marka Manhattan 

w nowej odsłonie graficznej. Będzie temu 

towarzyszyć nowa komunikacja.

Również Zielona Budka wychodząc na-

przeciw oczekiwaniom klientów, w tym roku 

do oferty familijnych Lodów ze smakiem 

1  000  ml wprowadziła lody, których smak 

przywołuje na myśl Słoneczną Italię. Mascar-

pone z sosem z owocami leśnymi, bo o nich 

mowa, to Smak roku 2017 Zielonej Bud-

ki, dostępny zarówno w lodach familijnych 

1 000 ml, jak i gastronomicznych 5 000 ml. 

W związku z dużym zainteresowaniem loda-

mi Karmel z solą w lodach gastronomicznych, 

w tym sezonie będzie on dostępny w lodach 

litrowych. Dopełnieniem nowości w tym 

segmencie są lody w smaku ciasteczkowe 

z sosem malinowym. 2017 zaskoczy innowa-

cjami w  lodach impulsowych: Popcornowe 

lody Oreo na patyku i Kanapka lodowa Oreo 

z Masłem orzechowym. Nie zabraknie rów-

nież klasyki. Tutaj między innymi lody na pa-

tyku Milka z migdałami i wkręconym w masę 

sosem karmelowym. Odmieniona została 

również linia Muuucia, o czym już wkrótce 

będzie można się przekonać. 

Na sezon lodowy 2017 marka Augusto (fir-

ma Kilargo) w swojej znanej i cenionej linii lo-

dów premium na patyku Gulliver wprowadza 

absolutną nowość – lody Gulliver Trio z trze-

ma polewami. Pomiędzy dwiema chrupiący-

mi warstwami czekolady znajduje się pyszny, 

półpłynny karmel. W zewnętrznej warstwie 

czekolady znajdziemy dodatkowo chrupiące 

kawałki wafli, wzmagające doznania smako-

we. Gulliver Trio to smakowite innowacyjne 

połączenie smaków wanilii, czekolady i prze-

pysznego karmelu.

Wraz z pierwszymi ciepłymi i słonecznymi 

dniami, konsumenci ruszą do sklepów po lody. 

Warto więc jak najszybciej uzupełnić zamra-

żarki. Co w nich się znajdzie zależy tylko od 

właściciela sklepu. Oferta producentów jest 

jak co roku – niezwykle urozmaicona. Więcej 

o lodach i lodowych nowościach – już w ko-

lejnym – kwietniowym wydaniu. Zapraszamy!

Monika Górka

NA PATYKU, W ROŻKU LUB W KUBKU – TO 3 
SEGMENTY LODÓW IMPULSOWYCH NAJCHĘTNIEJ 
WYBIERANE PRZEZ FANÓW TEJ KATEGORII. 
SPOŚRÓD NICH BEZKONKURENCYJNE SĄ LODY NA 
PATYKU, PO KTÓRE SIĘGA CO DRUGI KLIENT SKLEPU 
MAŁOFORMATOWEGO DO 300 MKW*.

FRONERI 
POLSKA
Kaktus Black

KILARGO
Augusto Gulliver Trio

Milka Almond& 
Caramel

Manhattan 
Classic 
Cream Black-
Currant

Oreo Popcorn
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Wysoka zawartość wapnia to jedna 
z głównych zalet nabiału. Nie bez 
kozery zatem jest on podawany 
dzieciom już od najmłodszych 
lat. Sery, twarogi, jogurty, kefiry, 
maślanki i wiele innych... Oferta 
nabiałowa w polskich sklepach jest 
bardzo szeroka.

HOCHLAND 
POLSKA
Hochland 
Gouda ser żółty 
w plasterkach

Hochland 
Mixtett ser 
topiony kremowy 
w trójkącikach

Z OFERTY PRODUCENTA

Jacek Wyrzykiewicz
PR & Marketing Services Manager
Hochland Polska

Hochland ma w swojej ofercie sporo propozycji z różnych kate-
gorii serów, których nie powinno zabraknąć na półce sklepowej 
z nabiałem. Sery topione Hochland stały się synonimem jakości, 
pewnym punktem odniesienia na rynku. Sery do smarowania 
pieczywa kierowane są przede wszystkim do konsumenta ma-

sowego. Są też grupy produktów, które większym zainteresowaniem cieszą się wśród konsu-
mentów bardziej wymagających, jak chociażby Almette wśród serów puszystych kremowych 
twarogowych, dynamicznie rozwijającym się segmentem serów w ostatnim okresie głównie 
w kierunku produktów najwyższej jakości, praktycznie zapakowanych, jednym słowem coraz 
bardziej wygodnych dla potencjalnego konsumenta. Dobrym przykładem rozwoju jest linia 
serów topionych Hochland w kubeczkach, które okazały się strzałem w dziesiątkę, odnosząc 
sukces rynkowy. To idealny komponent kanapek, ale także dodatek do dań na ciepło oraz do 
dipów. Od lat naszą spełnioną misją jest być innowacyjnym liderem na rynku serów w Polsce 
i to jest nasz największy sukces. Nabiał zawsze był, jest i będzie odbierany pozytywnie jako 
zdrowy i niezbędny element codziennej diety, która powinna być bogata w całą serię suple-
mentów znajdujących się w produktach mlecznych, takich jak wapń, białko czy witaminy.

Według oficjalnej piramidy zdrowego ży-

wienia, którą można znaleźć na stronie Insty-

tutu Żywności i Żywienia, nabiał znajduje się 

na czwartym poziomie. Obejmuje on mleko 

i  jego przetwory. Zatem są to np. sery, jogurty 

i maślanki. Instytut jako dawkę dzienną zleca 

spożywanie co najmniej dwóch szklanek mle-

ka. Oczywiście można je zastąpić m.in. jogur-

tem, kefirem i częściowo serem. Chodzi przede 

wszystkim o dostarczenie organizmowi odpo-

wiedniej dawki wapnia i witaminy D.

stwa. Dlatego klienci chętniej wybierają droż-

sze pozycje nabiałowe. Pomimo, że konsump-

cja mleka corocznie spada, to prawie co trzeci 

Polak spożywa je nawet 2-3 razy w tygodniu. 

Badanie GfK wykazało, że mniejsze znaczenie 

ma marka i objętość opakowania, a istotne sta-

ło się miejsce i sposób produkcji. 

Instytut podaje, że tendencja spadkowa 

w  gospodarstwach domowych dotyczy też 

spożycia śmietany i masła. Odpowiednio są 

to obniżki o 24% i 36%. Natomiast ten trend 

Nabiał 
z szeroką 
ofertą

Zmiana preferencji
Z badania przeprowadzonego wspólnie 

przez Instytut GfK i Bank BGŻ BNP Paribas 

wynika, że Polacy znacznie zmienili preferen-

cje żywieniowe w zakresie spożycia mleka. 

Piją go zdecydowanie mniej niż kilkanaście 

lat temu. Od 1999 r. do 2014 r. jego zakupy 

zmniejszyły się o 43%. Przełożyło się to jednak 

na większe spożycie m.in. jogurtów i napo-

jów mlecznych. Jak oceniają eksperci – jest to 

związane ze wzrostem zamożności społeczeń-
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Emilia Pożarowszczyk
Kierownik ds. Marketingu i PR
SM Spomlek

Konsumenci w ostatnich latach stali się bardzo wymagający. Po-
szukują produktów zdrowych, pełnowartościowych jak również 
smacznych. Do tej grupy bez wątpienia należą sery, które oprócz 
białka o wysokiej wartości odżywczej, zawierają również komplet 
witamin, związków mineralnych oraz pierwiastków śladowych. 

Doskonale bilansują one codzienną dietę, dbając o nasze zdrowie i kondycję. 
W trend zdrowego stylu życia doskonale wpisuje się Ser Mleczny Serenada. Jest to ser wyjąt-
kowy i w 100% zdrowy, ponieważ nie zawiera w swoim składzie żadnych konserwantów ani 
barwników. Niemal 100% składu tego sera to mleko. Ma łagodny i delikatny smak, przez co 
zyskał wyjątkowe uznanie u osób dbających o zdrową dietę, często wybierany też przez matki 
dla dzieci. Doskonale sprawdza się na kanapkach, w sałatkach, jak również w postaci dobrej 
i zdrowej przekąski. Ser Mleczny to prosty skład, wysokie wartości odżywcze i dobry smak. 

SM MLEKPOL
Masło extra Łaciate

SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA 
RYKI
Rycki Edam plastry

Z OFERTY PRODUCENTA

omija sery. GfK policzyło, że w latach 2000-

2012 ich miesięczny poziom konsumpcji 

wzrósł o 11% (do 0,95 kg/osobę). Konsumenci 

kupują najczęściej sery żółte – średnio było to 

10 razy w miesiącu. 

Ser żółty
Ser, aby można było go określać tym mia-

nem, powinien być wytwarzany wyłącznie 

z tłuszczu mlecznego. Jeśli w składzie znajduje 

się choć trochę tłuszczów roślinnych to staje 

się on produktem seropodobnym. Sery są bo-

gatym źródłem wapnia, białka i witaminy B12. 

Mają też wysoką wartość kaloryczną – na 100 g 

produktu przypada ok. 300-500 kcal. 

Centrum Monitorowania Rynku podaje, 

że w ciągu ostatniego roku średnio na półce 

z  nabiałem w małoformatowym sklepie do 

300 mkw. występowało ok. 6 rożnych warian-

tów sera. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 

31 stycznia 2017 r. najwyższe udziały warto-

ściowe w sprzedaży miała SM Mlekpol. W tym 

czasie osiągnęła wynik 53%. SM Mlekovita 

miała z kolei nieco ponad 9%. Podobnie wy-

pada Hochland. Dalej znalazły się OSM Sierpc, 

Bakoma, Spomlek i OSM Włoszczowa.

Bardo podobnie udziały układają się je-

śli chodzi o marki. Centrum Monitorowania 

Rynku policzyło, że w ostatnim roku Mlekpol 

uzyskał ponad 52% udziałów wartościowych. 

Mlekovita i Hochland odnotowały po ok. 9%. 

Na dalszych miejscach Sierpc, Bakoma, Spo-

mlek Serenada i Włoszczowa.

Pleśniowe przysmaki
Oprócz właściwości typowych dla nabiału, sery 

pleśniowe posiadają dodatkowe składniki, dobrze 

wpływające na nasz organizm. Przede wszystkim 

są źródłem witamin rozpuszczalnych w tłusz-

czach: A, D, E, K oraz z grupy B. Mają wysoką 

zawartość potasu, a także tyrozyny. Ta ostatnia 

to aminokwas, który ma działanie poprawiające 

samopoczucie. Do tego zwiększa wytrzymałość 

organizmu na stres, zmęczenie i wpływa korzyst-

nie na odporność. Odradza się jednak ich nad-

mierne spożycie przez osoby z chorobami serca, 

nadciśnieniem czy miażdżycą. Wynika to z faktu, 

że sery pleśniowe mają wysoką zawartość sodu.

A jak wygląda półka z tymi przysmakami? Cen-

trum Monitorowania Rynku podaje, że w styczniu 

tego roku 38% sklepów małego formatu (do 300 

mkw.) posiadało je w swojej ofercie. Zazwyczaj 

na półce dostępne są 3-4 warianty z tej kategorii.

Liderem w kategorii producentów z najwyż-

szymi udziałami wartościowymi w sprzedaży 

w małoformatowych sklepach spożywczych jest 

Bongrain. Według danych CMR w ostatnim roku 

osiągnął poziom prawie 42%. Za nim znalazł się 

Lactalis – 22%. Dalej na liście jest Hochland i La-

zur z kilkunastoprocentowymi udziałami.

Ulubioną marką okazał się w ostatnim roku 

Turek. Na podstawie danych z paragonów, 

zebranych przez Centrum Monitorowania 

Rynku, wynika, że w małym formacie sklepów 

miała ona prawie 42%. Drugi na liście jest Pre-

sident. Podium zamyka Lazur. Wysoko znala-

zły się również Valbon i Hochland.

Milko Jogurty: 
Morelowy, 
Truskawkowy, 
Żurawinowy

SDM WIELUŃ
Wieluń Mój Ulubiony twarożek 
kanapkowo-sernikowy

Masło ekstra 
z Wielunia

MLECZARNIA 
TUREK
NaTurek Nasz 
Puszysty 
z rzodkiewką
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SM SPOMLEK
Ser Mleczny

Z OFERTY PRODUCENTASerek topiony 
Serki topione to nie tylko delikatny, przyjem-

ny smak, ale szybki sposób na śniadanie. Nie 

dziwi zatem fakt, że są one obecne w większo-

ści sklepów małego formatu. Centrum Monito-

rowania Rynku zaznacza, że w zależności od 

miesiąca w ubiegłym roku były one w ofercie 

84-88% placówek.

Liderem we wspomnianej kategorii jest Ho-

chland. Jego udziały w okresie od 1 stycznia 

2016 r. do 31 stycznia 2017 r. w małym for-

macie sklepów wyniosły ponad 68% – podaje 

CMR. Drugie miejsce zajął Sertop Tychy z wy-

nikiem 11%. Kilkuprocentowe udziały warto-

ściowe w sprzedaży miały też SM Mlekovita, 

SM Mlekpol, Lactima i Bel Polska.

Na kanapkę
Podobnie jak w przypadku serków topio-

nych, liderem w tym segmencie jest Hochland. 

Centrum Monitorowania Rynku policzyło, że 

w sklepach do 300 mkw. miał on w ubiegłym 

roku niemal 39% udziałów w sprzedaży. Ponad 

18% uzyskał natomiast SM Mlekpol. Po ok. 

9% miały też w tym segmencie SDM Wieluń 

i OSM Piątnica. Wysoko znalazły się również 

SM Bieluch, Ostrowia i Bongrain.

Według danych CMR zebranych z para-

gonów sklepów małoformatowych najwięcej 

w  ubiegłym roku zarobiła marka Hochland 

Almette. Za nią uplasował się Mlekpol Ła-

ciaty, a niedaleko za nim Hochland Kanap-

kowy. Na paragonach często pojawiał się 

także Wieluń, Bieluch, Piątnica Twój Smak, 

Mlekpol Łaciate i Ostrowia.

Półka z jogurtami
CMR podzielił dane dotyczące sprzedaży 

jogurtów na łyżeczkowe, pitne i naturalne. 

W  pierwszej kategorii najwyższe udzia-

ły w  sprzedaży w sklepach do 300 mkw. 

w ostatnim roku miała marka Zott Jogobel-

la. Miała ona prawie 38%. Wysoko znalazły 

się Danone Fantasia i Danone Gratka. Na 

liście marek z  najlepszą sprzedażą znala-

zły się też Bakoma 7 Zbóż Men, Danone 

Activia, Bakoma, Piątnica, Zott Serduszko 

i Danone Zakręcony Mix.

W niewielkich sklepach liderem w kategorii 

jogurtów pitnych okazała się marka Danone 

Activia. Na podium znaleźli się także Bakoma 

Twist i Danone Ale Pitny. Zgodnie z wylicze-

niami CMR miały one odpowiednio 21, 19 

i  18% udziałów wartościowych w sprzedaży. 

Wśród czołowych producentów w tej kate-

gorii instytut wymienia Danone, Bakoma, SM 

Mlekpol, Lactalis i Zott.

Wśród producentów jogurtów natural-

nych najsilniejszych graczem jest Zott. 

W  małym formacie placówek handlowych, 

zgodnie z danymi z paragonów, zebranymi 

przez Centrum Monitorowania Rynku – zdo-

Salami Serenada
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BAKOMA
Men jogurt 
wysokobiałkowy 
w kubku

Men serek 
proteinowy 
w saszetce

Men baton proteinowy

Men Jogurt 
wysokobiałkowy 
w butelce

Benefit Sport

Z OFERTY PRODUCENTA

Ser Aldamer w plastrach
Ser Aldamer MSM Mońki typu szwajcarskie-
go, charakteryzuje się łagodnym, słodkawym 
smakiem. Jego zwarty miąższ usiany jest oczka-
mi o wielkości orzecha laskowego. Doskonale 
nadaje się do błyskawicznego przygotowania 
szybkich przekąsek w postaci kanapek, jak rów-
nież do zapiekanek, fondue i innych dań na cie-
pło. Zamknięty w poręcznym opakowaniu typu 
„otwórz-zamknij” na dłużej zachowuje świeżość. 
Kulinarną kompozycję z łagodnym w smaku se-
rem Aldamer, najlepiej stworzą lekkie wina o deli-
katnym bukiecie, białe bądź różowe.

Ser Gouda MSM Mońki 
Gouda MSM Mońki to ser żółty idealny do 
dań na ciepło. Sprawdzi się we wszelkiego 
rodzaju zapiekankach, pizzach lub fondue. 
Wygodna forma plastrów i poręczne opa-
kowanie typu „otwórz-zamknij” doskonale 
nadaje się także do szybkiego przygotowania 
smacznych kanapek. Miłośnicy tej przekąski 
z pewnością docenią wyrazisty zapach i deli-
katny, śmietankowy smak tego gatunku.

był on w ostatnim roku nieco ponad 43%. Z wynikiem niemal 

23% poprzedni rok zakończyła Bakoma. Danone miał 13%. 

Wśród najwyżej notowanych producentów w tym segmen-

cie w małym formacie sklepów znaleźli się też Średzka SM 

„Jana”, Łódzka SM, SM Bieluch i OSM Nowy Dwór Gdański. 

Wśród marek najwięcej na sprzedaży zarobił Zott Natur. Miał 

on w ostatnim roku ponad 42% udziałów w małoformatowych 

sklepach do 300 mkw. Wysoko były też Bakoma Naturalny 

Gęsty i Danone Jogurt Naturalny. Centrum Monitorowania 

Rynku w tym zestawieniu umieściło też Bakoma Naturalny 

Grecki, Jana, Danone Activia, Bakoma Naturalny 0%, Bakoma 

Naturalny Łagodny i Mlekovita.

Desery mleczne
GfK, na podstawie przeprowadzonego badania ocenia, że za-

interesowanie, jak również wydatki na kategorie deserów mlecz-

nych – spadły. W okresie od sierpnia 2015 r. do lipca 2016  r. 

polskie gospodarstwa domowe przeznaczyły na desery mleczne 

350 mln złotych. Daje to 2,7% spadku w stosunku do analogicz-

nego okresu roku poprzedniego. 

Instytut w analizowaną kategorię wlicza wszystkie rodzaje go-

towych deserów na bazie mleka, m.in. pudding, ryż na mleku 

czy tiramisu. Zgodnie z danymi GfK 64% polskich gospodarstw 

domowych zakupiło desery mleczne przynajmniej raz w roku. 

Najbardziej popularnym wariantem okazały się puddingi i kremy 

(51% wolumenu zakupów). 

MSM Mońki

Z doświadczenia detalisty
Półka z nabiałem to bardzo popularny dział w kieleckim sklepie abc. W lo-

dówce znajdują się zarówno sery, jak i jogurty, śmietany czy mleko. Asorty-

ment dobrany jest pod klienta.
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Ryszard Pizior 
Wiceprezes Zarządu
OSM Włoszczowa

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie jest firmą 
z dużymi tradycjami. Spółdzielnia powstała w okresie międzywo-
jennym w roku 1936 i dość dynamicznie się rozwijała. W swojej 
osiemdziesięcioletniej historii przechodziła różne zmiany, które 
wynikały z różnego rodzaju zmian i transformacji systemowych 

zachodzących w Polsce. Obecnie Spółdzielnia jest jednym z czołowych producentów wy-
robów mleczarskich w Polsce i liczącym się eksporterem tych wyrobów. W rankingu Krajo-
wego Związku Spółdzielni Mleczarskich, OSM Włoszczowa jest aktualnie sklasyfikowana na 
7 miejscu wśród największych spółdzielni w Polsce, zaś w klasyfikacji eksporterów wyrobów 
mleczarskich zajmuje 8 miejsce. Produkty mleczarni we Włoszczowie skutecznie rywalizują 
z wyrobami firm konkurencyjnych i na stałe zajęły sklepowe półki. Wyroby z logo Włoszczo-
wa są znane i cenione przez konsumentów. Najbardziej popularne i rozpoznawalne wyroby 
to: ser Włoszczowski typu szwajcarskiego, serek wiejski, twaróg na sernik, serek do chleba 
oraz masło włoszczowskie extra – produkowane według tradycyjnej i niezmienionej od 80 lat 
receptury, nagrodzone certyfikatem „Jakość Tradycja”.

