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Z rynku FMCG

Kolejna duża akwizycja na rynku FMCG – Mosso Kewpie Poland
Kewpie Poland, spółka córka japońskiej Kewpie Corporation, pod koniec ubiegłego roku uzyskała zgodę
UOKiK-u na przejęcie mazowieckiej firmy Mosso Kwaśniewscy. W wyniku transakcji powstała Mosso Kewpie
Poland Sp. z o.o. Spółka ma szerokie plany rozwojowe. Zamierza do
swojego portfolio wprowadzić wiele nowości. Jednocześnie producent
zapewnia swoich wiernych konsumentów, że cały asortyment – w tym flagowe produkty jak Majonez Napoleoński czy Olej Mazowiecki pozostaną
niezmiennie wysokiej jakości i o wybornym smaku – jak dawniej.
Mosso to jeden z największych polskich producentów wyrobów spożywczych, obecny na rodzimym rynku od ponad 30 lat. Japoński inwestor –
Kewpie, spółka założona w 1919 roku, zajmuje się produkcją, sprzedażą
hurtową, transportem oraz magazynowaniem produktów spożywczych. Kewpie jest liderem w Japonii w kategorii sosów mokrych,
a majonez tej marki jest znany na całym świecie. Kewpie instensywnie rozwija swoją działalność od 2015 roku również w Europie.

Ekspedycja Żywiec Zdrój
W 2017 roku Ekspedycja Żywiec Zdrój przyjmuje formę reality show, poprzedzonego castingiem. Zostanie
z niego wyłonionych 6 uczestników, którzy wyruszą w nieznanym sobie kierunku. Kiedy dotrą do celu, rozpocznie się ich wielka przygoda. Producentem programu jest Discovery – nadawca, który od lat rozbudza ciekawość
świata wśród swoich widzów. Więcej informacji na www.ekspedycjazywieczdroj.pl.

Mieszanka Krakowska
w nowej odsłonie i z wersją
limitowaną!
Mieszanka

Krakowska

KORALIADA 2017
– Wielka Loteria Lodów Koral

to

doskonałe agarowe galaretki
z sokami owocowymi oblane
delikatną deserową czekola-

Baw się, jedz lody i wygrywaj koralowe nagrody! W wielkim fi-

dą. Nie zawierają substancji

nale rozlosowany zostanie samochód osobowy Toyota Auris. Wzo-

konserwujących,

rem lat ubiegłych, tak i w sezonie 2017 firma Koral kontynuuje

barwników,

tłuszczu palmowego ani żadnych sztucznych dodat-

kolejną edycję ogólnopolskiej zabawy dla swoich konsumentów

ków. Odświeżona grafika opakowań podkreśla najwyższą jakość produktu,

mającą również na celu wsparcie oraz intensyfikację sprzedaży.

a nowoczesne szczelne owijki jeszcze lepiej go zabezpieczają i pozwalają

Od 24 kwietnia 2017 r. wystartuje paragonowa Koralowa Loteria

cieszyć się ulubionym smakiem w każdej sytuacji. Uwielbiana przez kolej-

Lodowa 2017 pt. „Koraliada”. Przez dwa miesiące trwania loterii

ne pokolenia Polaków Mieszanka Krakowska dostępna będzie teraz także

konsumenci, poprzez rejestrację paragonów na specjalnie przygo-

w nowej wersji limitowanej! Cztery oryginalne smaki galaretek – truskawka,

towanej w tym celu stronie internetowej będą mieć szansę na wy-

gruszka, wiśnia i owoce leśne – to propozycja dla konsumentów ceniących

granie bardzo cennych nagród z samochodem osobowym Toyota

smak soczystych, dojrzałych w słońcu, polskich owoców. Nowy wariant

Auris włącznie. Szczegóły i regulamin akcji na www.koral.com.pl

został opracowany z niezmienną dbałością o jakość i najlepsze składniki.

oraz www.koraliada.pl.
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Z rynku FMCG