OSM WŁOSZCZOWA
Serek wiejski

Ser w plastrach: Edamski, Rajski, Mazdamer

Z OFERTY PRODUCENTA

W placówce znajduje się mleko białe, za-

gęszczone, a także smakowe – truskawkowe 

i waniliowe. Wśród tych pierwszych w ofercie 

placówki znajdują się marki Łaciate, Mleko Ko-

neckie, Mleczna Zagroda, Piątnica, Włoszczo-

wa i Mleko Zambrowskie. Właścicielka wska-

zuje, że pierwsze z wymienionych sprzedaje 

się zdecydowanie najlepiej wśród całej katego-

rii. Nie bez znaczenia jest tu też to, że wystę-

puje ono w różnych wariantach zawierających 

inne proporcje tłuszczu.

Z kolei do kawy najczęściej jest kupowane 

mleko zagęszczone z oferty Gostyń. Śmietanki 
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Aneta Będkowska
Kierownik Działu Marketingu i Współpracy z Klientem 
Sertop

Serki topione od wielu lat goszczą na sklepowych półkach, 
a przez ich wszechstronne możliwości kulinarnego wykorzysta-
nia są niezastąpionym elementem w każdej kuchni.
Są doskonałą bazą nie tylko do porannego posiłku, ale także 
różnego rodzaju sosów i zup. Bogactwo naszej oferty zaspokaja 

wszystkich klientów zarówno pod kątem smaków, jak i rodzajów. 
Polacy są tradycjonalistami i w pierwszym wyborze decydują się na znane sobie smaki wy-
produkowane na bazie znanych serów twardych (Złoty Ementaler, Tylżycki, Gouda) oraz serki 
z popularnymi dodatkami smakowymi (szynką, salami, papryką, szczypiorkiem i cebulą czy ze 
słonecznikiem). Dla bardziej wymagających klientów, którzy poszukują nowych odkryć ku-
linarnych nasza firma wprowadziła dwie linie wyrobów: serki topione „Jak Dawniej” (Edam, 
Camembert i Gouda Wędzona) oraz serki twarogowe topione Delisia.
Na półce sklepowej nie powinno zabraknąć także naszego najnowszego produktu – serka 
topionego śmietankowego oferowanego w krążku 280 g i skierowanego do konsumentów 
preferujących duże opakowanie (16 porcji) w dobrej cenie. 

SERTOP
Złoty Ementaler 

SMU STRZAŁKOWO
Twaróg śmietankowy

OSM KRASNYSTAW
Masło Ekstra

Serki z linii „Jak Dawniej”: Edam, 
Gouda, Camembert

Z OFERTY PRODUCENTA

do kawy są też dostępne pod marką Łaciata.

Jogurt to też lubiana kategoria wśród klien-

tów kieleckiego sklepu należącego do Anny 

Czerwińskiej. „U nas najlepiej sprzedaje się Jo-

gobella, Serduszko, Fantasia, Danio. Nie mam 

nadmiernie rozbudowanego asortymentu, po-

nieważ nie ma takiego zapotrzebowania, ale 

to, co mam w ofercie nabiałowej – sprzedaje 

się bardzo dobrze” – opowiada właścicielka. 

Oprócz wspomnianych produktów w asorty-

mencie sklepu znajduje się także m.in. Gratka, 

Jogurt Naturalny Włoszczowa, Zott Primo Jo-

gurt Naturalny.

„Z serów zdecydowanie najlepiej rotuje 

żółty w plasterkach i biały, który oferuje-

my na wagę. Chętnie wybierane są marki 

Hochland, Włoszczowa i Mlekpol” – opo-

wiada pani Anna. Dodaje, że nabiał jest 

generalnie kategorią bardzo lubianą przez 

jej klientów i wszystko sprzedaje się przed 

upływem terminu ważności. 

Sery kanapkowe i topione to również do-

stępne kategorie w sklepie. Tutaj zdecydowa-

nie najchętniej kupowany jest Almette, ale 

dobrze sprzedaje się też Ostrowia, Serek do 

chleba Włoszczowa, ser topiony Hochland, 

Krem Topiony Mleczna Zagroda i serki Sertop.

Nabiał jest kategorią śniadaniową, po któ-

rą klienci często sięgają podczas porannych 

zakupów. Warto śledzić nowości w kategorii 

i wprowadzać je do oferty sklepu.

Joanna Kowalska

Anna Czerwińska, Właścicielka (z lewej) 
Sybilla Czerwińska, Pracownik
Sklep abc
ul. Piekoszowska 32 a, Kielce

Twarogowy ser półtłusty

ZUH 
ROBICO
Maślanka 
Truskawkowa
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Zdrowo i funkcjonalnie

Marcin Bojanowicz
Dyrektor Marketingu
Zbyszko Company

Sezon letni zbliża się wielkim krokami, konsumenci zaczną coraz 
chętniej sięgać po napoje, które szybko ugaszą ich pragnienia. 
Jednak będą kierować swoją uwagę na produkty zdrowe, natu-
ralne i przede wszystkim smaczne. 
Wszystkie wspomniane zalety znajdziemy w Veroni Mineral Ju-

icy. Wspaniały efekt orzeźwienia to zasługa połączenia wody mineralnej z 20% zawartością 
soku owocowego. Takie połączenie zdecydowanie wyróżnia naturalny produkt, który przede 
wszystkim nie zawiera konserwantów oraz sztucznych słodzików i barwników. Wrażliwa nuta 
smaku i aromatu świeżych owoców skąpana w krystalicznie czystej wodzie mineralnej w pro-
porcjach tak doskonałych, by mogła cieszyć zmysły a jednocześnie poskramiać pragnienie to 
właśnie jest Veroni Mineral Juicy. Dostępna jest w trzech sprawdzonych smakach: cytryna, 
brzoskwinia i grejpfrut.

ZBYSZKO 
COMPANY
Veroni Mineral 
Juicy Cytryna 

Veroni Energy

Z OFERTY PRODUCENTA

Funkcjonalny nabiał
Mleko i jego przetwory również należą do 

żywności funkcjonalnej. Produkty nabiałowe 

zawierają m.in. białka, peptydy, enzymy czy 

witaminy: A i D3 oraz koenzym Q10. Dzięki 

temu neutralizują szkodliwy wpływ wolnych 

rodników. Powinno się je jeść profilaktycz-

nie, ponieważ mogą też zapobiec miażdży-

cy, otyłości czy cukrzycy. Funkcjonalność 

produktów nabiałowych odzwierciedla się 

również w tym, że zawierają probiotyczne 

szczepy bakterii mlekowych. Co powodują? 

Przede wszystkim uzupełniają florę bakte-

ryjną naszego układu pokarmowego. Wpły-

wają też korzystnie na poprawę odporności. 

Oprócz tego nabiał ma działanie probiotycz-

ne, dlatego zaleca się jego spożywanie przy 

atybiotykoterapii.

Woda z minerałami
O tym, że woda jest zdrowa nie trzeba nikogo 

przekonywać. To najlepszy sposób na nawodnie-

nie organizmu. Z kolei szeroki wybór na sklepo-

wych półkach pozwala każdemu konsumentowi 

znaleźć to, czego najbardziej potrzebuje. W za-

leżności od zawartości składników mineralnych 

dzielimy je na niskozmineralizowane, średnioz-

mineralizowane i wysokozmineralizowane.

Wybierając wodę dla siebie, można kiero-

wać się zawartością składników mineralnych, 

których najbardziej potrzebujemy, np. wapń, 

magnez, sód czy wodorowęglany. Aby ułatwić 

nam wybór producenci coraz częściej wskazu-

ją na opakowaniach pozytywne skutki spoży-

cia, przeznaczenie czy właśnie ich produktów. 

Tak powstała m.in. Veroni Sport, Hydration 

i Energy oraz seria Veroni Isotonic, Ustronianka 

z jodem, Sport czy Isotonic.

 Zdrowie w occie
Niepozornym składnikiem diety, który 

ma wiele nieznanych większości zalet, jest 

ocet jabłkowy. Wytwarzany jest na bazie ja-

błek i znajduje zastosowanie jako przypra-

wa, dodatek do potraw, a także jako natu-

ralny konserwant. Ze względu na zawartość 

potasu, wapnia, fosforu i sodu jest poleca-

ny przez lekarzy m.in. na obniżenie pozio-

mu cholesterolu we krwi. Do tego popra-

wia stan naczyń krwionośnych, zapobiega 

miażdżycy czy nadciśnieniu. Ocet jabłkowy 

zawiera także witaminę E, która jest silnym 

przeciwutleniaczem i zwalcza wolne rodni-

ki – przyczynę przedwczesnego starzenia 

się, zaćmy, chorób serca czy zaburzeń sys-

temu immunologicznego. Przez wiele osób 

ocet jabłkowy znany jest też jako sposób na 

odchudzanie. 

Moda na zdrowe odżywianie 
i układanie diety tak, by 
znajdowały się w niej wyłącznie 
produkty spełniające więcej 
funkcji niż tylko odżywcza – 
przybiera na sile. W sklepach 
jak grzyby po deszczu powstają 
półki ze zdrową, wzbogaconą 
i funkcjonalną żywnością.
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Joanna Malinowska-Krotkiewicz 
Kierownik Działu Sprzedaży
Ewa Krotoszyn

Z roku na rok rośnie świadomość konsumentów. Chcemy spoży-
wać produkty naturalne, zdrowe, zawierające jak najwięcej cen-
nych dla organizmu wartości. 
Firma Ewa SA, wykorzystując swoje doświadczenie w branży 
spożywczej i farmaceutycznej oraz wychodząc naprzeciw oczeki-

waniom współczesnego konsumenta, opracowała produkty funkcjonalne, które łączą w sobie 
słodycz ze zdrowiem.
Nasze receptury opieramy na naturalnych składnikach, dodajemy różnorodne wyciągi z ziół 
leczniczych, minerały, witaminy, soki owocowe. Naszym sztandarowym produktem są cukier-
ki ziołowe Evitta. Zawarte w nich zioła mają korzystne działanie na nasz organizm, między 
innymi poprzez działanie przeciwzapalne, osłaniające czy kojące na gardło. Wspierają też na-
turalną odporność organizmu, dają uczucie świeżości i orzeźwienia. Specjalnie dla diabetyków 
i osób dbających o zdrowy styl życia przygotowaliśmy wersję bezcukrową Evitty.
Do najmłodszych kierujemy nasze miękkie cukierki Mimimki o niepowtarzalnych tropikalnych 
smakach, z dodatkiem 7 witamin i sokiem owocowym. 
Zachęcamy – spróbuj, a wrócisz po więcej!

EWA 
KROTOSZYN
Junior LokoMoc 
lizaki

KRÜGER 
POLSKA
Błonnik 
jabłkowy

DANONE
Activia Jogurt 
Naturalny

OSHEE POLSKA
Oshee Vitamin water 
Magnez + B6

Mimimki 
cukierki 
z witaminami 

Z OFERTY PRODUCENTA

Cukierki funkcjonalne 
„Cukierki funkcjonalne to produkty, po któ-

re konsumenci sięgają nie tylko ze względu na 

ich smak, ale też, a może przede wszystkim ze 

względu na ich szczególne właściwości, np. 

odświeżające, orzeźwiające lub łagodzące. Ka-

tegoria ta na stałe weszła do asortymentu skle-

pów małoformatowych do 300 mkw. – można 

ją kupić w 9 na 10 tego typu placówek” – opo-

wiada Elżbieta Szarejko z Centrum Monitoro-

wania Rynku.

„Żelaznym punktem oferty są oczywiście 

cukierki Tic Tac (z oferty firmy Ferrero) i Halls 

(Mondelez), ale w co piątej placówce prowa-

dzącej sprzedaż tej kategorii można kupić też 

odświeżające dropsy Winterfresh oraz cukierki 

Verbena z różnymi dodatkami – podaje CMR.

Okiem detalisty
W Krakowie, w Delikatesach Centrum przy 

ul. Murarskiej można znaleźć wiele zdrowych 

i funkcjonalnych produktów. 

Jest np. szeroka oferta produktów nabiałowych. 

Klienci mogą wybierać spośród wyrobów Ho-

chland, Spomlek, Danone, Mlekpol, Mlekovita, 

Bakoma, SM Ryki, Sertop czy OSM Krasnystaw.

„Mamy też szeroki wybór popularnych płat-

ków śniadaniowych, które dodatkowo wzboga-

cane są błonnikiem, witaminami bądź pozba-

wione glutenu. Obok standardowych płatków 

śniadaniowych w naszym sklepie dostępne są 

różnego rodzaju naturalne płatki m.in. owsia-

ne, gryczane, ryżowe, jaglane, jęczmienne” – 

wymienia pan Rafał Korzępa, właściciel sklepu.

Ze zdrowych przekąsek najlepiej rotują bato-

niki Fitness od Nestlé, (z truskawkami, czekola-

dą), Ba! firmy Bakalland oraz niedawno wpro-

wadzone do oferty batoniki Dobra Kaloria firmy 

Kubara, które są w 100% naturalne i mają wy-

soką zawartość błonnika. Oprócz tego w skle-

pie dostępne są też dostępne cukierki funkcjo-

nalne, m.in. Evitta (Ewa Krotoszyn) i Verbena.

Napoje to kategoria rozbudowana w sklepie. 

Dostępne są m.in. napoje izotoniczne. Wśród 

najpopularniejszych znajdują się Oshee, Powe-

rade, Veroni Isotonic czy 4move. Popularne są 

też wody z dodatkami mineralnymi. Z tej ka-

tegorii znajdziemy na półce m.in. Veroni Hy-

dration, Energy i Sport od Zbyszko Company. 

W placówce prowadzonej przez Barbarę 

Woźniak są niemal wyłącznie zdrowe produk-

ty. Właścicielka jest pasjonatką, która nie tylko 

zna się na handlu, ale też na produktach, które 

ma w ofercie.

„Zauważyłam, że dla klientów bardzo ważna 

jest informacja na opakowaniu. Musi być wy-

raźnie zaznaczone, że produkt nie ma konser-

wantów, glutenu czy cukru. Inaczej jest ciężko 

przekonać ich, że dany produkt jest zdrowy. 

Najczęściej sytuacja ta ma miejsce przy dietach 

Junior Gardło pastylki 
(bez cukru)
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Mirosław Fidecki
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Handlu
OSM Krasnystaw

Z oferty OSM Krasnystaw polecamy nowe jogurty pitne Calpro. 
To jogurty z wysoką zawartością wapnia, który jest podstawo-
wym budulcem naszych kości i zębów. Oprócz wapnia, każdy 
ze smaków Calpro zawiera cenne witaminy i minerały. W wersji 
o smaku moreli i rokitnika znajdziemy witaminę D, na której nie-

dobór jesteśmy narażeni, gdy mamy ograniczone możliwości korzystania z naturalnych pro-
mieni słonecznych. Calpro ze śliwką i owocami goji wzbogaciliśmy o wzmacniający mięśnie 
oraz poprawiający pamięć i koncentrację magnez. Trzeci z serii, jogurt o smaku granatu jest 
bogaty w witaminy B6 i B12, które mają dobroczynny wpływ na ogólną odporność organizmu. 
Każdy z jogurtów Calpro zawiera żywe kultury jogurtowe, które poprawiają trawienie zawartej 
w produkcie laktozy u osób mających problemy z jej tolerancją.

Ewa Panasewicz
Manager Produktu
Octim Wytwórnia Octu i Musztardy

Podczas komponowania zdrowej diety warto stosować ocet 
jabłkowy OCTIM, który zawiera makro i mikroelementy, a pro-
dukowany jest wyłącznie z polskich jabłek, bez konserwantów. 
To popularny dodatek w kuchni osób aktywnych fizycznie, które 
używają go do sałatek, pieczonych mięs i sosów. Codzienne po-

siłki warto wzbogacić także o musztardy z suszoną żurawiną i śliwką, które zawierają aż 20% 
owoców. Gorczyca, będąca głównym składnikiem musztard, polecana jest przy chorobach 
układu pokarmowego, a także przy zaburzeniach trawienia.

OCTIM 
WYTWÓRNIA 
OCTU 
I MUSZTARDY 
Ocet jabłkowy

OSM KRASNYSTAW
Jogurt Calpro granat

Jogurt 
Calpro 
śliwka

Jogurt Calpro 
morela

Z OFERTY PRODUCENTA

bezglutenowych. Szukają napisu „bez glutenu” 

nawet na produktach, które z racji samego su-

rowca, z którego zostały wyprodukowane – nie 

mogą go zawierać” – tłumaczy Barbara Woźniak.

Wprowadzenie do sklepu produktów funk-

cjonalnych czy wznogaconych i wydzielenie 

przestrzeni na „zdrową półkę” może być re-

ceptą na zwiększenie sprzedaży. Do tego asor-

tyment można bardzo dokładnie dobrać pod 

klienta, ponieważ producenci oferują coraz 

więcej pozycji w tej kategorii.

Joanna Kowalska

120 | www.hurtidetal.pl

Kategorie produktów

r e k l a m a



www.hurtidetal.pl | 121

Zdrowa wiosna z octem jabłkowym
Gdy dzień staje się dłuższy, a za 
oknem obserwujemy kolejne oznaki 
wiosny, nasz apetyt na zdrowe 
jedzenie i doskonałą sylwetkę 
wzrasta. Zatem od dziś przygotowując 
sałatkę pełną nowalijek, sięgnijmy po 
ocet jabłkowy.

Ten znany od wieków produkt sprawdzi się 

we wszelkiego rodzaju potrawach: dodany 

do mięs sprawi, że będzie ono bardziej kru-

che, w daniach z ryb doda zrównoważonego 

kwaśnego smaku, a w sałatkach uzupełni smak 

dressingu. Ocet jabłkowy firmy OCTIM, otrzy-

mywany jest w wyniku naturalnej, biologicznej 

fermentacji octowej wina jabłkowego. Nie za-

wiera konserwantów, bo nie ma takiej potrze-

by, gdyż naturalny proces fermentacji zapewnia 

mu odpowiednią trwałość i doskonały smak. 

Produkowany jest wyłącznie z polskich jabłek.

Znany jest jego pozytywny wpływ na zdro-

wie i wsparcie w odchudzaniu. Badaczka Heike 

van Braak dowodzi, że ocet jabłkowy posiada 

właściwości uwalniające tłuszcze. Według niej 

ocet jabłkowy oczyszcza organizm z zastarza-

łych złogów, odwadnia, poprawia trawienie 

i hamuje apetyt. Roztwór octu jabłkowego 

zmniejsza też ochotę na niezdrowe przekąski 

i fast foody. Najważniejsze jednak, że dodając 

ocet jabłkowy do potraw, wzbogacamy je o po-

tas, żelazo i magnez, sód, cynk i witaminy.