Ogólnopolska
loteria Kamis
i Tyskie

Silne wsparcie kultowej babci
W

związku

szerzeniem

z

roz-

ukochanej

18 kwietnia Kamis ruszył z grillową

przez Polki linii jajecz-

promocją, którą realizuje z marką piwa

nych kluseczek do zup

Tyskie. To wielka ogólnopolska loteria,

o

w której nagrodami są wysokiej jakości

z koperkiem, natką pie-

warianty

smakowe:

grille Barbecook. Akcja jest wspierana

truszki i lubczykiem, Ma-

w TV, Internecie, za pomocą nośników

karony Polskie planują intensywne jej

zewnętrznych i w punktach sprzeda-

wsparcie w punktach sprzedaży. Zapytaj Przedstawiciela o stand

ży w postaci dedykowanych materiałów POS: standów, zawieszek

eksponujący dobrze znany wizerunek uśmiechniętej babci, przy-

i shelf stoperów. By wziąć udział w loterii, wystarczy kupić cztery

wodzący na myśl ulubione smaki zapamiętane z dzieciństwa.

piwa Tyskie i jeden dowolny produkt Kamis oraz zarejestrować pa-

A kluseczki wzbogacone o tradycyjnie stosowane w kuchni polskiej

ragon na kamis.pl lub tyskie.pl. Prosty mechanizm i pogoda zachęcą

zioła to wiosenny strzał w dziesiątkę!

do wzięcia udziału w loterii!

Dziki Sad Śliwka

!

W marcu br. do sprzedaży trafił drugi wariant

Smerfne parówki Jedyneczki

Indykpol rozpoczyna dwumiesięczną akcję

Dzikiego Sadu – Śliwka. Marka wspierana jest in-

konsumencką promującą parówki Jedyneczki

tensywną komunikacją marketingową, która obej-

– produkt z mięsa z najwyższej jakości, specjal-

muje wszystkie kanały komunikacji: od telewizji

nie stworzony z myślą o najmłodszych. Kupują-

– do punktów sprzedaży. Nowa reklama Dzikiego

cy Jedyneczki mają szansę wygrać bilety do kina

SaduDostęp
wyświetlana
we wszystkich stacjach teledo tychjest
treści

na najnowszą część fabularnych przygód sym-

mogą mieć
wyłącznie
wizyjnych.
NaJeżone
historie konsumenci odkrywać

wspierana przez Indykpol głównie kampanią internetową i ma-

Internecie.(Ustawa
Marka
zaplanowała także akcje samplinz dnia

teriałami POS. Jedyneczki będą dostępne w opakowaniach do

goweo wychowaniu
i działaniaw w
punktach sprzedaży.
trzeźwości).

28.05.2017. Więcej na www.jedyneczkipromocja.pl

26 października 1982 r.

Soki 100% w nowej ofercie
lodziarnio-kawiarni GrycanLody od pokoleń
Sieć

patycznych, niebieskich stworków pt. „Smerfy:

firmy zajmujące się
obrotem prowadzonej na Facebomogąprodukcją,
także w kampanii
hurtowym oraz handlem
oku,
na profilu
marki oraz w działaniach w szerokim
napojami
alkoholowymi.

lodziarnio-kawiar-

Poszukiwacze zaginionej wioski”. Akcja będzie

Góralki NAGIE
Góralki Nagie to
nowa linia produktów

wprowadza-

na na polski rynek

ni stworzona przez Elżbietę

przez

i Zbigniewa Grycanów liczy

ra I.D.C. Polonia.

już 150 lokali na terenie całe-

Wprowadzeniu

go kraju. Z roku na rok rozwi-

wafelków

ja się również jej oferta. Tym

rzyszy

razem szeroką gamę lodów,

reklamowa,

deserów, ciast, tortów i kaw uzupełnią owocowe nowości. Tej wiosny

ra potrwa do końca roku szkolnego. Kampania będzie widoczna w

6 nowych soków 100% z owoców zastąpi oferowane do tej pory na-

telewizji – w stacjach głównych TVP, Polsat i TVN oraz w stacjach

poje. Jest to odpowiedź na najnowsze trendy żywieniowe oraz rosną-

tematycznych. Spoty reklamowe będzie można również zobaczyć w

ce wymagania konsumentów, którzy z coraz większą uwagą wybierają

internecie – na platformie player.pl oraz na Youtube. Intensywne dzia-

produkty spożywcze. Sok Energetyzujący, Regenerujący, Orzeźwiają-

łania komunikacyjne będą prowadzone w mediach społecznościo-

cy, Relaksujący, Wzmacniający, a może Odprężający? W najnowszej

wych. Firma przygotowała również szeroki wachlarz ekspozytorów,

ofercie marki Grycan-Lody od pokoleń, każdy znajdzie coś dla siebie.

dostosowanych do różnych formatów sklepów.
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dystrybuto-

towakampania
któ-

Już ponad
22 000 firm
wykreślono
z rejestru VAT*

PUŁAPKI
W USTAWIE O VAT,
na które musisz uważać!