Na wielkanocnym stole
Ocet jabłkowy to doskonały pomocnik także 

podczas przygotowywania wielkanocnych po-

traw. Sprawdzi się do zakwaszania tradycyjnego 

żurku lub urozmaicenia wiosennej sałatki ze świe-

żych warzyw. Warto wlać łyżkę octu do wody 

podczas farbowania wielkanocnych pisanek – 

dzięki temu ich kolor stanie się intensywniejszy. 

Musztarda z jabłkowym? 
Ocet jabłkowy to także składnik np. wy-

branych musztard firmy OCTIM. Te o smaku 

papryki, ze smażoną cebulką, suszoną żura-

winą, czy śliwką, a także musztarda francuska 

mają w  swoim składzie właśnie ocet jabłko-

wy z Olsztynka. Dodając te musztardy do 

codziennej diety przy okazji wzbogacamy ją 

także o zdrowy ocet jabłkowy. Oprócz tego 

musztardy ze śliwką i żurawiną zawierają aż 

20% suszonych owoców. Dbanie o zdrowe 

posiłki jest wyjątkowo smaczne!

Działanie octu jabłkowego:
• wspomaga trawienie,
• pozytywnie wpływa na jędrność i gładkość cery,
• wspomaga odchudzanie,
• pomaga zwalczać zmiany grzybiczne, trądzik, 
łupież czy kurzajki,
• za sprawą powolnego spalania tkanki 
tłuszczowej, zapobiega powstawaniu efektu jo-jo,
• wzmacnia odporność.

Czy wiesz, że ocet jabłkowy*…
• częściej stosowany jest przez kobiety, niż przez mężczyzn,
• najchętniej używany jest do: sosów do sałatek (58% 
badanych), marynat do mięs (34%), zup (21%), sosów ciepłych 
(19%),
• blisko 30% z nas używa octu przynajmniej raz w tygodniu!

* Dane pochodzą z raportu firmy Millward Brown dla OCTIM pt. 
„Co Polacy wiedzą na temat octu jabłkowego i jak go używają?”
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W zgodzie z naturą

Monika Łowigus
Kierownik Stokrotki
Osiedle Wichrowe Wzgórze 103-105, Poznań

Wśród klientów naszego sklepu coraz częściej obserwujemy ro-
snące zainteresowanie produktami zdrowymi. A co za tym idzie 
– produktami ekologicznymi. Jednak nie można mówić o pro-
duktach „eko” czy „bio” bez kontekstu ogólnego – czyli zdrowej 
żywności. Produkty tej kategorii znajdują się w każdym sklepie 

Stokrotka w osobnym dziale. I tam obok siebie na półkach możemy znaleźć asortyment „eko”, 
„bio”, „organic” oraz produkty bezglutenowe, z obniżoną zawartością cukru czy bez laktozy. 
Tak więc kiedy klient przychodzi do nas po produkt „eko”, wie że ma go szukać na dziale ze 
zdrową żywnością. Wśród popularnych produktów mogę wymienić sojowe kotlety, nasiona 
chia, czystek, olej lniany, płatki owsiane górskie, produkty sojowe i ostropest mielony. 
Spotykamy się także często z sytuacjami, gdzie takimi produktami interesują się rów-
nież osoby starsze – mimo iż trendy na zdrową żywność obowiązują przede wszystkim 
w kręgach osób młodych, aktywnych zawodowo i świadomych tego co jedzą. Klien-
ci chcą wiedzieć nie tylko – czy produkt, który kupują jest zdrowy, czyli co znajdzie 
w jego składzie, ale także skąd pochodzi, czy z gospodarstwa ekologicznego, czy ma 
odpowiedni certyfikat. Dlatego też staramy się, by nasi pracownicy mogli służyć taką 
wiedzą. Półki i asortyment ze zdrową żywnością jest stale poszerzany, ponieważ zain-
teresowanie i rotacja tych produktów rosną z roku na rok. 

W Unii Europejskiej jest jeden system rolnictwa ekologicznego i wszystko, co nazywamy produktem ekologicznym, 
żywnością ekologiczną, żywnością bio, itd., kwalifikuje się jako rolnictwo ekologiczne. Jeżeli w nazwie produktów 
występują elementy „eko”, „ekologiczny”, „bio”, „organiczny”, to z urzędu podlegają one przepisom o żywności 
ekologicznej. Konsumenci kupując eko, bio, organic – dbają nie tylko o swoje zdrowie, ale także o środowisko.

Na etykiecie produktu rolnictwa ekologicznego 

oprócz unijnego logo produkcji ekologicznej obo-

wiązkowo zamieszcza się numer identyfikacyjny 

jednostki certyfikującej, której kontroli podlega 

podmiot gospodarczy, przeprowadzający ostatnie 

działania produkcyjne lub przygotowawcze.

Numer ten powinien być zamieszczony 

w  tym samym polu widzenia co unijne logo 

produkcji ekologicznej.

Oznaczenie miejsca
Wskazanie miejsca, w którym wyprodu-

kowano nieprzetworzone produkty rolnicze, 

z których wytworzono końcowy produkt, 

umieszczane jest bezpośrednio poniżej nume-

ru identyfikacyjnego jednostki certyfikującej 

i przyjmuje jedną z następujących form:

• „rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy zo-

stał wyprodukowany w UE,

• „rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolni-

czy został wyprodukowany w kraju trzecim,

• „rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część su-

rowców wyprodukowano w UE, a część 

w kraju trzecim. 

Ww. oznaczenie może być zastąpione lub 

uzupełnione nazwą kraju np.: „Rolnictwo Pol-

ska”, jeśli wszystkie surowce, z których wytwo-

rzono produkt, wyprodukowano w Polsce. 

Format ogólny numerów 
identyfikacyjnych jest 
następujący:  

AB – stanowi akronim określający 
państwo członkowskie, lub kraj trzeci 
zgodnie z międzynarodową normą 
dwuliterowych kodów państw ISO 3166, 
w przypadku Polski jest to PL.
CDE – stanowi termin stanowiący 
odniesienie do zastosowanej ekologicznej 
metody produkcji np. „eko”. 
999 – stanowi numer referencyjny 
nadany przez właściwy organ państwa 
członkowskiego. 

Dodatkowo, oznaczenie miejsca nie może 

odróżniać się kolorem, rozmiarem ani forma-

tem czcionki od opisu handlowego produktu 

oraz musi znajdować się na etykiecie w eks-

ponowanym miejscu, tak aby było dobrze wi-

doczne, czytelne i nieusuwalne.

unijne logo 
produkcji 
ekologicznej

Fakty i mity na temat żywności „eko”
Justyna Kurowska z Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK 

• wyrażenia ekologiczny, bio, z ekologicz-
nie czystych rejonów wskazują na eko-
logiczne pochodzenie produktu –  MIT! 
Samo umieszczenie tego typu wyrażeń 
nie świadczy o tym, że produkt jest ekolo-
giczny. W oznakowaniu muszą się znaleźć 
jeszcze unijne logo produkcji ekologicznej 
(tylko dla produktów z UE) i numer jed-
nostki certyfikującej oraz pochodzenie 
surowców rolniczych. Tylko takie oznako-
wanie produktu daje gwarancję jego eko-
logicznego pochodzenia.

• wszystkie etapy produkcji, przetwór-
stwa, paczkowania i dystrybucji są ry-
gorystycznie kontrolowane,

• unijne logo produkcji ekologicznej 
(ekoliść) gwarantuje, że co najmniej 
95% masy jego składników pocho-
dzenia rolniczego, stanowią składniki 
pochodzenia ekologicznego;

• dopuszczalne są odstępstwa od pod-
stawowej „zielonej” wersji unijnego 
logo produkcji ekologicznej.

FaktyMity

AB-CDE-999

Zdaniem detalisty
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Lidia Lewandowska
Redaguje

autorka portalu  
www.wirtualnekosmetyki.pl

Tej wiosny marka Bielenda będzie mocniej promować m.in. 
premierową linię odmładzającą Neuro Glicol + Vit. C. Ko-
munikacja prowadzona będzie w prasie, telewizji oraz w in-
ternecie i potrwa do końca czerwca. Aktywnościom reklamo-
wym towarzyszyć będą działania public relations. Kampania 
w  magazynach kobiecych i lifestyle’owych wspierać będzie 
kosmetyki z linii Neuro – najnowszą serię anti-agingową marki 
Bielenda, opartą na połączeniu odmładzającego neuropepty-
du z najskuteczniejszymi składnikami pielęgnacyjnymi. Dzia-
łania w telewizji obejmą sponsoring programów telewizyjnych, 
w tym m.in. dwie największe wiosenne premiery stacji TVN – 
serial „Belle Epoque” oraz teleturniej „Milionerzy”. Natomiast 
współpraca z TVP1 zapewni marce czteromiesięczny sponsoring show „Jaka to melodia?”.

Soraya wystartowała z kampanią 
reklamową serii Intensywna Napra-
wa. Za obsługę mediową akcji od-
powiada Universal McCann. Celem 
kampanii jest wzmocnienie wizerun-
ku Soraya jako marki nowoczesnej, 
skutecznej, zapewniającej komfort 
i bezpieczeństwo stosowania jej produktów. Ze względu na duże znaczenie linii Soraya In-
tensywna Naprawa producent, po dłuższej przerwie, zdecydował się na powrót z komuni-
kacją do telewizji. Działania reklamowe ruszyły 20 lutego br. i potrwają do końca marca. 
Oprócz telewizji obejmą prasę i internet. Kampania prasowa rozpoczęła się już 14 lutego br. 
w tytułach kobiecych i lifestyle’owych m.in. w „Claudii”, „Gali”, „Tinie”, „Przyjaciółce” i „Pani 
Domu”. Została ona wsparta samplingiem produktów w magazynach „Twój Styl” i „Świat 
Kobiety”. Działania reklamowe w internecie obejmą promocje w serwisach VoD TVP oraz 
YouTube, przy wsparciu Google.

23 lutego br. została otwarta pierwsza drogeria 
Hebe w Lubaniu. Sklep zlokalizowany jest w Ga-
lerii Inbag, przy ul. Szarych Szeregów 1. Hebe to 
drogerie, w których dostępna jest szeroka ofer-
ta kosmetyków kolorowych, dermokosmetyków 
i produktów na wyłączność. Dodatkowo konsul-
tantki w Hebe pomagają klientom w doborze od-
powiedniego produktu. Z okazji otwarcia droge-
rii Hebe przy ul. Szarych Szeregów 1 w Lubaniu 
firma przygotowała dla klientów specjalne oferty, 
w tym promocję -30% na kosmetyki makijażo-
we takich marek jak: Maybelline, Gosh, Hean, 
L’Oréal Paris, Rimmel oraz Bourjois.

Intensywnie reklamowo z Intensywną Naprawą

Wiosenna kampania promocyjna Bielendy

Pierwsza Hebe 
w Lubaniu

380 – TYLE SZTUK PRODUKTÓW WYPRODUKOWANO 
W POLSKIEJ FABRYCE L’OREAL – KOSMEPOLU – 
W ROKU 2016. PRODUKTY Z NIEJ TRAFIAJĄ AŻ 
DO 33 KRAJÓW. 

LICZBA WYDANIA
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Henkel podał globalne wyniki 
za rok 2016

L’Oreal silny globalnie,  
i – w Polsce – lokalnie

Pollena Ewa wprowadza 
markę Eva Dermo

Selena Gomez twarzą Pantene

Mleczna rewolucja Nivei

Dział Beauty Care (kosmetyki) utrzymał trend wzrostowy z po-
przednich lat. Dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym osią-
gnęła poziom 2,1% i ponownie była wyższa od wyników poszcze-
gólnych rynków. Nominalnie sprzedaż wzrosła do poziomu 3,838 
mld euro (2015 r.: 3,833 mld euro). W regionie Europy Wschod-
niej tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży było dwucyfrowe. 
W roku obrotowym 2016, podobnie jak w latach ubiegłych, dział 
Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wykazał rentow-
ny wzrost. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym wzrosły 
o 4,7% w stosunku do roku ubiegłego, co jest wynikiem znacznie 
lepszym od dynamiki rozwoju rynku. Nominalnie sprzedaż wzrosła 
o 12,8%, do kwoty 5,795 mld euro, na co wpływ miały transakcje 
przejęcia sfinalizowane w 2016. 

Koncern przedstawił wyniki finansowe za 2016 rok. Polska wraz z Ro-
sją i Ukrainą zalazła się na czele krajów napędzających szybki wzrost 
sprzedaży w regionie Europy Wschodniej. Cały ten region odnotował 
ponad 10-procentowy skok sprzedaży (przy założeniu porównywalnych 
warunków i kursów walut), do czego przyczynił się głównie rozwój w ka-
tegoriach produktów profesjonalnych, produktów luksusowych oraz pro-
duktów szerokiej dystrybucji. Cała firma zanotowała sprzedaż na pozio-
mie niemal 26 mld euro (stanowi to wzrost aż o 5% w stosunku do 2015 
r.), z czego 1,57 mld euro przypadło na region Europy Wschodniej. Jeśli 
chodzi o kategorie produktów, to 2016 r. należał globalnie do L’Oréal 
Luxe, która zanotowała 7% wzrost, do ponad 7,7 mld euro sprzedaży 
oraz ponad 21% wzrost zyskowności. Według Jean-Paula Agona, Preze-
sa L’Oréal, również perspektywy na 2017 r. wyglądają optymistycznie: 
„W  kontekście zmienności i  nieprzewidywalności rynkowej, jesteśmy 
pewni, że w przyszłym roku raz jeszcze osiągniemy lepsze wyniki niż 
średnia rynkowa i zanotujemy kolejny rok wzrostu sprzedaży i zysku”.

W wyniku ponad 
22 tys. testów konsu-
menckich i ponad mi-
liona godzin spędzo-
nych w  laboratoriach, 
powstała inteligentna 
odżywka Pantene Pro-
-V, która odnajduje 

i naprawia osłabione partie włosów. Dzięki temu stają się 
one mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ambasadorką 
produktów została Selena Gomez. Produkt polecany jest 
zwłaszcza paniom, które podejmują wyzwanie zapuszcza-
nia włosów oraz dla posiadaczek długich fryzur. 

Nowa linia kosmetyków do 
pielęgnacji twarzy Eva Dermo 
dedykowana jest na problem 
skóry suchej i nadwrażliwej 
na czynniki zewnętrzne. Li-
nia wpasowuje się w modny 
i lubiany przez konsumentów 
nurt produktów specjalistycz-
nych i hipoalergicznych. Fir-
ma zorganizowała w ostatnim 
czasie konferencję prasową, 
podczas której prezentowano 
rynkowe nowości. 

Wszystkie kosmetyki z serii wyróżniają hipoalergiczne 
formuły i raczej proste składy. Ambasadorką marki Eva 
Dermo została Paulina Krupińska. Podczas lunchu pra-
sowego była Miss Polski wskazała na swoich ulubieńców, 
którymi są przeciwzmarszczkowo-odżywczy krem-ma-
ska na noc oraz enzymatyczny koncentrat peelingujący.

8 lutego w war-
szawskiej restauracji 
Endorfina w Pałacu 
Zamoyskich odbyło 
się spotkanie praso-
we rozpoczynające 
nową erę mlecznej 
pielęgnacji włosów 
z linią produktów 
Nivea Hairmilk. 
Podczas konferencji przedstawiono również nowego eksperta marki 
Nivea – Piotra Wasińskiego, który zdradził tajniki mlecznej regene-
racji odpowiadającej na potrzeby 3 struktur włosów – cienkich, nor-
malnych i grubych – oraz zaproponował dopasowane do nich fryzury, 
podkreślające kobiecość i naturalność.

Venita Salon szampon redukujący żółty odcień na włosach 
blond i siwych z efektem płukanki. Regularnie stosowany 
odżywia włosy, eliminuje ich żółtawy odcień, wzbogaca kolor 
srebrzystymi refleksami.

Venita Salon szampon stop-
niowo rozjaśniający do wło-
sów blond. Rozjaśnia i odżywia 
włosy, wzbogaca kolor jasnymi 
refleksami. Zawiera naturalne 
ekstrakty z kurkumy, miodu i ru-
mianku stopniowo rozjaśniające 
odrosty, pasemka oraz włosy 
farbowane w kolorach blond.

BEZ PARABENÓW 
I SILIKONÓW
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Wielkie pranie
Rynek środków do prania cały czas się zmienia, w tej chwili już nie tylko proszek i płyn do płukania znajdują się 
w czołówce pod względem udziałów w rynku. Coraz częściej konsumenci sięgają po kapsułki, których udział cały 
czas rośnie.

Irmina Ozimek
Brand&Trade Marketing Specialist
Reckitt Benckiser 

Świat prania coraz bardziej wkracza w przestrzeń emocjonalną. 
Prawie 1/3 ilości sprzedanych środków piorących to warianty 
zapachowe. Konsumenci chcą doświadczać świeżości znanej 
z płynów do płukania. Zapach jest więc drugim najważniejszym 
czynnikiem decyzji zakupowej. Wychodząc naprzeciw potrze-

bom konsumentów proponujemy nowość Dosia Lavender. Produkt oferujący użytkownikom 
zaskakującą skuteczność w usuwaniu plam połączoną z czarującym zapachem lawendy. Nowa 
Dosia Lavender usuwa aż 101 plam, a jej skuteczność została potwierdzona badaniami nie-
zależnego certyfikowanego Instytutu Badawczego. Dosia Lavender to nie tylko proszki do 
prania. Odpowiadając na dzisiejsze trendy rynkowe i potrzeby konsumentów stworzyliśmy żel 
do prania Dosia o zapachu Lawendy. Zachęcamy Państwa do zakupu produktów marki Dosia. 

RECKITT BENCKISER
Dosia Lavender żel  
do prania

Dosia Lavender 
proszek 5 kg

Dosia Lavender 
proszek 300 g

Z OFERTY PRODUCENTA
Według badania przeprowadzonego przez 

markę Amica, ponad połowa respondentów 

robi pranie 3 razy w tygodniu. Natomiast jed-

na czwarta włącza pralkę codziennie. Pranie 

należy do czynności wykonywanych często, 

zatem popyt na środki do prania jest spory. 

Dostępność detergentów nawet w mniejszych 

sklepach jest naprawdę wysoka.

Kapsułki do prania
Według danych Panelu Gospodarstw Do-

mowych GfK, najbardziej rozwijającym się seg-

mentem wśród środków do prania są kapsułki. 

W ciągu ostatniego roku wartość zakupów 

tego produktu przez gospodarstwa domowe 

wzrosła o 12% w porównaniu do analogiczne-

go okresu rok wcześniej. Rynek kapsułek wart 
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Liliana Ćwik
Manager ds. Marketingu
Gold Drop 

Firma Gold Drop posiada w swojej ofercie szeroką gamę środków do prania i płukania pod 
marką Booster. Płyny do prania dostępne są w trzech wersjach: delikatny do prania ręcznego z 
lanoliną, uniwersalny do prania w pralkach automatycznych oraz do prania tkanin czarnych. Są 
to nowoczesne i wydajne produkty z dodatkiem mydła kokosowego o dużej zdolności piorącej 
oraz nadające wypranym tkaninom miękkość i przyjemny zapach. Niedawno wprowadziliśmy 
zupełnie odmienioną i unowocześnioną serię koncentratów do płukania Booster. W tej pięk-
nie pachnącej serii są trzy zupełnie nowe zapachy. Dwa z linii perfumowanej: aromatyczna 
orchidea z proteinami kaszmiru, aromatyczna róża z proteinami jedwabiu oraz wariant hipo-
alergiczny. Składniki antystatyczne zawarte w płynach zapobiegają elektryzowaniu się tkanin.
Nowość z ostatnich dni to Booster – odplamiacz do tkanin z aktywnym tlenem. Doskonale 
usuwa nawet najtrwalsze plamy. Odpowiedni dla tkanin kolorowych i białych. Produkt do-
stępny o poj. 1 l oraz z rozpylaczem o poj. 500 ml, ułatwiającym dozowanie preparatu bezpo-
średnio na plamę.
Uzupełnieniem półki jest krochmal Ługa, szczególnie polecany do krochmalenia tkanin: lnia-
nych, bawełnianych oraz z domieszką tworzyw sztucznych, a także preparat ułatwiający pra-
sowanie Ługa.

LIBELLA
Bil black płyn 
do prania tkanin 
ciemnych i czarnych

Bil color płyn do 
prania kolorowych 
tkanin

Z OFERTY PRODUCENTA

kapsułek. Jednorazowo wydają na ten cel 26 

złotych. Rynek zdominowany jest przez trzy 

marki, które obejmują ok. 80% udziałów. Naj-

wyższe udziały należą do Ariel, na podium 

znajduje się również Persil i Vizir. 

Detergenty i płyny
Z danych pochodzących z instytutu Kantar 

Millward Brown z okresu październik 2015 – 

wrzesień 2016 wynika, że w prawie 90% go-

spodarstw domowych używane są środki do 

prania. Raz dziennie lub częściej detergenty są 

GLOBAL 
COSMED 
GROUP
Bobini baby 
kolor

Triks Oxy 
Odplamiacz 
do tkanin 
kolorowych

jest 350 mln złotych, co stanowi jedną czwartą 

wszystkich wydatków gospodarstw domowych 

na środki do prania. Równocześnie wzrosła 

liczba gospodarstw domowych, które decydu-

ją się na zakup kapsułek. W zanalizowanym 

okresie prawie 5 mln z nich sięgnęło po ten 

produkt. Rozwój rynku tego środka do prania 

umożliwiło częstsze dokonywanie zakupów 

tego produktu. Jednocześnie obniżyły się ceny 

kapsułek do prania, dzięki czemu zmalały wy-

datki na tę kategorię. Gospodarstwa domo-

we średnio 3 razy w roku dokonują zakupu 

HENKEL 
POLSKA
E Active – 
Enzym 6 
Proszek do 
koloru
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GOLD DROP
Booster Color

Booster 
Oxy Power 
Odplamiacz

Z OFERTY PRODUCENTA

używane w 6,4% gospodarstw. W większości domów pranie dokony-

wane jest 2-3 razy w tygodniu (55,9%), razy w tygodniu detergenty do 

prania używane są w 27,4% gospodarstw domowych, 2-3 razy w mie-

siącu – 7,8%, raz w miesiącu 0,8%, rzadziej niż raz w miesiącu – 1,5%. 

Do marek najczęściej używanych w gospodarstwach domowych nale-

żą: Persil (proszek), Vizir, Ariel (proszek), Persil (żel), E Color, Bryza, Ariel 

(płyn), Perwoll (płyn), E do białego, Bonux. W gospodarstwach domo-

wych równie często dokonywane jest pranie przy pomocy detergentów 

marek: Perła Woolite, Dosia, Rex (proszek), Perła Woolite Black, OMO, 

Ludwik, Biały Jeleń, Lovela, Kokosal, Booster czy Dreft.

 Kategoria płynów do płukania jest nieco rzadziej obecna w gospo-

darstwach domowych. W 74,2% z nich używa się płynów do płukania 

tkanin, z czego codziennie sięga po nie 3,91%, 5-6 razy w tygodniu 

– 7,3%, 3-4 razy w tygodniu – 25,4%, 2 razy w tygodniu – 33,4%, raz 

w tygodniu – 20,4%, 2-3 razy w miesiącu – 7,1%, raz w miesiącu lub 

rzadziej – 2,30%. Do marek najczęściej wybieranych wśród płynów do 

płukania tkanin należą: Lenor, Silan, E, K, Lovela, Sofin Global, FF, Biały 

Jeleń, Jelp oraz Booster.

Wybielacze i odplamiacze to kategoria, która znacznie rzadziej jest 

używana w gospodarstwach domowych. Sięga po nie 41% gospodarstw 

domowych, z czego raz w tygodniu lub częściej – 13,5%, 2-3 razy 

w miesiącu 37,4%, raz w miesiącu – 28%, rzadziej niż raz w miesiącu 

– 21%. Marką, która znajduje się w większości gospodarstw domowych 

jest Vanish. Sięga po nią 56% gospodarstw domowych. Inne marki, ja-

kie są wybierane to Ace, Bielinka, Ace Delikatne, Ariel Professional, 

Dr. Beckmann, Clorox, Tytan, Booster, Flesz, Sofin Global oraz Yplon.

Na sklepowej półce
Sklep „Stefex” w Białej Podlaskiej znajdujący się przy ulicy Janow-

skiej, należy do części osiedla, a zarazem znajduje się przy trasie wzmo-

żonego ruchu. Na zakupy wstępują tu zarówno mieszkańcy osiedla jak 

i osoby przejezdne z innych części miasta. Półka ze środkami do prania, 

jak przyznaje ekspedientka, Barbara Niczyporuk, jest tylko dodatkiem, 

jednak pracownicy dbają, by każdy dostał produkt, po który przyszedł. 

Dodatkowo kategoria detergentów znajduje się na regałach, które są 

pierwszymi po wejściu do sklepu. Klient na pewno nie będzie miał 
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Jacek Szumski 
Customer&Shopping Marketing Manager Laundry
Unilever Polska

Na przełomie 2016/2017 pojawiło się wiele linii produktów tra-
dycyjnych marek takich jak Bryza czy Woolite, ale również zupeł-
nie nowe z marką Surf. Kapsułki Surf to nie tylko dostarczenie 
czystości, której konsument oczekuje na pierwszym miejscu – ale 
przede wszystkim niepowtarzalny zapach, który utrzymuje się na 

każdym etapie użytkowania odzieży (od prania po użytkowanie). Surf to nowość z 2016 roku, 
która już stała się hitem sprzedażowym, a konsumenci je kochają i po nie sięgają z powrotem. 
Pamiętajmy, że pranie to tzw. kategoria budująca ruch klienta. Dla wielu może to być zadzi-
wiające, ale shopper jest w stanie zmienić „swój” sklep na inny w pobliżu jeśli w tym drugim 
znajdzie promocję na detergent. Dzieję się tak za sprawą sporego udziału produktu do prania 
w koszyku zakupowym. Surf to nowa, znakomita alternatywa, tym bardziej, że jest to marka 
najczęściej promowana w podstawowym medium – telewizji.

Z OFERTY PRODUCENTA

problemu z jego odnalezieniem, jak również 

impulsowo może sięgnąć, gdy mu się przy-

pomni o braku detergentu. „Środki do prania 

w naszym sklepie nie sprzedają się w dużych 

ilościach. Zdarzają się niekiedy klienci, którzy 

sięgają po produkty z półki chemicznej, nato-

miast to jest rzadkość. Jeśli już się zdecydują 

na zakup to są to przeważnie mniejsze po-

jemności” – przyznaje ekspedientka sklepu, 

Barbara Niczyporuk. Marki dostępne wśród 

proszków do prania to: Vizir, Bonux, E, Ariel, 

Dzidziuś, Persil, Bryza, Dosia. Są to głównie 

opakowania 300 g. Zarówno warianty do ko-

loru jak i do białego, czy proszki dla dzieci. 

Klienci również niekiedy potrzebują płynów 

do płukania. Marki dostępne w bialskim skle-

pie to: Cocolino, Dzidziuś, Silan, E. Również 

klienci mają kilka marek do wyboru wśród 

płynów i żeli do prania. Są to: Dzidziuś, Wirek 

oraz Perwoll. Jednak jak przyznaje ekspedient-

ka sklepu, żele i płyny do prania w tym sklepie 

są rzadziej wybierane niż tradycyjne proszki.

W sklepie „Stefex” dostępne są również 

kapsułki do prania pod markami Perlux oraz 

Surf – które są sprzedawane pojedynczo oraz 

kapsułki w pudełkach, takie jak Persil, Perlux, 

Ariel i Vizir. W ofercie nie zabrakło również 

odplamiaczy Vanish, które można kupić zarów-

no w saszetkach jak i w większych formatach. 

„Klienci najczęściej sięgają po marki znane, dla-

tego też głównie takimi handlujemy. Produkty 

z półki chemicznej przeważnie są kupowane 

przez mieszkańców osiedla, gdy zabraknie im 

detergentu, a w tej chwili robią pranie” – wyja-

śnia pani Barbara Niczyporuk. 

Dane paragonowe
Według danych pochodzących z Centrum 

Monitorowania Rynku, w 2016 roku deter-

genty do prania były dostępne na prawie 63% 

paragonów w sklepach małoformatowych do 

300 mkw. Po płyny do płukania tkanin sięga 

nieco mniej osób, w  analizowanych okresie 

znajdowały się one na prawie 27% parago-

nów. Na dalszych pozycjach znalazły się od-

plamiacze – obecne na ponad 15% parago-

nów, oraz krochmale ok. 2%. Średnia liczba 

wariantów środków do prania w sklepach 

małoformatowych w analizowanym okresie 

wynosiła ok. 15. Ok. 8 wariantów stanowiły 

detergenty do prania, 5 wariantów płynów 

do płukania tkanin, 3 rodzaje wybielaczy 

oraz 1 krochmal. Biorąc pod uwagę całą 

kategorię środków do prania, w czołówce 

najlepiej zarabiających marek znalazły się: 

Vizir, Lenor, E, Vanish oraz Ariel. W zesta-

wieniu produktów osiągających najwyższe 

udziały wartościowe w  sprzedaży 3 pierw-

sze miejsca zajmuje marka Vizir z proszkiem 

do prania tkanin kolorowych w pojemności 

300 oraz 1500 g oraz do prania tkanin bia-

łych w pudełku 300 g. Na kolejnym miejscu 

znalazła się Dosia z proszkiem do kolorów 

w pudełku 300 g. 

Konsumenci sklepów małoformatowych 

wśród detergentów do prania w dalszym ciągu 

najczęściej sięgają po proszki. Chociaż w ze-

stawieniu top produktów na 7 miejscu już 

znalazł się płyn do prania Wirek. Konsumenci 

często sięgają również po płyn do prania ko-

lorowych tkanin Perwoll Briliant Color oraz 

Perwoll Renewe 3DBlack Effect, które znalazły 

się na kolejnych miejscach. Czołowe miejsca 

tego zestawienia zajmują marki: Vizir, Dosia 

oraz E oferujące proszki do prania. Producenci 

w pierwszej dziesiątce pod względem udzia-

łów wartościowych w sprzedaży to: Procter&-

Gamble, Henkel, Reckitt Benckiser, Achem, 

Pollena Ostrzeszów, Eurochemia, Unilever, 

Delko, Burnus oraz Gold Drop.

Biorąc pod uwagę kategorię płynów do płu-

kania tkanin wśród marek dostępnych na ryn-

ku, klienci sklepów małoformatowych w 2016 

roku najczęściej wybierali Lenor. Marka ta zy-

skała 31% udziałów w sprzedaży tej kategorii. 

Kolejne marki znajdujące się na podium z wy-

sokimi wynikami to Silan (19%) oraz E (16%). 

Klienci sklepów do 300 mkw. często wybierają 

płyny takich marek jak Coccolino, Softlan, So-

fin, K, Wirek, Booster oraz Delko Filip. 

Surf white 
orchid & jasmine

UNILEVER 
POLSKA
Surf color 
tropical lily & 
ylang ylang

PROCTER & GAMBLE
Kapsułki Ariel 3w1 kolor
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LAKMA STREFA
Perlux Koncentrat 
do płukania tkanin 
Fresh Wind

Perlux White

Perlux Color

Z OFERTY PRODUCENTA

W kategorii krochmali zdecydowanym lide-

rem pozostaje Gold Drop, posiadający ponad 

70% udziałów w sprzedaży w sklepach mało-

formatowych. Natomiast w kategorii wybiela-

czy i odplamiaczy liderem pozostaje Reckitt 

Benckiser z marką Vanish. Udziały tej marki 

Justyna Kiełkowska
Marketing Manager
Lakma Strefa

Konsumenci mają coraz mniej czasu i poszukują produktów, któ-
re przyśpieszą im trudne wybory w kwestii prania. Jaki detergent 
wybrać? Ile go dodać? Czy na pewno usunie plamy?  Z rozwią-
zaniem tych dylematów spieszą producenci, oferując coraz bar-
dziej innowacyjne rozwiązania i udoskonalając swoje produkty. 

Postępuje kompaktyzacja środków piorących, a produkty stają się coraz bardziej multifunkcyj-
ne. Oprócz skoncentrowanych proszków pojawiły się na rynku żelowe kapsuły. Na początku 
jednokomorowe, następnie dwukomorowe, trzykomorowe, a na zwieńczenie procesu ewolu-
cyjnego pojawiły się hybrydy łączące proszek i żel w jednej kapsułce. Taki produkt, jako pierw-
szy na rynek wprowadziła firma Lakma Strefa. Perły Piorące Perlux to innowacyjne, super 
skoncentrowane multikapsułki do prania. Perły Perlux łączą w sobie skuteczność proszku do 
prania, delikatność żelu, odkamieniacz chroniący pralkę, odplamiacz i color catcher w wersji 
color, a w wersji white związki wybielające na bazie aktywnego tlenu oraz aktywne polimery 
chroniące ubranie przed zszarzeniem. Innowacyjność to priorytet w opracowywaniu wszyst-
kich produktów firmy Lakma Strefa. Potwierdza to nasze hasło „Lakma – Power of Innovation”, 
które widnieje na każdym wytwarzanym przez nas produkcie.
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sięgają 67%. Na kolejnym miejscu znalazła się 

marka Ace Procter&Gamble osiągając ponad 

15% udziałów.

Według danych paragonowych pocho-

dzących z Centrum Monitorowania Rynku, 

w  72% sklepów małoformatowych w 2016 

roku były dostępne środki do prania. W 69% 

sklepów można było nabyć detergenty do pra-

nia, w  57% były obecnie płyny do płukania 

tkanin, 51% placówek miało w ofercie odpla-

miacze i wybielacze a krochmal można było 

kupić w co piątym sklepie.

Trendy rynkowe
Przy zatowarowaniu sklepu należy pamiętać 

o trendach rynkowych. „Polski shopper (a tym 

samym konsument) podzielił się na 2 rów-

ne, a zarazem skrajne grupy. Z jednej strony 

mamy tradycjonalistę używającego „starego”, 

sprawdzonego sposobu – proszków. Proszki 

służą przede wszystkim do odplamiania trud-

nych plam – dlatego też tutaj ważną rolę grają 

detergenty do prania białych rzeczy. Budując 

Ludwik kapsułki do prania tkanin białych White  
i tkanin kolorowych Color!
Skoncentrowany środek piorący w postaci wygodnej w użyciu kapsułki. Dzięki nowocze-
snej formule kapsułki są niezawodne w walce z plamami na białych i kolorowych tkani-
nach, chroniąc je jednocześnie przed utratą kolorów. Posiadają doskonałe właściwości 
piorące i odplamiające. Nadają praniu przyjemny, długotrwały zapach. Wygodne i proste 
w użyciu – idealne dla nowoczesnych osób ceniących sobie jakość i wygodę!
Kapsułki dostępne w opakowaniach po: 10 szt., 15 szt., 22 szt., 32 szt.

GRUPA INCOZ OFERTY PRODUCENTA

GRUPA INCO
Ludwik kapsułki do prania White i Color

naszą półkę – połowa przestrzeni powinna 

być zagospodarowana właśnie pod proszki. 

Najbardziej rekomendowaną wersją jest jeden 

rozmiar opakowania – o szerokim spectrum 

brandów – od tańszych do droższych. Na-

tomiast, to co najbardziej napędza rynek to 

druga połowa – osoby szukające wygodnych 

rozwiązań, które są w stanie zapłacić nieco 

więcej za pranie. W związku czym na polskim 

rynku doświadczamy swoisty boom na kapsuł-

ki. Konsument je kocha – a producenci prze-

ścigają się w propozycji rynkowej” – wyjaśnia 

Jacek Szumski z Unilever Polska. Jak przyznaje 

Liliana Ćwik z Gold Drop oferta powinna być 

adekwatna do innowacji na rynku: „Firmy na 

bieżąco unowocześniają kategorię środków 

do prania i płukania o dodatkowe właściwości 

piorące czy ochronne. Zdecydowanie coraz 

większą popularnością cieszą się warianty sen-

sitive, antyalergiczne przyjazne dla osób uczu-

lonych i o wrażliwej skórze, a także dla dzieci 

i niemowląt”.

Monika Kociubińska

CLOVIN
Purox Color

POLLENA 
SAVONA
K Aromatherapy 
Harmony

Komfort Color

Spiro żel 
do prania 
Wool&Silk
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Ludwik nie tylko do naczyń!

Silna kampania Ludwika w TV marzec-maj!

kampania 
w prasie handlowej

strona 
ludwik.pl

billboard 
sponsorski

TV

znajdź nas 
na Facebooku

Najlepszy wybór 
dla Twojego sklepu!

2017-037_Reklama Ludwik do mycia szyb w czterech wariantch (Hurt i detalu – A4)_1.indd   1 2017-02-10   10:32:23



NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA MOJEJ SKÓRY

Poprawa gęstości skóry
u  90% badanych kobiet!*

Badania wykonane kamerą termowizyjną
potwierdziły poprawę mikrokrążenia.**

* Wynik pomiaru gęstości skóry wśród kobiet po 4 tygodniach stosowania.
** Badania wykonane kamerą termowizyjną po 4 tygodniach stosowania.
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SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACHSKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH

Nawilżające serum
żelowa konsystencja
do skóry normalnej

Odżywczy balsam
bogata formuła
do skóry suchej

Cellulit to problem dość powszechny. We-

dług kosmetologów dotyczy on aż 85% żeń-

skiej populacji. Potencjalnie więc grupa konsu-

mentek jest w tej kategorii naprawdę szeroka. 

Cellulit to nierównomierne rozmieszczenie 

tkanki tłuszczowej związane z zaburzeniami 

w przepuszczalności naczyń włosowatych, 

mikrokrążenia, zakłóceniami w metabolizmie 

adipocytów i fibroblastów. W wyniku tego 

procesu skóra staje się nierówna i gąbczasta, 

pojawiają się na niej pofałdowania, grudki 

i zagłębienia. Partie ciała szczególnie narażone 

na powstawanie cellulitu to uda, brzuch i po-

śladki, czyli obszary większego odkładania się 

tłuszczu, w których stwierdza się większą ilość 

receptorów estrogenowych.

Najczęstsze przyczyny powstawania cellulitu to 

zaburzenia hormonalne związane z aktywnością 

estrogenów, brak aktywności fizycznej i zła dieta, 

ale także wszystko, co utrudnia krążenie krwi, np. 

zbyt ciasne ubrania, a nawet wady postawy.

Najnowsze odkrycia naukowców wskazują 

na jeszcze jeden mechanizm istotny z punk-

tu widzenia walki z cellulitem – zachodzący 

w skórze proces glikacji. Wiąże się on z nad-

miarem spożywanych w diecie węglowodanów 

i polega na przyłączaniu się cząsteczek cukrów 

do włókien kolagenu w skórze. W rezultacie 

traci on swoje własności biomechaniczne. 