*w pierwszych dwóch miesiącach 2017

BEZPIECZNIE
ROZLICZAJ PODATKI
W SWOJEJ FIRMIE!

Wejdź na www.pulapkivat.pl:
• Rozwiąż quiz i sprawdź czy unikniesz
pułapek VAT.
• Pobierz bezpłatny e-book i dowiedz się,
jak zapewnić swojej firmie bezpieczeństwo
podatkowe.

Z rynku FMCG

Chupa Chups
Do You Love Me?

Ogólnopolska kampania
reklamowa Ludwik

Chupa Chups, lider kategorii lizaków wprowadził innowacyjny
produkt, który zdobywa serca wszystkich nastolatków! Chupa Chups

20 marca rusza
Spoty sponsorskie, promujące produkty do mycia naczyń, szyb, pod-

Ludwik nie tylko do n

ogólnopolska kampania reklamowa
łóg i prania, zobaczyć można w czołowych ogólnopolskich stacjach te-

Do You Love Me?, to seria klasycznych lizaków z wygrawerowanymi

marki prowadzona jest
lewizyjnych oraz stacjach tematycznych. Dodatkowo

emotikonami, które pozwalają Konsumentom

kampania
w prasie handlowej. Wsparciem kampanii będą również mazobaczyć będzie można w czołowych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych:

bawić się w znany od lat „Miłosny Flirt”. Sie-

TVP1, TVP2, POLSAT, TVN, TV TRWAM oraz stacjach tematycznych.
teriały ekspozycyjne.
Pod koniec marca ruszyła kolejna kampania pro-

dem różnych, popularnych w komunikacji

mująca polskie firmy Wsparciem
i ich produkty
„Kupuj
Polskie”
pod ekspozycyjne.
patronatem
kampanii
będą również
materiały

internetowej symboli, daje natychmiasto-

27 marca
rusza kolejna kampania
polskie
firmy i ich
Polskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorców.
Spotpromująca
z udziałem
produktów

wą odpowiedź na pytania: „kto lubi?”,

marki Ludwik oglądać można na antenie Polsat News oraz mediach

Spoty sponsorskie, promujące produkty do mycia naczyń, szyb, podłóg i prania,

Dodatkowo prowadzona będzie kampania w prasie handlowej.

Najlepszy
wybór

dla Twojego sklepu!

Silna kampania Ludwika w TV m
TV
billboard
sponsorski

produkty KUPUJ POLSKIE pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorców. Spot z udziałem produktów marki Ludwik oglądać
będzie można na antenie POLSAT NEWS oraz mediach internetowych:
telewizjapolska24.pl, FACEBOOK, YOUTUBE.

„kto kocha?”, a „kto szanuje?”. Liza-

kampania
w prasie handlowej

strona
ludwik.pl

Ludwik może w

internetowych: telewizjapolska24.pl, Facebook, YouTube.

ki Do You Love Me? dostępne są
aż w trzech smakach: truskawki,
pomarańczy oraz nowego smaku
tropikalnego.

Silna kampania Lud
w TV marzec-m
TV

WWW.LUDWIK.PL

Płatki śniadaniowe
Nestlé – bez
sztucznych
aromatów!

Czaniecki. Tu
zaczyna się smak.
Ruszyła nowa kampania

makaronów

Czaniecki:

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dlatego Nestlé stara się, aby płatki zawsze były najlepszym wyborem. Nestlé Nesquik, Cini Minis czy Cheerios powstają
z dobrze znanych składników – pyszne kakao, jedwabisty miód oraz prawdziwy cynamon – żadnych sztucznych aromatów! Najważniejszym składnikiem produktów
jest oczywiście pełne ziarno. Płatki śniadaniowe Nestlé – sprawiają, że śniadania są
lepsze, każdego dnia!

Nagroda Ars Coquinaria
Lubella
Polski Produkt dla Śliwki i mężczyzna
Nałęczowskiej
w kuchni

„Czaniecki.

Kultowy pro-

Lubella inspiruje w kuchni

Tu zaczyna się smak”.

dukt firmy Co-

każdego! W najnowszym spocie

W komunikacji marka

lian

Śliwka

kampanii „Lubella i 1000 pomy-

odnosi się do wspo-

Nałęczowska

słów” marka zachęca do przygo-

mnień z dzieciństwa, podkreślając, że nie-

w

towania szybkiego i smacznego

przypadkowo często mają one smak i zapach

marki

Solidar-

dania z Muszelkami morskimi.

gorącego rosołu. To w dzieciństwie zapamię-

ność, otrzymała

To kolejna reklama z cyklu tego-

tujemy większość smaków, które towarzyszą

prestiżową

rocznej komunikacji sezonami

nam przez całe dorosłe życie. Każda paczka

grodę Ars Coquinaria w kategorii Polski Produkt. Wyróż-

od Lubelli, gdzie marka zachęca

makaronu Czaniecki ma być jak magiczne pu-

nienia przyznawane są przez Akademię Gastronomicz-

do wspólnego gotowania, prze-

dełko przenoszące konsumentów do czasów

ną w Polsce. Jury doceniło najwyższą jakość, tradycyjną

łamywania standardowej kuchni

i smaków z dawnych lat. Osią kampanii jest

recepturę i metody wytwarzania oraz oryginalny smak

w oparciu o świeże, sezonowe

15- i 30-sekundowy spot reklamowy. Plano-

Śliwki Nałęczowskiej w czekoladzie. Nagrodę z rąk Ma-

produkty. Dynamiczny spot po-

wane są również działania w prasie i w Inter-

cieja Dobrzynieckiego, Prezydenta Założyciela Polskiej

kazuje, jak świetnie w roli ku-

necie. Makarony Czaniecki będą także loko-

Akademii Gastronomicznej, odebrał Prezes Zarządu

charza odnajduje się mężczyzna,

wane w programie telewizyjnym na antenie

Colian – Jan Kolański, który dziękował ekspertom za

który z pomocą Lubelli zamienia

TVN Style. Niewykluczony jest również udział

uhonorowanie kultowej Śliwki Nałęczowskiej w czeko-

gotowanie w porcję świetnej za-

gwiazd w późniejszym etapie kampanii.

ladzie prestiżowym wyróżnieniem.

bawy ze smakiem.
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Trzy pytania do...
Trzy pytania do Magdaleny Koszeli, Senior Brand Managera
Oranżady Hellena w firmie Colian kieruje Monika Górka.

1

Fit, która wzbogacona jest naturalnym słodzi-

wych, napojów „na jeden łyk”, które gaszą pra-

kiem – stewią, obniżającą kaloryczność o 30%

gnienie w każdych okolicznościach. Przed nami

w stosunku do tradycyjnej oranżady. Oranżada

sezon pełen wyzwań i nowości, które – mamy

Hellena ma dziś bardzo nowoczesne oblicze,

nadzieję – przypadną do gustu miłośnikom

silny branding komunikujący główne wartości

Oranżady Hellena. Prognozujemy, że format

marki. Jesteśmy liderem w kategorii oranżad

puszki znów może być hitem sprzedażowym.

i jednym z czołowych graczy na rynku napojów

Kultowa Hellena łączy 20-letnią tradycję

gazowanych. Konsumenci bardzo chętnie się-

z nowoczesnymi trendami. Co na to konsu-

gają po nasze produkty, co jest najlepszym do-

ment?

wodem na to, że w pełni akceptują naturalne

Oranżada Hellena, która towarzyszy Pola-

kom od wielu lat, zmienia się razem z nimi.
Osoby, które pamiętają kultowy smak napoju
z dzieciństwa, dziś są już dorośli i zapoznają
młode pokolenie z Oranżadą Hellena, której
niepowtarzalny, landrynkowy smak nie zmienił się od lat. By trafić do młodszych konsu-

zmiany, oferowane nowości i kierunek, w jakim
zmierza marka Oranżada Hellena.