Aby terapia antycellulitowa była skuteczna, 

należy działać kompleksowo. Bardzo ważna jest 

regularna aktywność fizyczna oraz wypracowa-

Wygraj z cellulitem!
SORAYA Body Diet 24 ANTYCELLULIT, ANTYGLIKACJA

nie zdrowych nawyków żywieniowych, w tym 

ograniczenie podaży cukru w diecie. Należy 

również pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji 

ciała. Warto stosować specjalistyczne kosmetyki 

antycellulitowe, takie jak SORAYA Body Diet 24 

Antycellulit Antyglikacja, którego formuła działa 

dwutorowo. Ich innowacyjna formuła oparta 

na połączeniu Kompleksu antyglikacyjnego oraz 

Technologii kosmetycznej liposukcji, wykorzy-

stuje nowatorskie składniki, aby skóra odzy-

skała wymarzony kształt, gęstość i sprężystość. 

Kompleks antyglikacyjny hamuje proces glikacji 

i wzmacnia kolagenowy fundament skóry,  aby 

zwiększyć jej gęstość, napięcie i sprężystość. 

Technologia kosmetycznej liposukcji ogranicza 

komórkom tłuszczowym kalorie i pobudza je 

do spalania tłuszczu 24 godziny na dobę, dzięki 

czemu zmniejsza się widoczność cellulitu.

Kosmetyki Soraya Body Diet 24 Antycellulit Antyglikacja dostępne są w dwóch wariantach prze-
znaczonych dla różnych typów skóry – nawilżające serum do skóry normalnej o lekkiej żelowej 
konsystencji oraz odżywczy balsam do suchej skóry o bogatej formule. Pamiętajmy, aby aplikację 
kosmetyku  połączyć z około 2-minutowym masażem, który poprawi krążenie krwi w skórze.

Skuteczność kosmetyków Soraya Body Diet 24 z innowacyjnym kompleksem antyglikacyjnym 
została potwierdzona w badaniach instrumentalnych. Wśród kobiet, które stosowały kosmetyk re-
gularnie przez 4 tygodnie przeprowadzono badanie gęstości skóry oraz badanie kamerą termowi-
zyjną. U 90% badanych zaobserwowano zagęszczenie struktury skóry, a u wszystkich badanych – 
lepsze jej ukrwienie i dotlenienie. 100% kobiet odczuło poprawę wygładzenia skóry, a 85% z nich 
– zmniejszenie widoczności cellulitu. Badania potwierdziły, że regularne stosowanie kosmetyków 
Soraya Body Diet 24 pomaga w osiągnięciu wymarzonych rezultatów. Pamiętajmy jednak, że jest 
to jeden z 3 kluczowych elementów walki z cellulitem. Aby w pełni móc cieszyć się wymarzoną 
sylwetką, niezbędna jest również zbilansowana dieta oraz regularna aktywność fizyczna.
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Cukier na cenzurowanym
Naukowcy odkryli, że w procesie glikacji spożywany w diecie cukier osłabia
kolagenowy fundament skóry. W rezultacie traci ona sprężystość i gęstość,
co sprzyja powstawaniu cellulitu. Pozbycie się zbędnych kilogramów
nie wystarczy, by pozbyć się i jego.

Innowacyjną formułę kosmetyków Soraya Body Diet 24 Antycellulit,
Antyglikacja łączącą Technologię Kosmetycznej Liposukcji oraz
Kompleks Antyglikacyjny - skuteczną broń w walce z cellulitem.

MAMY NA TO SPOSÓB!
Innowacyjną formułę kosmetyków Soraya Body Diet 24 Antycellulit,
Antyglikacja łączącą Technologię Kosmetycznej Liposukcji oraz
Kompleks Antyglikacyjny - skuteczną broń w walce z cellulitem.

MAMY NA TO SPOSÓB!

Kompleks Antyglikacyjny
Hamuje proces glikacji i wzmacnia kolagenowy fundament skóry,
aby zwiększyć jej gęstość, napięcie i sprężystość.

Technologia Kosmetycznej Liposukcji
Ogranicza komórkom tłuszczowym kalorie i pobudza je
do spalania tłuszczu 24 godziny na dobę, dzięki czemu
zmniejsza widoczność cellulitu.

NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA MOJEJ SKÓRY

Poprawa gęstości skóry
u  90% badanych kobiet!*

Badania wykonane kamerą termowizyjną
potwierdziły poprawę mikrokrążenia.**

* Wynik pomiaru gęstości skóry wśród kobiet po 4 tygodniach stosowania.
** Badania wykonane kamerą termowizyjną po 4 tygodniach stosowania.
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do skóry suchej



SORAYA      SORAYA.PL

SORAYA_BD24_HURT&DETAL_II_17.indd   1 3/6/17   3:14 PM



Korespondencja z Nowej Zelandii

W pierwszym sklepie nie było nawet koszyków. A było to centrum Auckland, 
największego miasta w kraju, wielkości Warszawy. Za kasą, na podwyższeniu 
siedział otyły Polinezyjczyk. Wyboru nie było, może za wyjątkiem chipsów 
i napojów. Ale to był normalny sklep spożywczy. Miał resztkę papierowego 
chleba tostowego, jakieś smarowidła, sery. Musiałem wszystkie produkty zbierać 
z półki i trzymać w rękach. Połowa powierzchni sklepu to był „nieużytek”. 

Detal na Antypodach

Drugi sklep był jeszcze gorszy – bo ta druga połowa to był po prostu bajzel, jakieś poroz-

walane krzesła i połamane regały. Ale były koszyki. Brudne i łamliwe. I wtedy pomyślałem 

„O cho! Będzie można zarobić na trade marketingu!”. Przeliczyłem się jednak. O tym za 

moment.

Jest parę sieci. Dyskontujący wielkopowierzchniowiec Pak’nSave, bardzo popularny, duży 

supermarketowiec Countdown, taka lokalna Żabka – FourSquare i lekko wyżej pozycjo-

nowany New word. W dużych miastach markety są w miarę dostępne, ale dużych miast 

w ogóle nie ma wiele. I tak ogólnie to nie ma tu dużo sklepów. Raz jechaliśmy do najbliż-

szego... 60 kilometrów. 

Wspaniała jest obsługa w marketach. Ekspozycja też niezła – zwłaszcza w New word, 

gdzie czasem boisz się wziąć śliwkę z usypanej piramidki, bo jest taka ładna, że ją zepsu-

jesz... Ale chwilę potem podbiega pracownik i uzupełnia. 

Natomiast mały, niezależny detal jest faktycznie znacznie niższej jakości z perspektywy 

porównania z Polską. I nie wiem do końca dlaczego. Przypomina mi się dowcip sprzed lat. 

Bata wysłał swojego pracownika, by rozpoznał czy rynek butów w Indiach jest perspekty-

wiczny. I ten dzwoni po paru dniach i mówi: „Szefie – tu nie ma co robić, bo wszyscy cho-

dzą boso!”. Ale nie wiedział, że był też drugi zwiadowca, który stwierdził co innego: „Szefie 

– ziemia obiecana – tu nikt nie chodzi w butach!”. I może to jest jakieś pole dla eksportu 

wiedzy do detalistów. Być może warto wydać tu nowozelandzką wersję Hurtu i Detalu :) Tak 

by się mogło zdawać. Z tym, że oni tego nie potrzebują. Kiwi (jak o sobie mówią) nie mają 

parcia na konsumpcję. Nie chcą mieć więcej, lepiej, szybciej, ładniej. Mają dużo, mają do-

brze, mają akurat. To jest ich styl i wartość. To populacja 4,5-milionowa. Rynek nie jest duży. 

To co może być ciekawe to właśnie sposób myślenia o asortymencie i aranżacji sklepu 

w sieciach. Na wejściu są oczywiście świeże warzywa i owoce, ale często też seria regałów 

z winami. Wybór win jest ogromny. Pieczywo (umówmy się – to nie jest pieczywo, oni nie 

znają chleba) i bakalie są często w paru miejscach. Sporo mleka, ale to też dlatego, że Nowa 

Zelandia słynie m.in. z hodowli bydła, w tym mlecznego. Dużą dystrybucję i ekspozycję 

mają energetyki. Bogaty asortyment, ale mam wrażenie, że ich lokalne marki są silnejsze. 

Sieci handlowe mają też swoje marki, trochę takie jeszcze celowo opuszczane w pozycjo-

nowaniu, biednie wyglądające. Wracając jeszcze do napojów – coraz mocniej podziwiam 

liderów globalnych za ich sposób zarządzania aosrtymentem. Nad niektórymi produktami 

można się wręcz zadumać, a nie tylko zdumieć, jak np. Pepsi-Cola z „made with real sugar”. 

Można zgłupieć ;) 

W Nowej Zelandii skończyły się wakacje. Ale wysepka „powrót do szkoły” taka skromna. 

W sumie po co przesadzać? I to jest tu chyba myślą przewodnią. U nas niebawem zacznie 

się śledzenie shoppera beacon’ami, pełny retailtainment. Mamy już głębokie analizy opła-

calności każdego centymetra półki. A tu... a tu nie. I co z tego? Nic. Ciekawie. 
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Grzegorz Osóbka, Prezes Zarządu 
Umbrella Marketing Group
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Korespondencja ze Szwajcarii

Nieformalną stolicą Szwajcarii jest Berno, jednak największym miastem 
i głównym ośrodkiem gospodarczym kraju jest Zurych. Choć przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w Szwajcarii, to poziom ok. 6,5 tys CHF, 
to średnie zarobki w Zurychu są o ponad 7% wyższe niż w pozostałych 
kantonach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kurs franka szwajcarskiego – 
spędzający sen z powiek wielu właścicieli mieszkań w Polsce – to okaże się, 
że na konto mieszkańca Zurychu wpływa miesięcznie średnio 28 tys. złotych. 
To blisko 5-krotność przeciętnych zarobków Warszawiaka. Czy to dużo? 
Sprawdźmy jakie są ceny detaliczne w sklepach spożywczych w Zurychu 
i w Warszawie i jaka jest faktyczna siła nabywcza.

Handel w Zurychu

Handel detaliczny w Zurychu to przede 

wszystkim supermarkety, gdzie prym wiodą 

sieci Migros i Coop, a także dyskonty sieci 

Lidl i Aldi. Format tradycyjny handlu artykuła-

mi spożywczymi ograniczony jest praktycznie 

do piekarni i cukierni z dodatkiem art. FMCG 

i oczywiście sklepów ze szwajcarską czekoladą 

– najczęściej Lindt.

Skupmy sie jednak na dwóch pierwszych 

sieciach supermarketów, gdzie sprawdziliśmy 

jakie są ceny wybranych – podstawowych ar-

tykułów spożywczych, dostępnych w Polsce 

w takich samych lub zbliżonych gramaturach. 

Dla porównania cen krajowych wybraliśmy hi-

permarket Carrefour znajdujący sie w Warsza-

wie w Galerii Handlowej Reduta.

Pomimo tego, że wartość koszyka w Zurychu mierzona kursem CHF na poziomie 4 zł wyniosła 

103,60 PLN w stosunku do 37,27 PLN w Warszawie, to stanowi tylko 0,4% przeciętnego wynagro-

dzenia mieszkańca Zurychu. W Warszawie koszyk stanowi aż 0,7% przeciętnego wynagrodzenia.
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Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny

Więcej zdjęć obejrzysz w naszym serwisie internetowym: www.hurtidetal.pl

Asortyment
w koszyku zakupowym

Zurych Zurych Warszawa

cena w CHF cena w PLN, kurs 4,0 cena w PLN

Olej roślinny 1 l 3,90 15,60 5,89

Przyprawa w płynie Knorr 2,90 11,60 3,15

Mleko UHT 1 l 1,25 5,00 1,99

Cukier  1 kg 1,00 4,00 2,99

Woda niegazowana 1,5 l 0,25 1,00 1,00

Jajka 10 szt. 3,00 12,00 3,79

Mentos 2,70 10,80 1,89

nimm2 90 g 2,75 11,00 3,49

Dr. Oetker – ciasta w proszku 5,20 20,80 5,39

Pringles 2,95 11,80 7,69

Wartość koszyka 25,90 103,60 37,27

Średnie wynagrodzenie 6955 5400

Udział koszyka w wynagrodzeniu 0,4% 0,7%

Handel za granicą
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W dniach 5-9 marca 2017 w Düsseldorfie odbywały się największe na świecie targi Retailu i wyposażenia sklepów EuroShop. Była to doskonała 
okazja do zaprezentowania światowych trendów, innowacji, a także do spotkań handlowych i prowadzenia dyskusji. Na powierzchni 128 tys. mkw. 
swoją ofertę zaprezentowało 2 367 wystawców z 61 krajów świata, a wśród nich ponad 80 firm z Polski. Co ciekawego w zakresie innowacyjnych 
rozwiązań dla Retailu przygotowali wystawcy? – z tym pytaniem zwróciliśmy się do przedstawicieli firm Modern-Expo S.A. i Mago S.A.

Targi EuroShop
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Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny

Anatolij Khodziuk
Inteligentna półka na napoje alkoholowe

Boks samoobsługowy

Boks kasowy typu „Flexi”

Bogdan Łukasik

Piotr Kraśnicki

Piotr Kraśnicki, 
Dyrektor Sprzedaży Modern-Expo S.A.

Anatolij Khodziuk, Prezes Zarządu Modern-Expo S.A.
Połączenie z czołowym dostawcą wyposażenia w Europie – firmą Schweitzer stało się faktem…

Bogdan Łukasik, Przewodniczący Rady Nadzorczej Modern-Expo S.A.
Jak branża zareagowała na informację o połączeniu z firmą Schweitzer?

„Na targach EuroShop prezentowaliśmy wiele nowych 
rozwiązań. Pierwszym z nich jest inteligentna półka, 
która sama zarządza stanem magazynowym, a zamonto-
wane w niej specjalne czujniki analizują rotację towaru. 
Jeżeli np. zdejmujemy z półki produkt, to informacja 
o tym fakcie natychmiast jest przekazywana do systemu. 
To rozwiązanie umożliwia menedżerom obserwowanie, 
ile produktów jest w danym momencie na półce i nie 
chodząc po sklepie, można sprawdzić na bieżąco, które 
towary należy uzupełnić. Nasze rozwiązanie może być 
wykorzystywane do analizy różnych produktów, od gum 
do żucia, poprzez regały z wyrobami tytoniowymi, po 
lodówki z alkoholem. Co ważne, inteligentna półka za-
pewnia również możliwość sprawdzenia, czy znajdują się 
tam właściwe produkty, np. konkretnej marki. Przedstawi-
ciel handlowy ma wtedy ułatwione zadanie zarządzania 

„Rzeczywiście, połączenie sił stanowi duży krok 
w  rozwoju dla obydwu firm. Schweitzer – to firma, 
która posiada ogromne doświadczenie w tworze-
niu konceptów, począwszy od gruntownych analiz 
lokalizacji sklepów, potrzeb klientów, aż po tworze-
nie samego designu placówki handlowej. Firma ma 
swoje oddziały w wielu krajach i posiada wieloletnie 
doświadczenie we współpracy z dużymi międzynaro-
dowymi sieciami handlowymi, posiadającymi tysiące 
sklepów na całym świecie. 

„Połączenie Modern-Expo z firmą Schweitzer, które ogło-
siliśmy na targach EuroShop to prawdziwy szok dla całej 
branży. Od dłuższego czasu Modern-Expo jest postrzegana 
jako firma, która może realnie zagrozić pozycji liderów na 

własną półką. Ponadto, dzięki oprogramowaniu jesteśmy 
w stanie zdalnie sprawdzić i przekazać ważne informacje 
właścicielowi sklepu, np. na temat stanu technicznego 
urządzenia, czy wiatrak pracuje prawidłowo lub czy tem-
peratura jest ustawiona właściwie. Równocześnie nasz 
system dostarcza danych o przepływie klientów, jest przy-
datny w ocenie skuteczności działań promocyjnych. Na 
targach pokazujemy także boks samoobsługowy, wypo-
sażony w nasze oprogramowanie. Zastosowaliśmy tutaj 
skaner, wagę oraz moduł zapewniający możliwość płat-
ności kartą lub gotówką, czyli pełny cash management.  
Trzecim rozwiązaniem jest boks kasowy typu „Flexi”. 
W krajach niemieckojęzycznych boksy kasowe są za-
zwyczaj kanciaste. We Francji i krajach śródziemno-
morskich komory boksów są zaokrąglone. W boksach 
„Flexi”, w przeciwieństwie do rozwiązań naszej kon-
kurencji, możemy w dowolny sposób kształtować ko-
morę towarową i spełnić różne oczekiwania naszych 
klientów. Równie ciekawym rozwiązaniem wpisującym 
się w obecne trendy rynkowe są tzw. postomaty. Dzięki 
naszemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie urzą-
dzeń chłodniczych jesteśmy w stanie zaproponować 
naszym klientom paczkomaty z zamontowanymi 
agregatami chłodniczym, które mogą być wykorzy-
stane do organizowania dostaw internetowych za-
kupów produktów spożywczych. Postomaty można 
zamontować nie tylko na osiedlach mieszkalnych czy 
stacjach benzynowych, ale również bezpośrednio 
przed sklepem tak, żeby klienci po zakupach inter-
netowych mogli bez kolejek odebrać zakupiony to-
war na sklepowym parkingu”.

poszczególnych rynkach europejskich – ze względu na lo-
kalizację, wysoką jakość naszych produktów, nowoczesne 
technologie i metody wytwarzania. Wspólny biznes z firmą 
Schweitzer poprzez stworzenie spółki join-venture na rynku 
D-A-CH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), bo o takiej formie 
współpracy mówimy, zapewni nam efekt synergii dwóch 
bardzo dużych firm – lidera w zakresie konceptów i zaawan-
sowanych projektów – firmy Schweitzer i lidera w zakresie 
produkcji i logistyki, a zarazem największej firmy w Europie 
pod względem efektywności pracy – firmy Modern-Expo. 
Nasz slogan, który można zobaczyć na naszym stoisku – „Eu-
ropean Lowcost Shopfitter” – jest potwierdzeniem tego, że 
w sposób efektywny zachowujemy relację jakości i poziomu 
serwisu do ceny, jaką jesteśmy w stanie zaoferować.

Kreowanie rynku retail i wszelkie zmiany, które na nim 
zachodzą – w sklepach Carrefour, czy REWE – często są 
tworzone właśnie przez firmę Schweitzer. Również zmiana 
konceptu Selgrosa i jego rynkowy sukces związane są z dzia-
łalnością naszego nowego partnera. Jednak Schweitzer nie 
ma na tyle dużego zaplecza produkcyjnego, który by pozwo-
lił na realizację np. kilku tysięcy sklepów REWE na terenie 
Niemiec. My takie zaplecze posiadamy i jesteśmy w stanie 
wyprodukować wyposażenie co najmniej trzech supermar-
ketów dziennie – przy obecnych mocach produkcyjnych, 
a  po otwarciu kolejnej, czwartej już, fabryki nasze możli-
wości jeszcze wzrosną. Tak więc jesteśmy przygotowani na 
realizację bardzo dużych projektów. I na ten efekt synergii 
w naszej współpracy właśnie bardzo liczymy.” 

Taka firma potrzebuje partnera, który ma z kolei ogromne 
doświadczenie w produkcji. Tym partnerem jest właśnie 
firma Modern-Expo. Zdecydowaliśmy się na współpra-
cę na rynku, na którym Schweitzer ma największe do-
świadczenie czyli Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Liczymy 
na duży, wspólny sukces. Mamy w planach szereg cieka-
wych, wspólnych projektów, które właśnie się realizują. 
Nasi partnerzy z firmy Schweitzer byli obecni na naszym 
stoisku i wspólnie prowadziliśmy handlowe rozmowy 
z klientami z Niemiec, Szwajcarii, Austrii i innych krajów.”