3

Jak udział Kuby Wojewódzkiego wpłynął na
wizerunek brandu?
Udział Kuby Wojewódzkiego wpłynął bar-

dzo pozytywnie na wizerunek marki Oranżada Hellena. Kuba, który jest uosobieniem

2

nowoczesnego patriotyzmu, spontaniczności,

Hellena w puszce to hit ubiegłorocznej sprze-

dobrego humoru, doskonale wpisuje się w pe-

daży, czy podobnie będzie i w tym sezonie?

łen pozytywnej energii charakter marki. Znana

Na wysoką sprzedaż Oranżady Hellena

osobowość w kampanii reklamowej stanowi

w puszce ma wpływ kilka czynników. Przede

ważne wsparcie marketingowe i sprzedażowe,

mentów, unowocześniamy naszą ofertę, m.in.

wszystkim to produkt zgodny z trendami, prze-

które procentuje przez długi czas. Taka postać,

poprzez wprowadzanie atrakcyjnych nowości

znaczony dla aktywnych, mobilnych osób, któ-

obecna w wysokiej jakości przekazach rekla-

produktowych. Dziś oferujemy miłośnikom

re porcję musującego orzeźwienia chcą mieć

mowych, zwiększa rozpoznawalność marki,

Oranżady Hellena napoje w poręcznych for-

zawsze przy sobie. Oranżada Hellena w puszce

wzmacnia jej pozytywny wizerunek i niewątpli-

matach impulsowych czy Oranżadę Hellena

to kwintesencja modnych formatów impulso-

wie podwyższa prestiż.

reklama

Targi współtowarzyszą spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

POLSKA PREZYDENCJA
W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ

0103062017 23746729377369 hurt i detal os.2

ZAPROSZENIE
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa
Mazowieckiego

Więcej informacji na temat targów znajdziesz na: www.warsawfoodexpo.pl oraz na profilu b warsawfoodexpo
Zaproszenie ważne dla 2 osób.
Zaproszenie upoważnia do wstępu dwóch osób na Międzynarodowe Targi Żywności Warsaw Food Expo 2017, po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie
www.warsawfoodexpo.pl lub w dniu targów w Biurze Targów w Hali F. Wstęp na wydarzenie jest możliwy wyłącznie za okazaniem niniejszego zaproszenia.
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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).

Wywiad

Lody Grycan – jakość, jakość, jakość
„W tym roku
koncentrujemy się
na tych produktach,
które Polacy lubią
najbardziej, czyli na
klasycznych smakach
w opakowaniach
familijnych 500 ml
oraz 900/1000 ml.
Oczywiście nie zabraknie
też nowości…” – Marcin
Snopkowski, Dyrektor
Generalny Grycan
– Lody od pokoleń.
bet z Mango i Sorbet z Malin. Dużym zainteresowaniem cieszy się także nasza nowość – lody
impulsowe w małych, poręcznych kubeczkach
(125 ml) z dołączoną łyżeczką, które doskonale sprawdzają się nie tylko w plenerze.
Zrobiliśmy kolejny krok w rozwoju sieci naszych lodziarnio-kawiarni, która obecnie liczy
już 150 lokali. Otworzyliśmy punkty w regionach i miejscowościach, w których marka wymaga większego wsparcia i uwagi – np. lokale
W czym tkwi tajemnica sukcesu rodzinnego

Jaki był ubiegłoroczny sezon dla marki Gry-

w Mielcu, Mysłowicach, Nowym Dworze Ma-

biznesu i marki Grycan?

can w handlu detalicznym a jaki w lodziar-

zowieckim. Część starszych lokali została wyre-

niach? Czy rok 2016 możecie zaliczyć do

montowana, systematycznie zmieniamy także

udanych?

wystrój wnętrz.

Motto firmy to jakość, jakość i jeszcze raz
jakość, o którą dbamy na każdym etapie od
produkcji po obsługę naszych gości w lo-

Za nami dobry rok dla marki Grycan – Lody

dziarnio-kawiarniach. Nasze lody powstają

od pokoleń, zarówno jeśli chodzi o handel

z użyciem najwyższej jakości składników

detaliczny, jak i naszą sieć lodziarnio-kawiar-

Z każdym rokiem konsumenci coraz lepiej

– śmietany kremówki, żółtek jaj oraz dodat-

ni. Kolejny raz odnotowaliśmy dwucyfrowy

oceniają nasze lody, co potwierdzają wyniki

ków takich jak siekana czekolada, czy ręcznie

wzrost sprzedaży, udziały rynkowe w ryn-

sprzedaży. Dzięki znajomości potrzeb polskich

selekcjonowane bakalie i owoce. W fabryce

ku detalicznym notują rekordowe poziomy,

konsumentów, dbałości o jakość wszystkich na-

w Majdanie łączymy rzemieślnicze metody

a marka umocniła się na pozycji lidera rynku

szych produktów oraz skutecznej strategii budo-

wytwarzania z najnowocześniejszą techno-

w segmencie lodów familijnych. Podobnie jak

wania portfolio, w ubiegłym roku marka Grycan

logią. Ogromne znaczenie ma wieloletnie

w latach ubiegłych największą popularnością

– Lody od pokoleń umocniła się na pozycji lidera

doświadczenie i tradycje cukiernicze, które

wśród konsumentów cieszyły się klasyczne

rynku lodów familijnych. Cieszy nas, że jesteśmy

w rodzinie Państwa Grycan sięgają końca XIX

smaki – w opakowaniach 900/1000 ml były

coraz lepiej postrzegani przez konsumentów,

wieku, oraz pasja i zaangażowanie, którymi

to Lody Czekoladowe, Bakaliowe, Wanilio-

którzy chętnie sięgają po nasze lody, docenia-

„zarażają” pracowników. Klienci wybierają

we i Tiramisu, a w kubeczkach o pojemności

jąc ich smak i jakość. Z drugiej strony pewnym

lody i produkty producenta, którego znają

500 ml najlepiej rotowały Lody Czekoladowe,

niepokojem mogą napawać mniej stabilne ze-

i któremu ufają.

Truskawkowe, Bakaliowe i Waniliowe oraz Sor-

wnętrzne warunki prowadzenia biznesu.
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Czy patrzy Pan z optymizmem na rok 2017?

Wywiad

Nowość – Sorbet z Malin i Sorbet z Mango w kubeczkach 125 ml z dołączoną łyżeczką

Jak kształtują się trendy na rynku lodów
w Polsce? W jaki sposób dostosowujecie swoją ofertę handlową do preferencji Polaków?
Polscy konsumenci są bardzo tradycyjni i najchętniej wybierają klasyczne smaki.

Nasze lody powstają z użyciem najwyższej
jakości składników – śmietany kremówki,
żółtek jaj oraz dodatków takich jak siekana
czekolada, czy ręcznie selekcjonowane
bakalie i owoce.

Spośród lodów przygotowywanych na bazie
śmietanki kremówki i żółtek jaj królują Lody

Oferta lodów marki Grycan już jest imponu-

Impulsowe czy familijne? Który segment

Waniliowe,

jąca. Czym zaskoczycie konsumentów w tym

lodów będzie szczególnie mocno rozwijany

sezonie?

i promowany w handlu detalicznym w tego-

Truskawkowe,

Czekoladowe,

Bakaliowe i Tiramisu. Wśród sorbetów największą popularnością cieszy się nasz Sor-

W tym roku koncentrujemy się na tych pro-

bet z Mango i Sorbet z Malin. Znając prefe-

duktach, które Polacy lubią najbardziej, czyli

Podobnie jak w latach ubiegłych skupimy

rencje polskich konsumentów dbamy o to,

na klasycznych smakach w opakowaniach

się na wsparciu lodów familijnych, w szcze-

aby w sieciach handlowych i placówkach

familijnych 500 ml oraz 900/1000 ml. Oczy-

gólności na naszych Bestsellerach, czyli 10

detalicznych nie zabrakło smaków, które są

wiście nie zabraknie też nowości. Do Lodów

najlepiej rotujących w ubiegłym roku SKU.