Relacja
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Dwufunkcyjny boks kasowy wyposażony 
w dwa monitory – dla kasjera i klienta

Wózek do pickingu

Moduł boksów samoobsługowych „Daisy” 
i wózek sklepowy z nowoczesną nakładką

Janusz Ciepliński
Prezes Zarządu Mago S.A.

Bardzo ciekawe i innowacyjne rozwiązania dla handlu detalicznego przygotowała fir-
ma SCHOTT – czołowa międzynarodowa grupa technologiczna, działająca w dziedzi-
nie specjalistycznego szkła i ceramiki szklanej – prezentując dwa nowe systemy.

„Ta edycja targów EuroShop jest dla nas szcze-
gólna, ponieważ pokazujemy całkowicie inną 
twarz firmy Mago, firmę nowoczesną, skierowa-
ną na najnowocześniejsze rozwiązania elektro-
niczne, które dają klientowi większe możliwo-
ści zakupów, identyfikacji towarów w sklepie. 
Część z naszych innowacji pracuje już w dużych 
sieciach handlowych, część testujemy, część bę-
dzie testowana. Natomiast nie będą to już tylko 
regały i stal, ale nowoczesne rozwiązania tech-

nologiczne połączone z elektroniką, smartfonami. To wszyst-
ko ma sprawić, aby zakupy stały się dla klienta bardziej przy-
jemne i szybsze, niż jeszcze kilka lat temu. Te rozwiązania 
technologiczne pojawiły się w firmie Mago wraz z momen-
tem przejęcia jednego z producentów, który specjalizuje się 
w tej dziedzinie. Powiązaliśmy nasze doświadczenie w reta-
ilingu i ich doświadczenie w rozwiązaniach elektronicznych, 
w efekcie czego mamy najnowocześniejsze produkty dla 
sieci sklepów i ich klientów. To co jeszcze wyróżnia firmę 
Mago, to fakt, że akcjonariusz otworzył nową firmę, która 
produkuje najnowocześniejsze rozwiązania oświetleniowe, 
które również prezentujemy na stoisku.
Jednym ze szlagierów, który prezentowaliśmy na stoisku 
Mago, jest nowoczesne rozwiązanie boksów samoobsługo-
wych „Daisy”. Są to cztery boksy powiązane ze stacją płat-
niczą. To chyba jedyne tego typu rozwiązanie na świecie. 
Zauważyliśmy, że boksy samoobsługowe są lekko niedo-
ceniane, a przez starszych klientów sieci – wręcz omijane. 
Dlatego też w naszym rozwiązaniu w części środkowej stwo-
rzyliśmy strefę dla pracownika obsługi sklepu, który będzie 
mógł na bieżąco pomagać klientom w korzystaniu z boksów 
samoobsługowych. 
Moduł boksów samoobsługowych został powiązany z no-
woczesnym systemem nakładki na wózek sklepowy, gdzie 
jeżdżąc po sklepie możemy automatycznie zeskanować to-
war wkładany do wózka. Następnie podjeżdżając do stacji 
płatniczej, łączy się ona ze skanerem zamontowanym na 
wózku i pozostaje już tylko włożyć kartę płatniczą do ska-
nera lub dokonać płatności gotówkowej, a wydrukowany na 
potwierdzeniu płatności kod kreskowy automatycznie otwo-
rzy bramkę wyjściową.

Kolejną naszą innowacją jest boks kasowy dwufunkcyjny wyposażony w dwa monitory, jeden dla obsługi, a drugi dla klienta. 
W momencie, kiedy klient jest obsługiwany przez kasjera, może w wygodny sposób sprawdzać, jakie pozycje są skanowane i jaka 
jest wartość zakupów. W sytuacji, gdy boks nie jest obsługiwany przez obsługę, możemy automatycznie przestawić go w tryb pracy 
samoobsługowej, przesuwając jedynie moduł stacji płatniczej bliżej klienta. Brak kasjera nie musi wtedy oznaczać zamkniętej kasy, 
co jest irytujące dla klientów wielu sklepów. Nasze nowe rozwiązanie będzie testowane przez jedną z największych sieci handlo-
wych na świecie.
Kolejną nowością jest wózek do pickingu wraz z nowoczesnym rozwiązaniem elektronicznym i programistycznym, który ułatwia 
sieciom handlowym kompletowanie zamówień składanych przez internet. Wózek w sposób efektywny określa trasę przygotowy-
wania zamówienia i prowadzi pracownika obsługi bezpośrednio do miejsca, z którego ma wziąć dany produkt, a także wskazuje, 
do którego pudełka ma go włożyć. Pozwala to na kompletowanie kilku zamówień jednocześnie, skracając czas ich przygotowania 
i eliminując błędy.
Co bardzo ciekawe, stworzyliśmy ponadto aplikację na smartfony i tablety, która pozwala zarejestrowanym użytkownikom na au-
tomatyczne projektowanie sklepu w oparciu o wyposażenie Mago. Jest to bardzo przydatna funkcja szczególnie dla projektantów, 
którzy mogą w prosty sposób, łącząc się z naszą stroną internetową uzyskać pełną specyfikację potrzebnych modułów. Stoisko Mago, 
to również szereg atrakcji, m.in. występy barmańskie czy pokaz tańca Pole dance w wykonaniu mistrzyni Europy”.

SCHOTT Termofrost® Smart Access – jest pierwszym 
systemem drzwiowym, który umożliwia bezdotykowe 
otwieranie zamkniętego regału chłodniczego. Ułatwia on 
prezentowanie produktów żywnościowych przechowy-
wanych w chłodziarkach i wnosi zupełnie nową jakość 
do branży detalicznej sprzedaży żywności. Przełomowy 
system szklanych drzwi ułatwia atrakcyjne eksponowa-
nie produktów i zwiększa ilość zakupów dokonywanych 
przez klientów pod wpływem impulsu. Efekt ten jest osią-
gany dzięki zintegrowanemu czujnikowi, który jest akty-
wowany przez klienta zbliżającego się do drzwi lodówki. 
Drzwi otwierają się samoczynnie i cicho, bez konieczno-
ści ich dotykania. Stylistyka charakteryzująca się brakiem 
uchwytów i ram zapewnia maksymalną widoczność i nie-
przesłonięty widok produktów, a innowacyjny mecha-
nizm otwierania gwarantuje klientom bezproblemowy 
dostęp do wybranych przez nich towarów. Ta nowocze-

sna technologia może być zastosowana w nowych pio-
nowych regałach chłodniczych przeznaczonych do super-
marketów. System jest opracowany w celu prezentowania 
chłodzonych produktów, takich jak mleko, mięso, napoje 
lub gotowe dania w zakresie temperatur od 4°C do 8°C.

Zamknięcie otwartych witryn staje się dla sprzedawców 
coraz bardziej atrakcyjne, szczególnie kiedy zwrot z takiej 
inwestycji (ROI) wynosi około 2,5 roku. Sprzedawcy ko-
rzystają w ten sposób z oszczędności energii na poziomie 
od 30% do 65% zachowując atrakcyjność prezentacji to-
warów w miejscu sprzedaży.

Kolejnym nowym rozwiązaniem firmy SCHOTT są wyso-
ko transparentne drzwi do regałów chłodniczych, które 
zapewniają najlepszą widoczność produktów i pozwalają 
zmodyfikować istniejące witryny chłodnicze.

Relacja
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Ochrona majątku  
po ogłoszeniu upadłości

Upadłość i co potem? Jak chronić majątek prywatny swój i swoich bliskich? 
Postępowanie upadłościowe jest w jakimś sensie kołem ratunkowym dla kogoś, 
kto tonie w długach. I mimo, że z całego postępowania (były już) dłużnik wychodzi 
co do zasady goły i niezbyt wesoły, to warto mieć świadomość, że wpływ na to czy 
owo koło ratunkowe nie będzie betonowym, ma wiele okoliczności. W skrócie – 
można z upadłości wyjść tylko w skarpetkach, ale jest szansa na zostawienie sobie 
„bagażu podręcznego”. Dodatkowo, długi mają tę brzydką cechę, że najczęściej 
dotykają nie tylko samego dłużnika. Co zrobić, aby ratując się samemu nie 
zaszkodzić swoim bliskim?

Mateusz Medyński,  
Radca prawny, 
Zimmerman  
i Wspólnicy sp. k.

Wojciech Bobik,  
Prawnik, Zimmerman  
i Wspólnicy sp. k.

Autorzy:

Czego nam nie zabiorą?
Na początek przyjrzyjmy się tym składnikom 

majątku dłużnika, których odebrać mu nie 

można, ponieważ ustawodawca zdecydował, 

że nie wchodzą one do masy upadłości. Są to 

przede wszystkim ubrania codzienne, zapas 

żywności czy opał na jeden miesiąc, przed-

mioty użytku domowego (pralka, telewizor – 

chyba, że są sprzętami najnowszej generacji, 

o zbytkownej wręcz wartości), przedmioty po-

trzebne do pracy, nauki czy praktyk religijnych. 

Do masy upadłościowej nie wejdą też świad-

czenia z pomocy społecznej oraz ubezpieczeń, 

a także – co oczywiste – prawa niezbywalne 

(np. autorskie prawa osobiste). Z ciekawostek: 

nie ma potrzeby również martwić się o los 

jednej krowy, dwóch kóz albo trzech owiec, 

bowiem one także są nie do ruszenia, jeżeli 

zapewniają nam wyżywienie. Natomiast wyna-

grodzenie za pracę wejdzie do masy w części 

określonej przepisami prawa pracy. 

Istotne znaczenie praktyczne ma domnie-

manie prawne, według którego wszystko to, 

co znajduje się w posiadaniu upadłego w dniu 

ogłoszenia upadłości należy do niego. Ponie-

waż termin ten nie nadchodzi niespodziewa-

nie, a raczej go wyglądamy, to rozsądnie jest 

zawczasu zrobić porządki. Warto pozbyć się 

wszystkiego co nie należy do przyszłego upa-

dłego, żeby po fakcie nie kłopotać się z dowo-

dzeniem, że ta waza to jest stryja, a samochód 

kolegi, co wpadł przejazdem. Im mniej nieja-

sności – tym lepiej.

Upadłość a małżeńskie 
ustroje majątkowe

To, że czasem na małżeństwie wyjść moż-

na jak Zabłocki na mydle, nie jest mądrością 

szczególnie nową. W perspektywie upadłości 

uwidacznia się to wyjątkowo jaskrawo. A to 

dlatego, że w przypadku ustroju małżeńskiej 

wspólności majątkowej cały dobytek należący 

do obojga partnerów wchodzi do masy upa-

dłości. Tym sposobem ogłoszenie upadłości 

wobec jednego małżonka rujnuje także drugie-

go. Gwoli ścisłości, współmałżonkowi przysłu-

guje środek obrony swego interesu. Może on 

dochodzić należności z tytułu udziału w mająt-

ku wspólnym (domniemywa się, że udział ten 

wynosi połowę, ale można dowodzić, że wię-

cej). Musi zrobić to w ramach postępowania 

upadłościowego, a jego część zaliczana będzie 

do drugiej kategorii, czyli zostanie zaspokojona 

dopiero po pokryciu wszystkich wierzytelności 

z pierwszej grupy oraz kosztów postępowania.

Jak można przypuszczać, najlepszą ochro-

ną dla majątku współmałżonka na wypadek 

upadłości jest ustrój rozdzielności majątko-

wej. Jednak o tym rozwiązaniu należy my-

śleć z niemałym wyprzedzeniem. Jeżeli roz-
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dzielność chcielibyśmy wprowadzić na mocy 

umowy, to nie możemy tego zrobić później 

niż na dwa lata przed dniem złożenia wnio-

sku o ogłoszenie upadłości. Z takim wyprze-

dzeniem trudno nawet w najgorszych kosz-

marach przewidywać, że kiedyś staniemy się 

niewypłacalni i  nie będzie ucieczki przed 

upadłością. Dlatego umowa majątkowa jest 

środkiem prewencyjnym, a nie doraźnym. 

Jeżeli zamierzamy prowadzić biznes z  ja-

kimkolwiek poziomem ryzyka (np. chcemy 

coś wziąć na kredyt) to mądrze jest najpierw 

zabezpieczyć majątek małżonka właśnie po-

przez rozdzielność majątkową. Wymaga to 

trochę wysiłku i mnóstwo zaufania do part-

nera, ale w sytuacji kryzysowej powoduje 

zagrożenie tylko dla części wspólnie zgroma-

dzonego majątku, a nie od razu dla całości.

Nieco krótszy termin obowiązuje w sytuacji, 

gdy o rozdzielności orzekł sąd. Jeżeli między 

małżonkami nie ma zgody, co do zawarcia 

umowy majątkowej, można wystąpić w tej 

sprawie do sądu. Taka rozdzielność względem 

masy upadłości będzie skuteczna, gdy została 

orzeczona najpóźniej na rok przed złożeniem 

wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że po-

zew złożono co najmniej dwa lata przed do-

starczeniem wspomnianego pisma.

Od negatywnych skutków upadłości współ-

małżonka nie uwalnia rozwód czy separacja. 

Owszem, pomiędzy rozwiedzionymi part-

nerami z mocy prawa powstaje rozdzielność 

majątkowa, ale nie będzie ona wywierała 

żadnego skutku względem masy upadłości, 

jeżeli powstała w ciągu roku przed złożeniem 

wniosku o ogłoszenie upadłości. Wyjątkiem 

jest sytuacja, w której wniesiono o rozwód dwa 

lata przez wnioskiem upadłościowym. Po roz-

wodzie nasz były współmałżonek może nam 

zatem jeszcze zaszkodzić.

Sprzedaż, darowizna 
i inne czynności prawne 
upadłego sprzed ogłoszenia 
upadłości

Ogłoszenie upadłości wpływa także na sku-

teczność dokonanych przez upadłego czynno-

ści prawnych w okresie przed ogłoszeniem upa-

dłości. Ogólną zasadą jest, że bezskuteczne są 

te działania, które dotyczyły otrzymania świad-

czenia o wartości rażąco niższej niż to, które 

sam upadły wykonał i jednocześnie czynność 

została dokonana w ciągu roku poprzedzają-

cego złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Zatem taka sankcja mogłaby spotkać umowę 

sprzedaży samochodu, jeżeli widniałaby na niej 

ewidentnie zbyt mała kwota. W konsekwencji 

takie auto weszłoby do masy upadłości. Nie 

trzeba wspominać, że taki sam los spotka każdą 

darowiznę dokonaną przez upadłego we wska-

zanym okresie, bowiem ta jest czynnością bez 

świadczenia zwrotnego, czyli zawsze jest stratą 

dla przyszłej masy upadłości.

Dalej idącymi obostrzeniami uwarunkowa-

no skuteczność czynności prawnych dokona-

nych z osobami bliskimi upadłego (zaliczono 

do nich małżonka, krewnych i powinowatych, 

ale także osobę pozostającą w tzw. konkubi-

nacie). Staną się one bezskuteczne (ale tylko 

wobec masy upadłości, czyli tylko w tym po-

stępowaniu traktowane będą jako takie, które 

w ogóle nie zostały dokonane), jeżeli dokona-

no ich później niż sześć miesięcy przed złoże-

niem wniosku o ogłoszenie upadłości. Wyjąt-

kiem jest sytuacja, kiedy wykazane zostanie, że 

nie wiązały się one z pokrzywdzeniem wierzy-

cieli. Ciężar dowodu, czyli udowodnienia bra-

ku złych intencji, spoczywa na osobie bliskiej, 

z którą upadły dokonał czynności.

Powołanie upadłego do 
spadku

Co w sytuacji, gdy upadły zostaje spadko-

biercą? Jeżeli otwarcie spadku, czyli śmierć 

spadkodawcy, nastąpiło po dniu ogłoszenia 

upadłości, wówczas otrzymane dobra wcho-

dzą z mocy prawa do masy upadłości, jako 

przyjęte z dobrodziejstwem inwentarza (czyli 

odpowiadamy za długi, ale tylko do wysoko-

ści wartości spadku, w najgorszym przypadku 

nie dostaniemy nic). Natomiast jeżeli otwar-

cie spadku miało miejsce przed ogłoszeniem 

upadłości, spadkobierca (przyszły upadły) nie 

powinien zwlekać z oświadczeniem o jego 

przyjęciu (zwykłym lub z dobrodziejstwem 

inwentarza) lub odrzuceniu, ponieważ gdy 

tego nie zrobi, z chwilą ogłoszenia upadłości 

spadek wejdzie do masy. Co prawda różnica 

w skutkach jest niewielka, ale można sobie 

wyobrazić, że w ramach spadku przyszły 

upadły otrzymał obraz, będący w rodzinie od 

pokoleń. Zanim ogłoszona zostanie upadłość 

może on ów obraz sprzedać synowi (przy 

zastrzeżeniu odpowiednio wysokiej ceny, by 

nie narazić się na ubezskutecznienie czynno-

ści) i w ten sposób zachować go w majątku 

rodzinnym, a jednocześnie nie zaszkodzić 

swoim wierzycielom. 

Odpowiedzialność członków 
zarządu za długi spółki

Na zakończenie rozważmy jeszcze zagad-

nienie tzw. posiłkowej odpowiedzialności 

członków zarządu za zobowiązania spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli któ-

ryś z wierzycieli spółki, w której zasiadaliśmy 

w  zarządzie, nie został w pełni zaspokojony 

w  ramach postępowania upadłościowego, 

może on próbować dobrać się do naszego 

prywatnego majątku, twierdząc, że egzekucja 

wobec spółki okazała się być bezskuteczna. 

Od odpowiedzialności uwolni nas wykaza-

nie, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki 

złożyliśmy w ustawowym terminie lub, że nie 

ponosimy winy w jego niezłożeniu. Możemy 

także udowadniać, że pomimo niezłożenia 

dokumentu, wierzyciele nie ponieśli szkody 

(tzn. gdyby wniosek złożono, majątek spółki 

byłby na takim samym lub niższym poziomie, 

a przez to wierzyciele nie uzyskaliby wcale 

wyższego zaspokojenia). Jednakże wykazanie 

powyższych przesłanek nie należy do zadań 

najprostszych. Spółki akcyjne także podlegają 

tej zasadzie, ale z kilkoma zmianami opisanymi 

w art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego.

Jak widać, upadłość nie jest ogłaszana 

w  próżni i oderwaniu od stosunków praw-

nych czy majątkowych jakie łączyły upadłe-

go przed jej ogłoszeniem. Trzeba mieć to na 

uwadze, bo w przededniu otwarcia postę-

powania upadłościowego będzie już zdecy-

dowanie za późno na jakiekolwiek starania 

o uratowanie majątku upadłego czy jego bli-

skich. Wtedy zostaje tylko cierpliwe sprząta-

nie po burzy, którą jest upadłość, ale niewiele 

już będzie można odzyskać. Przezorność jest 

zatem kluczem do sukcesu.
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PKWiU i stawki VAT – idealna para?
Polski ustawodawca przedstawiając towary i usługi, wobec których istnieje możliwość zastosowania obniżonych stawek 
VAT (8% i 5%), zdecydował się na ich określenie poprzez wskazanie wybranych grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług (w skrócie „PKWiU”). W związku ze zbliżającą się kolejną zmianą PKWiU dla celów VAT (bowiem już od 1 stycznia 
2018 r. najprawdopodobniej wejdzie w życie obowiązek stosowania PKWiU z 2015 r. dla celów VAT) warto przedstawić wady 
funkcjonowania obecnego systemu, które być może zostaną dostrzeżone i naprawione.

Czy w celu określenia 
prawidłowej stawki VAT 
muszę być specjalistą 
w zakresie klasyfikacji 
towarowej/usługowej?