najczęściej poszukiwane i kupowane. W na-

Waniliowych, Czekoladowych i Truskawko-

Będziemy promować również naszą tego-

szych lodziarnio-kawiarniach mamy szeroką

wych w kubeczkach o pojemności 125 ml

roczną nowość, czyli Sorbet z Malin i Sor-

ofertę wybraną spośród naszych 100 sma-

z łyżeczką dołączą dwa sorbety z owoców –

bet z Mango w kubeczkach 125 ml z dołą-

ków lodów mlecznych, sorbetów z owoców,

Sorbet z Mango i Sorbet z Malin. Do linii lo-

czoną łyżeczką, które uzupełniły naszą linię

lodów jogurtowych, tak aby każdy oprócz

dów impulsowych wybraliśmy te sorbety, które

lodów impulsowych.

smaków klasycznych znalazł swój własny,

w ostatnich latach cieszyły się największym za-

Dziękuję za rozmowę.

ulubiony smak.

interesowaniem konsumentów.

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny

rocznym sezonie?
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znawalna nie tylko w Polsce, ale też widoczna
jest na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech.
Przejęcie zakładu przetwórstwa mięsnego
w Orzeszu było dla nas nowym wyzwaniem,
była to zupełnie inna branża. Właśnie w tym
zakładzie produkujemy dania gotowe i wytwarzamy je głównie w oparciu o mięso mrożone.
Udało się nam szybko wprowadzić produkty
marki Rolnik w tym segmencie, choć z pewnością nie jesteśmy tu liderem. Bardziej postawiliśmy więc na eksport i mamy duże rynki zbytu
poza granicami Polski. Uważam jednak, że
w segmencie dań gotowych jest jeszcze bardzo
dużo do zrobienia, ponieważ rynek poszukuje
produktów bardziej luksusowych.

O rozwoju przedsiębiorstwa, rozszerzeniu
kategorii dań gotowych, eksporcie i trendzie
„premiumizacji” rozmawiamy z Józefem Rolnikiem,
współwłaścicielem firmy ROLNIK.

Zatrzymajmy się zatem na eksporcie. Na
których zagranicznych rynkach produkty
ROLNIK są najbardziej popularne? Jakie
nowe kierunki wyznaczacie sobie, jako kolejne cele ekspansji eksportowej?
Z racji historii naszej firmy kontakty han-

Firma ROLNIK należy obecnie do grona

go pomyśleliśmy o zajęciu się przetwórstwem.

dlowe z innymi krajami od zawsze były nam

liderów branży przetwórstwa owocowo-wa-

Na początku przejęliśmy 50%, a później 100%

bliskie. Zaczynaliśmy od importu. Jako jedna

rzywnego w Polsce. Jakie były początki dzia-

naszego obecnego zakładu w Bujakowie. Do

z nielicznych firm mamy własny zakład prze-

łalności firmy? Co stanowiło tzw. „kamienie

dziś z niego korzystamy. Główną jego zaletą

twórstwa owocowo-warzywnego na Węgrzech,

milowe” w dotychczasowym – 25-letnim

jest to, że możemy tam produkować bardzo

ale najważniejszy dla nas jest polski rynek. Od

okresie rozwoju firmy?

szeroki asortyment, w krótkich seriach, dzięki

początku jednak wiązaliśmy firmę z eksportem.

Nasza firma powstała w roku 1989 – na

czemu możemy być bardzo elastyczni wzglę-

Obecnie stanowi on 20-25% naszej działalno-

przełomie dużych przemian społeczno-gospo-

dem zapotrzebowania z rynku. W późniejszym

ści. Są to zarówno bliskie kierunki, jak Słowacja,

darczych. Cały nasz biznes rozpoczął się od

czasie przejęliśmy mały zakład w Dańcu pod

Czechy, Węgry, Rumunia, jak i dalsze – Irlandia,

współpracy z Węgrami, ponieważ ukończyłem

Opolem, który de facto był niewielką manufak-

Wielka Brytania, a także kraje skandynawskie.

studia na kierunku handel zagraniczny w Buda-

turą. Wykorzystując środki z SAPARD-u zbu-

Silną pozycję mamy też w Australii i Kazach-

peszcie. W czasach, kiedy trudno było o towar,

dowaliśmy tam przedsiębiorstwo od podstaw.