Niestety tak. W przypadku, gdy przedsię-

biorca zdecydował się na produkcję wyrobów 

podlegających potencjalnie obniżonym staw-

kom VAT, musi przeprowadzić cały proces kla-

syfikacji towaru nie tylko na gruncie PKWiU, 

ale również musi być w stanie wskazać dla da-

nego towaru właściwy kod Taryfy celnej stano-

wiącej podstawę całego systemu Polskiej Kla-

syfikacji Wyrobów i Usług. Bardzo przydatna 

w  tym względzie jest wiedza odnośnie Ogól-

nych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalo-

nej, czy znajomość treści not wyjaśniających 

do określonych pozycji Taryfy celnej. 

Powyższe pokazuje, że aby właściwie zakla-

syfikować towar należy posiadać bardzo boga-

tą wiedzę z zakresu klasyfikacji. Niestety wie-

dza odnośnie tego gdzie znaleźć poszczególne 

źródła może być niewystarczająca. 

Bardzo częstym błędem jest powtarzanie 

przez dystrybutorów produktów stawki VAT, 

która została zastosowana przez producenta 

bądź importera. Tego rodzaju podmioty wycho-

dzą bowiem z założenia, że producenci oraz 

importerzy na pewno wiedzą co produkują lub 

sprowadzają na terytorium kraju. Nic bardziej 

mylnego. Zgodnie z komunikatem Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, który jest 

powtarzany jak mantra przez organy podat-

kowe w wydawanych interpretacjach, zasadą 

jest że zainteresowany podmiot sam klasyfiku-

je swoje towary i usługi. Powyższe w praktyce 

oznacza, że każdy podmiot w łańcuchu dostaw 

odpowiada za poprawność dokonanej klasyfi-

kacji i tym samym stosowanych stawek VAT.

Czy bycie specjalistą 
w zakresie klasyfikacji 
wystarczy?

Niestety nie. Oprócz tego, że trzeba być 

specjalistą w zakresie klasyfikacji statystycznej/

taryfowej towarów, to niejednokrotnie należy 

również posiadać szeroką wiedzę z zakresu to-

waroznawstwa, chemii, technologii żywności, 

procesów produkcji itd. Jako że wszystkie te 

elementy mogą mieć wpływ na klasyfikację sta-

tystyczną towarów, a w konsekwencji poziom 

stawki VAT. Najlepszą ilustracją tutaj będzie 

przykład:

• wyroby piekarskie od ciastkarskich roz-

różniane są poprzez zawartość w swo-

im składzie tłuszczu i cukru (poniżej 5% 

– piekarskie, gdzie stawka VAT może 

wynosić 5%, 8% lub 23% w zależności 

od spełnienia dalszych warunków, po-

wyżej 5% – ciastkarskie, gdzie stawka 

VAT może wynosić 8% bądź 23%.

• kiedy wiemy już, że nasz wyrób jest 

wyrobem ciastkarskim, to jeszcze nie 

znaczy, że wiemy jaką stawkę VAT 

mu przyporządkować, bowiem na to 

będzie miało wpływ jeszcze szereg 

skomplikowanych i trudnych do zba-

dania okoliczności, np. czy w składzie 

jest konserwant, a jeżeli tak, to czy jego 

funkcją technologiczną jest wydłużenie 

terminu przydatności do spożycia, czy 

tylko poprawienie konsystencji wyrobu 

(np. spulchnienie), wreszcie czy kon-

serwant ten jest w samym wyrobie, czy 

np. tylko w jego nadzieniu. 

Te okoliczności techniczne dotyczące towa-

rów są trudno weryfikowalne i niejednokrotnie 

wymagają specjalistycznej wiedzy, która po-

woduje u poszczególnych uczestników rynku 

(głównie od producentów/importerów jako 

pierwszych wprowadzających dany towar do 

obrotu komercyjnego w Polsce) ogromne na-

kłady czasu oraz kosztów w celu wyjaśnienia 

tych okoliczności.

Zupełnie inną kwestią pozostają usługi, któ-

re na podstawie obecnie stosowanego PKWiU 

z  2008 r., można klasyfikować wyłącznie 

w oparciu o nazwę danego grupowania wspo-

mnianego systemu klasyfikacji oraz pewne ogól-

ne wskazówki wskazane na stronach GUS (stąd 

też duża część zamieszania obecnie w zakresie 

mechanizmu odwróconego obciążenia w bran-

ży budowlanej). Tym samym pozostaje nam 

wyłącznie własna wykładnia językowa zwrotów 

użytych przez ustawodawcę i próba odgadnięcia 

tego, co ten miał na myśli. Nie jest to oczywiście 

sytuacja pożądana skoro ustawodawca uzależnił 

od PKWiU tak ważny element zobowiązania po-

datkowego jakim jest stawka podatku. 

A co jeżeli nie jestem 
specjalistą w zakresie 
klasyfikacji towarów/usług?

W takim razie pozostają w praktyce dwa 

wyjścia: wystąpienie z wnioskiem o wydanie 

opinii klasyfikacyjnej (jest to jedyny sposób na 

potwierdzenie klasyfikacji usług) albo wystą-

pienie z wnioskiem o wydanie Wiążącej Infor-

macji Taryfowej (ma zastosowanie wyłącznie 

w zakresie towarów). 

W przypadku wystąpienia z wnioskiem 

o wydanie opinii klasyfikacyjnej przez Urząd 

Statystyczny w Łodzi albo Główny Urząd Sta-

142 | www.hurtidetal.pl

Prawo, Podatki, Finanse

Autorzy: 

Jakub Matusiak, 
Dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC;
Krzysztof Wiński, 
Menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC; 
Jakub Jaros, 
Starszy konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC



tystyczny w Warszawie musimy wiedzieć, że 

dokonują one klasyfikacji wyłącznie w oparciu 

o to co zostało przedstawione przez nas we 

wniosku. Wspomniane urzędy nie dokonują 

badań próbek wyrobów, które mogą być bar-

dzo istotne dla samej klasyfikacji. Co więcej, 

wydana opinia nie ma waloru decyzji admi-

nistracyjnej co w praktyce oznacza, że nie 

jest dla nikogo wiążąca, a stanowi wyłącznie 

wyznacznik odnośnie tego jak towar/usługa 

mogą być klasyfikowane. Dodatkowo w prak-

tyce zdarzają się przypadki, w których urzędy 

statystyczne po kilku latach od wydania przez 

siebie opinii przesyłają do wnioskodawcy pi-

smo informujące, iż został dokonany błąd 

w  pierwotnej klasyfikacji i poprawnym gru-

powaniem PKWiU jest zupełnie inne od tego 

wskazanego wcześniej. Jeżeli taki błąd powo-

duje, że przedsiębiorca nadal porusza się ra-

mach tej stawki VAT albo nagle się okazało, że 

jest uprawniony do stosowania niższej stawki 

VAT to oczywiście nie stanowi to problemu. 

Problem pojawia się w przypadku, gdy okaże 

się, że jest zobowiązany do stosowania staw-

ki VAT wyższej niż dotychczas. I wtedy nasu-

wa się również pytanie: czy stosować wyższą 

stawkę VAT od momentu otrzymania zmienio-

nej opinii czy też korygować swoje rozliczenia 

również w okresach przeszłych. 

Drugim alternatywnym sposobem na po-

twierdzenie klasyfikacji towarów jest wystą-

pienie z wnioskiem o wydanie Wiążącej Infor-

macji Towarowej (w skrócie „WIT”), która jest 

wydawana przez wyspecjalizowane w zakresie 

klasyfikacji towarów organy celne. Należy pod-

kreślić, iż WIT ma walor decyzji administra-

cyjnej, co oznacza, że ma charakter wiążący 

oraz bardzo często jest wydawany dopiero po 

przeprowadzeniu badań na próbkach danego 

towaru, co może sugerować, że przedstawiona 

klasyfikacja jest przemyślana. WIT jest wyda-

wany jednak wyłącznie w przypadku dokony-

wania lub faktycznego przewidywania ekspor-

tu lub importu klasyfikowanych towarów. 

Częstą praktyką podmiotów, które pragną 

potwierdzić możliwość stosowania obniżonych 

stawek VAT w zakresie sprzedawanych towa-

rów/usług, jest pominięcie wspomnianych 

wcześniej działań i skupienie się wyłącznie 

na wystąpieniu z wnioskiem o interpretację 

podatkową. Organy podatkowe choć wyda-

ją pozytywne interpretacje podatkowe w tym 

zakresie to za każdym razem powtarzają, że 

nie są właściwe do weryfikacji poprawności 

dokonanej przez wnioskodawcę klasyfikacji 

towarów/usług. W konsekwencji – pomimo 

orzeczeń sądów administracyjnych kwestio-

nujących walor tego typu zastrzeżeń – w toku 

kontroli poprawności stosowania stawki VAT, 

organy podatkowe mogą próbować podważać 

moc ochronną takich interpretacji. 

Dlatego też w praktyce dopiero zestaw doku-

mentów w postaci opinii klasyfikacyjnej i inter-

pretacji indywidualnej (ewentualnie WIT oraz 

interpretacji indywidualnej) daje zadawalający 

poziom ochrony (każdemu w łańcuchu dystry-

bucji ochronę pod kątem fiskalnym, a produ-

centowi/importerowi, odpowiedzialnemu za 

stawkę VAT „w dół” łańcucha dystrybucji – rów-

nież ochronę przed biznesowymi konsekwen-

cjami regulowania stawki VAT w tym łańcuchu).

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że na-

wet taki zestaw dokumentów, choć w praktyce 

stanowi bardzo mocną tarczę przed potencjal-

nym kwestionowaniem poziomu stawki VAT 

przez organy podatkowe, od strony formalnej 

100% ochrony nie daje, bowiem opinia staty-

styczna nie ma charakteru wiążącego (jak była 

mowa powyżej), a interpretacja indywidualna 

wydana na jej podstawie jest zazwyczaj warun-

kowa, tj. organ podatkowy potwierdza stoso-

wanie określonej stawki VAT, o ile towar/usługa 

będące przedmiotem zapytania są klasyfiko-

wane do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Kolejne plany ustawodawcy
Na chwilę obecną z dniem 1 stycznia 2018 r. 

przestanie mieć zastosowanie dla celów po-

datku VAT rozporządzenie w sprawie PKWiU 

z 2008 r. Wraz z tym dniem zacznie obowią-

zywać dla celów tego podatku nowe rozporzą-

dzenie w sprawie PKWiU z 2015 r. 

Powyższe musi być poprzedzone zmianą 

załączników do ustawy o VAT oraz zmianą 

rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla 

których obniża się stawkę VAT. 

W nowym rozporządzeniu oprócz zmian 

w  zakresie klasyfikacji produktów zmianie 

uległ również klucz powiązań pomiędzy koda-

mi Taryfy celnej a PKWiU. Do tej pory korela-

cja wskazana była w rozporządzeniu PKWiU 

z 2008 r. Według nowej regulacji klucz powią-

zań będzie zamieszczany na stronie Głównego 

Urzędu Statystycznego i corocznie będzie aktu-

alizowany wraz ze zmianami kodów Taryfy Cel-

nej. Oznacza to, iż zmiana kodów Taryfy celnej 

będzie bezpośrednio wpływać na zmianę klasy-

fikacji w zakresie PKWiU oraz może prowadzić 

również do zmiany stosowanych stawek VAT. 

Z uwagi na liczne zmiany w zakresie grupo-

wań PKWiU warto już teraz przyjrzeć się posia-

danemu asortymentowi pod kątem nadchodzą-

cych zmian tak, aby nie pozostawiać na ostatnią 

chwilę potrzebę przeklasyfikowania towarów 

i uzyskiwania grupowań PKWiU z 2015 r. 

Nic nie wiadomo natomiast na temat po-

stulatów zgłaszanych chociażby przez branżę 

spożywczą (gdzie problem stawek VAT uza-

leżnionych od PKWiU jest najszerszy) takich 

jak zastąpienie PKWiU, wzorem przepisów 

akcyzowych, nomenklaturą scaloną (CN) 

i wprowadzeniem Wiążącej Informacji Staw-

kowej, czy też „podciągnięcie” wydawanych 

opinii statystycznych pod Kodeks Postępowa-

nia Administracyjnego z pełną zaskarżalno-

ścią, procedurą zmiany/uchylenia interpreta-

cji już wydanych, itd. 
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Tomasz Kołodziejczyk

foto: Karolina Mikiewicz  
& Tomasz Kuraciński (pgdstudio.pl)

Tomaszek gotuje...

www.szczypta.comwięcej doskonałych przepisów:

Pasjonat, kucharz o niezrównanej 
kreatywności, twórca setek 
doskonałych przepisów  
oraz autor bloga szczypta.com

Przygotowanie dania zaczynam od namoczenia grzybów w zimnej wodzie. Po czym zabieram się 
za ciasto. W dużej misce mieszam wodę i drożdże, dodaję mąkę, chrzan Krakus, sól, cukier oraz 
oliwę. Zagniatam dokładnie ciasto, aż będzie sprężyste i nie będzie się kleić. Przykrywam miskę 
folią spożywczą i odstawiam w ciepłe miejsce na godzinę. Kiedy ciasto wyrośnie formuję z niego 
małe kuleczki. Układam je na blaszce piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. Posypuję 
mąką, przykrywam ściereczką. Nagrzewam piekarnik do 190 stopni, co zajmuje ok. 10-15 minut. 
Przygotowane kuleczki odkrywam i wkładam do piekarnika na 15-20 minut. Mój piekarnik nie 
zawsze trzyma właściwą temperaturę, więc i Wam zalecam, by sprawdzać co jakiś czas Wasze 
chlebowe kuleczki. 

Grzyby wyciągam z wody i przekładam do garnka, wodę w której się moczyły dolewam do 
grzybów, robię to bardzo delikatnie, na dnie może znajdować się piasek, który zasuszył się wraz z 
grzybami. W garnku powinno znaleźć się ok. półtora litra wody, dorzucam ziele angielskie, liście 
laurowe i doprowadzam do wrzenia. Gotuję na umiarkowanym ogniu przez 20-30 minut. Dodaję 
koncentrat żurku Krakus i tutaj dzieje się magia! Grzybowy wywar zmienia się w aromatyczny 
żurek! Wystarczy doprawić go majerankiem, solą i pieprzem do własnych preferencji. 
Mmm, PYCHA! Do tego te cudowne chrzanowe kuleczki – czego chcieć więcej?

Jak ten czas szybko biegnie. Na dworze coraz cieplej, po śniegu zostało już tylko wspomnienie. 
Ledwo co pochowałem bożonarodzeniowe dekoracje, a tu już kolejne święta. Oczywiście 
Wielkanoc nie może obejść się bez żurku. To świąteczna klasyka, ale też część naszej polskiej 
tradycji. Jak zapewne wiecie, doceniam takie smaki, ale lubię je troszkę podkręcić. 

Pomyślcie sobie, że żurek może być lekki, bez dodatku kiełbasy, pachnący suszonymi 
grzybami i podany z małymi chlebowymi kuleczkami. Te kulki to prawdziwy przebój! Pasują 
idealnie do naszej zupy, ale również sprawdzą się rewelacyjnie na świątecznym stole, jako 
akompaniament do wędlin, łososia czy sałatki jarzynowej. 

Żurek z suszonymi grzybami i kulki chlebowe z chrzanem

Do przygotowania żurku 
potrzebuję:

Do przygotowania kulek 
chlebowych potrzebuję:

Przygotowanie:

1 butelkę koncentratu żurku Krakus 
60 gram suszonych prawdziwków
1 łyżeczkę majeranku
pieprz i sól do smaku 
2-3 ziela angielskie
2-3 liście laurowe

80 gram chrzanu Krakus
250 gram mąki pszennej 
15 gram świeżych drożdży 
1 łyżkę oliwy z oliwek
½ łyżeczki cukru
½ łyżeczki soli
150 ml przegotowanej wody 
o temperaturze pokojowej 

SZCZYPTA   COM

producent: Grupa Maspex  
(Agros Nova)

Koncentrat żurku Krakus
Chrzan Krakus

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
•
• 
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Naturalnie – pyszne, zdrowe i przygotowane z pasją soki 100% tłoczone Hortex 

Hortex Sok 100% Tłoczony Prosto z Jabłek – klasyczny jabłkowy, tłoczony z najlepszych polskich jabłek, które 

jeszcze wczoraj dojrzewały w słonecznym sadzie. Naturalnie mętny i aromatyczny. 100% jabłka w jabłku!

Hortex Sok 100% Tłoczony Prosto z Jabłek z Czarną Porzeczką – to połączenie dwóch lubianych polskich sma-

ków: słodkich jabłek z lekko kwaskową czarną porzeczką zaskakuje nie tylko wyjątkowym smakiem, jakiego nie 

znaliście, ale też unikalną, gęstą konsystencją Po prostu uzależniające! 

Hortex Sok 100% Tłoczony Prosto z Jabłek z Mango – jedyny taki smak! Jedyna w swoim rodzaju kompozycja 

jabłka z egzotycznym mango oraz wyjątkowa gęsta konsystencja zapewniają wyjątkowe doznania smakowe; 

Duet wprost idealny!

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218 w celu realizacji umowy przystąpienia do 
konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, jak również zarządać zaprzestania ich przetwarzania. Podanie 
danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

hasło wyślij mailem i wygraj nagrodę!
Rozwiąż krzyżówkę

Pierwszych 5 właścicieli sklepów detalicznych, którzy prześlą rozwiązanie krzyżówki (wraz z nazwą sklepu, dokładnym 
adresem, numerem telefonu oraz imieniem i nazwiskiem właściciela) na nasz redakcyjny e-mail:

konkurs@hurtidetal.pl 
– otrzyma zestaw soków Hortex oraz książkę kucharską z 125 sprawdzonymi przepisami Matki Natury!

*Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl

LAUREACI WRZEŚNIOWEJ KRZYŻÓWKI

• Krzysztof Wąsik – Sklep Basia, Świdnica • Jadwiga Malczewska – Sklep spożywczo-monopolowy, Nowy Sącz •  
• Marzena Kucharzyk  – Sklep spożywczo-przemysłowy,  Włocławek  • Halina Dudek – Sklep Wielobranżowy, Nałęczów • 

• Ryszard Bargiel – BHU „Wedelek”, Sandomierz •

Gratulujemy osobom, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę! Zapraszamy do udziału także w innych konkursach organizowanych przez Hurt & Detal.
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Chamberlains 
Limitowana seria tej wspaniałej w smaku 
whisky Chamberlains, która została wy-
produkowana z destylatu sprowadzonego 
ze Szkocji, a która leżakowała i dojrzewała 
ponad dwadzieścia lat w pojedynczej 
beczce w piwnicach Szczecińskiej Fabryki 
Wódek Starka uzyskała najwyższe noty 
i oceny w testach organoleptycznych. 
Zapach whisky Chamberlains jest złożony 
i wielowymiarowy, pozwala rozpoznawać 
różne elementy, zaprasza do uruchomie-
nia wyobraźni i wspomnień. Sam smak 
to kontynuacja zapachów, wyrazistości, 
a zarazem świeżości i bogactwa z wyczu-
walnymi nutami owoców suszonych.
www.STARKA.pl

Veroni Hydration Energy i Sport – 
innowacyjne i funkcjonalne produkty 
Funkcjonalna linia Veroni to produkty, które nie zawierają sztucznych 
słodzików, wzmacniaczy smaku ani 
konserwantów. Veroni Sport to natu-
ralna woda mineralna niegazowana, 
idealna do codziennego spożycia 
Veroni Hydration o pH w granicach 7,4 
pozwala na uzupełnienie codziennej 
diety w neutralne płyny oraz cynk 
i selen. Veroni Energy z dodatkiem 
naturalnej kofeiny pozyskiwanej 
z ziaren kawy. Składniki te pozwalają 
w naturalny sposób podnieść energię 
organizmu, nie dostarczając kalorii. 
www.ZBYSZKO.com.pl

Herbata 
z sokiem 
Juicy fruit 
Nowe, wyjątkowe 
receptury herbat 
z sokiem Juicy fruit 
to esencja i źródło 
dobroczynnych war-
tości, jakie możemy 
uzyskać z owoców. 
Znajdź czas dla sie-
bie i swoich bliskich, zaparz kubek herbaty Juicy fruit z dodatkiem soku 
owocowego i przenieś się do krainy przyjemności i relaksu. Codziennie 
dbaj o zdrowie swoje i Twojej rodziny. BiFIX to dobry wybór.
www.BIFIX.pl
www.ZDROWEHERBATY.com.pl

Wódka lipowa 
i dębowa 
o oryginalnych 
opakowaniach
Wódka Lipowa z ula 
40% + Księżyc, to wód-
ka wyprodukowana na bazie 
polskich spirytusów i uzdatnionej 
wody. Z wyczuwalnym posmakiem 
i zapachem miodu, koniaku, wanilii 
i kwiatów lipy. Zamknięta w gustownej 
butelce na drewnianym stojaku w kształcie księżyca.
Wódka Dębowa Polska 40% + Budka dla Ptaka – to trunek o unikal-
nej recepturze opartej na naturalnych nalewach, polskim spirytusie 
zbożowym oraz uzdatnianej wodzie. Unikatowe opakowanie z drewna 
dębowego w formie budki dla ptaków przynosi na myśl głębokie 
powiązanie marki „Dębowa Polska” z naturą.
www.DEBOWA.pl

Cappuccino Mokate w trzech nowych 
odsłonach 
Mokate powita wiosnę delikatnym Cappuccino w trzech nowych od-
mianach smakowych. Czekolada z marcepanem, karmel z brownie, czy 
rum z rodzynkami to idealne propozycje, by wprowadzić się w dobry 
humor o każdej porze dnia. Dodatkowym wyróżnikiem są charakte-
rystyczne puszki z radosną, wiosenną kolorystyką. Cappuccino od 
Caffetterii Mokate, to wyśmienity napój, który od kilku lat cieszy się 

dużą popularnością 
wśród klientów. 
Nowe smaki uzupeł-
niają dotychczasową 
klasyczną ofertę 
Cappuccino.
www.MOKATE.com.pl

Veroni Isotonic: nawodnienie bez 
konserwantów 
Veroni Isotonic to napój izotoniczny, który wyróżnia designerska 
i funkcjonalna butelka oraz brak substancji konserwujących. W jej 
wnętrzu został zamknięty produkt o osmolalności 300 mOsm/kg, 
który idealnie nawadnia 
organizm, dostarczając mu 
utracone podczas wysiłku 
fizycznego minerały i elek-
trolity. Zapewnia każdemu 
maksymalną efektywność 
podczas treningu oraz 
szybką regenerację po wy-
siłku. Veroni Isotonic jest 
dostępny w trzech popu-
larnych smakach: lemon, 
multifrut oraz orange.
www.ZBYSZKO.com.pl
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!
Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).

146 | www.hurtidetal.pl

Nowości



Komunijna oferta słodyczy marki 
Solidarność 
Marka Solidarność z okazji zbliżających się uroczystości pierwszoko-
munijnych przygotowała specjalną kolekcję bombonierek. Na propo-
zycję składają się bombonierki z pysznymi, aksamitnymi kremami bez-
alkoholowymi, zatopionymi w delikatnej 
czekoladzie: L’Amour, Czekoladki z Klasą 
Pistachio oraz Czekoladowe Tajemnice. 
Wyroby zyskały papier okazjonalny lub 
specjalne nakładki, które można zdjąć 
po uroczystościach pierwszokomunij-
nych, pozostawiając na 
półce produkt ze standardo-
wą szatą graficzną.
www.COLIAN.pl

Wyjątkowe smaki Almette 
Do rodziny puszystych serków Almette dołączyły dwa nowe, wyjątko-
we smaki: Almette z rzodkiewkami oraz Almette ze szpinakiem i czo-
snkiem. Rzodkiewka z aksamitnym twarożkiem to połączenie, któremu 
trudno się oprzeć. To doskonała propozycja na smaczne i pożywne 
śniadanie bądź jako składnik naleśników, tortilli i wielu innych dań 
i przekąsek. Można 
go wykorzystać 
na wiele sposo-
bów – ze świeżym 
pieczywem lub 
jako dodatek do 
dań głównych. 
www.ALMETTE.pl

Zielnik Polski 
Esencja 
Zdrowia 
Zielnik Polski Esencja 
Zdrowia to nowość 
w ofercie firmy Herba-
pol-Lublin. Innowacyj-
ny na rynku owocowo-
-zielarskim produkt to 
kompozycja owoców 
i ziół w płynnej, łatwej 
w użyciu formie. Zielnik 
Polski Esencja Zdrowia dostępna jest w trzech wariantach na konkret-
ne dolegliwości: Trawienie – wspomaga pracę układu pokarmowego; 
Odporność – wspiera działanie układu odpornościowego i Witalność 
– wspomaga prawidłową pracę serca. 
Produkt pozbawiony jest barwników, konserwantów i alkoholu.
www.HERBAPOL.com.pl

Lubella Corn Flakes Kakao i Miód 
Płatki od Lubelli to dobrze znana 
klasyka w zupełnie nowym 
wydaniu. To jedyne takie na rynku 
płatki kukurydziane z dodatkiem 
oryginalnego kakao DecoMorreno 
i naturalnym miodem. Gwarantują 
wyjątkowy smak, który doceni cała 
rodzina. Lubella Corn Flakes Kakao 
i Miód to również źródło cennych 
minerałów: żelaza, fosforu, manga-
nu i miedzi. Oryginalny smak wraz 
z wartościowym składem sprawiają, 
że nowe płatki Lubelli to świetna 
propozycja na pożywne śniadanie 
lub przekąskę w ciągu dnia.
www.LUBELLA.pl

Fabryki Cukierków „Pszczółki” 
 „Pszczółka” zmienia się dla swoich klientów. Nowy system identyfikacji 
wizualnej, logo oraz kolory korporacyjne mają znacznie zwiększyć 
rozpoznawalność marki. Na sklepowych półkach już niedługo pojawią 
się produkty w odmienionych opakowaniach. Dobrze wyeksponowane 
logo oraz ciepłe kolory: żółty lub złoty, to główne i wyróżniające elemen-
ty. Hasło, którym „Pszczółka” kusi miłośników słodyczy to obietnica, że 
produkty z lubelskiej fabryki zapewnią im – Chwile słodkiej beztroski. 
To, co nadal pozostanie 
niezmienne, to niepo-
wtarzalny smak i aromat 
słodyczy, który już od 
ponad 60 lat oferuje 
swoim klientom FC 
„Pszczółka”.
www.FCPSZCZOLKA.pl

Vobro – Brownie i Caramelli
Vobro wprowadza innowacyjną linię batoników podwójnie nadziewa-
nych. Oferta bazuje na dwóch popularnych smakach: deseru brownie 
(batonik Brownie) oraz karmelowym (batonik Caramelli). Produkty po-
siadają nową atrakcyjna szatę 
graficzną komunikującą benefi-
ty – półpłynność nadzienia.
www.VOBRO.pl
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Calpro – nowe jogurty z wysoką 
zawartością wapnia od OSM Krasnystaw 
Morela i rokitnik z witaminą D, śliwka i owoce goji z dodatkiem 
magnezu oraz granat z witaminami B6 i B12 to trzy odsłony nowego 
Calpro – jogurtu 
pitnego z wysoką 
zawartością wapnia 
adresowanego 
w szczególności do 
kobiet. Specjalnie 
wyszukane smaki 
oraz połączone 
z nimi dodatki 
wyróżniają serię na 
rynku.
www.CALPRO.pl

Nowa szata 
graficzna 
produktów 
OSM 
Włoszczowa 
Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska Włosz-
czowa systematycznie 
zmienia wizerunek opakowań. Celem jest, aby 
spójna linia szaty graficznej kojarzyła wszystkie 
produkty. Wychodząc naprzeciw klientom, firma 
dąży, by produkty miały opakowania, które pod każdym względem 
będą spełniały oczekiwania odbiorców. Opakowania są jeszcze 
bardziej czytelne, przekazują wszystkie najważniejsze informacje 
w jeszcze bardziej jasny i czytelny sposób.
www.OSMWLOSZCZOWA.com.pl

Majonez Pomorski 
Extra 
Wytwórnia Octu i Majonezu 
„Ocetix” wprowadziła na rynek 
Majonez Pomorski Extra, który jest 
produkowany według tradycyjnej 
receptury z użyciem najwyższej 
jakości surowców. Dzięki niemu 
sałatki i śledzie, a w szczegól-
ności jajka będą smakowały 
wyśmienicie. Jego konsystencja 
i delikatny smak pozwalają 
również na zastosowanie go, 
jako elementu dekoracyjnego 
różnych potraw. Idealny na 
świąteczny stół.
www.OCETIX.com.pl

Jeszcze więcej przypraw Kamis 
Na rynku znalazły się nowe przyprawy uniwersalne Kamis do różnych 
rodzajów mięs: Przyprawa do 
mięs pikantna Kamis, Przypra-
wa do mięs staropolska Kamis, 
Przyprawa do karkówki Kamis, 
Przyprawa do kurczaka Kamis. 
Są to specjalnie dobrane 
kompozycje ziół i przypraw 
do określonego typu mięsa. 
Polecane zarówno do mary-
nowania mięs, jak i duszenia, 
smażenia, pieczenia i grillowa-
nia. Opakowanie z systemem 
zamknij – otwórz (zamknięcie 
strunowe) gwarantuje dosko-
nały smak i aromat.
www.KAMIS.pl

Nowy BIO Bakuś dla dzieci 
Jogurt BIO Bakuś zawiera tylko jogurt, owoce i cukier trzcinowy. 
Owoce uprawiane są naturalnymi metodami, a mleko pochodzi od 
pasących się swobodnie krów. Posiada certyfikat Bio, który potwierdza 
spełnienie wspólnotowych wymagań dotyczących żywności ekolo-
gicznej. Jogurty BIO Bakuś są nie tylko zdrowe, 
ale i smaczne, co jest kluczowe 
dla dzieci. Dostępne w ulubio-
nych przez dzieci smakach: 
wanilia, truskawka, gruszka 
i banan. Ich konsystencja 
jest gładka i aksamitna. Do-
datkowo na opakowaniach 
występują lubiane i znane 
z reklam postacie Bakuś. 
Produkt będzie wspierany kam-
panią TV.
www.BAKOMA.pl

Batony zbożowe w ofercie Helio 
Firma Helio – polski producent bakalii, poszerza swoją ofertę zdrowych 
przekąsek o batony zbożowe. Smaczne i pożywne batony zbożowe 
Helio produkowane są z pożądanych obecnie przez konsumentów 
składników bakaliowo-zbożowych. Ich bazą są m.in. płatki owsiane, 
czy płatki z pełnych ziaren zbóż, zaś 
dodatki oparte są na naturalnych 
składnikach, np. czekoladzie, czy 
naturalnym miodzie, a nie 
ich substytutach. Produkty 
wyróżniają się kombinacją 
oryginalnych smaków, 
wśród których znajdują się: 
śliwka i czekolada, banan 
i czekolada, owoce leśne 
i polewa jogurtowa 
oraz 6 ziaren i miód.
www.HELIO.pl
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Hummus kremowa pasta słodkie chili 
Wychodząc naprzeciw coraz bardziej wymagającemu klientowi firma 
Dega wprowadziła do sprzedaży linię produktów Hummus – zdrową 
i pożywną odsłonę past z cieciorki. Doskonała, lekka propozycja: bo-
gata w białko pasta z ciecierzycy z dodatkiem pasty sezamowej tahina 
i suszonego chili z pewnością 
zadowoli amatorów orien-
talnych smaków. Dega po-
leca również dwie pozostałe 
odsłony z linii Hummus – 
kremową pastę z ciecierzycy 
w wersji klasycznej oraz pastę 
z dodatkiem czosnku.
www.DEGA.pl

Dwie nowe propozycje od Aves 
W odpowiedzi na aktualne trendy rynkowe oraz oczekiwania świado-
mych konsumentów firma 
„Aves” przedstawia dwa nowe 
produkty „Pasztet z czarnuszką 
i suszonymi pomidorami” 
jakiego dotąd na rynku nie 
było oraz „Roladę z mozzarellą 
i suszonymi pomidorami”, 
która zadowoli podniebienie 
każdego konsumenta. Wysoka 
zawartość mięsa, brak dodat-
ku konserwantów, połączenie 
z ciekawymi, zdrowymi do-
datkami stanowi wyśmienitą 
propozycję na wielkanocny 
stół i nie tylko.
www.AVES.pl

Smak Skandynawii od 
Lisnera 
Na rynku pojawiła się nowa linia produktów 
śledziowych marki Lisner – Skandynawskie. 
W nowej linii dostępne są 3 warianty delikatnie 
marynowanych, krojonych filetów śledziowych 
w najpopularniejszych na dalekiej Północy 
smakach. Produkty zapakowane są w lekkie, 
transparentne opakowania z wieczkiem 
i posiadają unikalną, wyróżniającą się 
grafikę. Ryba wykorzystana do produkcji 
pochodzi wyłącznie z Norwegii co potwier-
dza znak NORGE na etykiecie. Dostępne 
smaki: krojone filety śledziowe w sosie, 
remoulade, koktajlowym oraz musztar-
dowym.
www.LISNER.pl

RAPSOdia wypieków 
W 100% czysty olej rzepakowy marki Rapso 
to uniwersalny produkt do stosowania 
w nowoczesnej kuchni. Polecany do sałatek, 
surówek i dipów, znajdzie zastosowanie także 
w tzw. „ciepłej kuchni”. Idealny przy smażeniu, 
duszeniu i gotowaniu doskonale sprawdzi się 
również przy pieczeniu. Olej Rapso wykazuje 
szczególne właściwości zdrowotne, któ-
rych, co istotne, nie zmienia pod wpływem 
wysokich temperatur. Jego dodatkowe atuty, 
neutralny smak i zapach sprawiają, że z po-
wodzeniem zastąpi masło czy też margarynę 
w słodkich wypiekach.
www.VOG.pl

Kabanosy Boryckie 
w ofercie JBB 
Kabanosy Boryckie to kabanosy z mięsa 
wieprzowo-drobiowego. Ich wyrazisty 
smak zadowoli każdego smakosza. Do-
skonale wysuszone, kruche i aromatycz-
ne. Kabanosy Boryckie to idealna przeką-
ska dla całej rodziny. Waga ok. 0,20 kg.
www.JBB.pl

Szynka z wędzarni Konspol 
Szynka z wędzarni to wysokiej jakości 
szynka wieprzowa, delikatna w smaku, 
o wysokiej zawartości mięsa, utrzyma-
na w linii Natura. 110 g mięsa użyto 
do przygotowania 100 g szynki. 
Naturalna w smaku, bez dodatku 
„E” i glutaminianu monosodo-
wego sprawia, że smakuje jak 
wędlina przygotowana w domu. 
Apetyczny wygląd i najwyższej 
jakości składniki są gwarancją 
wyjątkowego smaku. Adresowana 
do klientów, którzy przykładają 
szczególną wagę do spożywanych 
pokarmów. 
www.KONSPOL.com.pl
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Paté Teo® dla dorosłych psów 
Paté Teo® to pełnoporcjowa, mięsna karma zawierająca wysokiej 
jakości białko zwierzęce. Produkt bezglutenowy, wytworzony w 100% 
z  naturalnych składników, bez sztucznych barwników 
i chemicznych konserwantów. 
Odpowiednio zbilansowana 
receptura wspiera odporność, 
zapewnia właściwy stan 
skóry i sierści, zdrowie zębów 
i  dziąseł oraz mocne kości. 
Dostępne warianty smakowe: 
z  drobiem, z  wołowiną. 
Producent: PUPIL Foods
www.TEOKARMA.pl

Płyny do mycia szyb i luster Mill clean 
Mill clean to między innymi kosmetyki do mycia szyb i luster, płyny, 
które swoimi kosmetycznymi kompozycjami zapachowymi umilą nie 
tylko przedwiosenne sprzątanie. Opakowanie tego produktu to nie 
tylko elegancka i funkcjonalna butelka ale również wysokiej jakości 
triger pozwalający w komfortowy sposób rozpylać swoisty eliksir na 
mytej powierzchni, ułatwia-
jąc czyszczenie i polerowa-
nie. Lśniące, czyste szyby 
uwydatnią piękne widoki za 
każdym oknem, a gładkie, 
lakierowane na wysoki 
połysk powierzchnie zyskają 
swój oryginalny, kryształowy 
blask. Produkt dostępny 
w opakowaniu 555 ml.
www.MILLCLEAN.pl

Innowacja w płynach 
i kapsułkach Woolite 
Keratyna w produktach do prania 
Woolite. Keratyna to proteina znana 
kobietom z pielęgnacji włosów oraz 
swoich właściwości regeneracyjnych. 
Jako pierwsi wykorzystujemy jej cenne 
właściwości w produktach do prania. 
Nowy Woolite z Keratyną wygładza 
włókna tkanin zachowując ich 
nowy wygląd na dłużej. Co dzia-
ła na włosy, zadziała również 
na tkaninę. Woolite z Keratyną 
dostępny jest w formie płynów 
i kapsułek do prania.
www.WOOLITE.pl

Floor – emulsja do 
nabłyszczania i konserwacji 

podłóg
Firma Gold Drop odświeżyła wizerunek emul-
sji do nabłyszczania i konserwacji podłóg 
drewnianych i parkietów. Teraz znajduje się 
ona w białej butelce o poj. 500 ml.
Emulsja to nowoczesny środek do pielęgna-
cji, nabłyszczania oraz konserwacji wszyst-
kich typów podłóg. Emulsja zawiera substan-
cje woskowe i akrylowe, które zabezpieczają 
powierzchnię przed wnikaniem brudu, 
zarysowaniem. Po nałożeniu nie wymaga 
froterowania i nie pozostawia smug. Posiada 
przyjemny kwiatowy zapach, który na długo 

pozostaje w pomieszczeniu.
www.GOLDDROP.eu

Zawieszka do WC 
Energy Flowers 
W szerokiej ofercie produktów 
firmy Ravi pojawiła się nowa 
zawieszka do WC opracowa-
na i produkowana zgodnie 
z najnowszą technologią. 
Oferowana jest w rozpoznawa-
nej już na rynku marce Clean 
Tharapy. 
Zawieszka do WC Energy 
Flowers łączy w sobie skutecz-
ność czyszczenia, nowocze-
sność designu oraz świeżość 

4 intensywnych zapachów. Specjalnie opracowana formuła pozwoliła 
na zwiększenie skuteczności zwalczania zanieczyszczeń i bakterii w to-
alecie. Jest wyjątkowo wydajna – trwałość do 4 tygodni. 
www.RAVI.pl

Ludwik płyn do mycia 
glazury, terakoty, PVC 
Linia specjalistycznych płynów do mycia 
podłóg Ludwik powiększyła się o płyn 
do mycia glazury, terakoty i PVC. Płyn 
zawiera składnik antystatyczny, który 
skutecznie zapobiega osadzaniu się 
kurzu. Dzięki specjalnie opracowanej 
recepturze płyn czyści myte powierzch-
nie bez konieczności spłukiwania, 
pozostawiając je lśniące bez smug 
i zacieków. Ponadto pozostawia długo-
trwały, świeży zapach. Opakowanie: 1 l.
www.LUDWIK.pl
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