stanie. W Rosji wigor eksportowy nieco się

a półki sklepowe świeciły pustkami – produkty,

W 2008 roku przejęliśmy również placówkę na

zmniejszył, zwłaszcza po osłabieniu rubla.

które przywiozło się zza granicy miały większą

Węgrzech. W międzyczasie przejęliśmy zakład

szansę sprzedać się w naszym kraju. Dlatego

przetwórstwa mięsnego w Orzeszu…

zaczęliśmy importować produkty przetwór-

Konsumenci coraz bardziej przykładają wagę
do jakości i bezpieczeństwa produktów. Te

stwa owocowo-warzywnego. W naszej firmie

Właśnie. Oferta produktowa firmy Rolnik, to

z kolei wynikają m.in. z bazy surowcowej

na ścianie można zobaczyć pierwszą reklamę,

nie tylko przetwory owocowo-warzywne, ale

i technologii wytwarzania. W jaki sposób

którą w tamtych czasach promowaliśmy te

również dania gotowe, zupy, sosy, pasztety.

zapewniacie wysoką jakość i bezpieczeństwo

wyroby. Przedstawia ona słynną zaprawę cy-

Jaki potencjał rozwoju ma krajowy rynek

produktom z logo ROLNIK?

trynową, którą handlujemy do dziś. Byliśmy

tych produktów. Jakie miejsce zajmuje na

jedną z pierwszych firm, która sprowadzała

nim obecnie firma ROLNIK?

W kwestii bezpieczeństwa żywności poszliśmy bardzo do przodu. Nie tylko my jako firma,

do Polski soki w kartonowych opakowaniach.

Naszą podstawową kategorią i siłą jest branża,

ale całe polskie rolnictwo. Obecnie bezpieczeń-

Z czasem wprowadzaliśmy nowe produkty,

od której zaczynaliśmy i czujemy się mocni, czyli

stwo produkcji i jakość oferowanych wyrobów

a w naszej ofercie znalazła się m.in. papryka

przetwórstwo owocowo-warzywne. W tej kate-

jest podstawą działania, ponieważ w Polsce dzia-

czy kukurydza konserwowa. Później handel

gorii zbudowaliśmy silny, rozpoznawalny brand

łają nie tylko unijne przepisy, ale też same sieci

zaczęło ograniczać 15-procentowe cło, dlate-

i należymy do liderów rynku. Marka jest rozpo-

działające na rynku wprowadzają własne audyty
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w oparciu o jeszcze bardziej rygorystyczne wy-

na półce i przyciągały wzrok. Wprowadziliśmy

przyszłych sukcesów, ponieważ jesteśmy dobrze

mogi. Przeprowadzane są bardzo dokładnie

asortyment w oryginalnych, sześciokątnych sło-

przygotowani pod względem infrastruktury, wie-

i często, oczywiście bez zapowiedzi, więc nie

ikach, później dodaliśmy do tego przezroczystą

dzy i finansów. Jeśli na rynku będą pojawiały się

można nic robić prowizorycznie. Obowiązujące

etykietę. Następnie przyszedł czas na wieczko

nowe produkty, to z pewnością my również bę-

systemy wymagają codziennej, a czasem nawet

o podwyższonym boku. Teraz bardzo wiele firm

dziemy wśród producentów, którzy je zaoferują.

częstszej zmiany odzieży i przestrzegania bardzo

to przejęło i korzysta z tego rozwiązania. Moim

restrykcyjnych zasad higieny, pracownicy już się

zdaniem najlepszy czas produktów premium

Czy po tych 25 latach działalności i sukcesów fir-

do tego przyzwyczaili i takie procedury nie są ni-

jest jeszcze przed nami, ponieważ wyroby eks-

my ROLNIK czuje się Pan spełniony biznesowo?

czym nadzwyczajnym. Jeśli chodzi o surowce, to

kluzywne zyskują coraz więcej odbiorców.

producenci rolni na bieżąco dostosowują się do

O tyle dla mnie łatwa jest odpowiedź na to
pytanie, o ile zdaję sobie sprawę, że nie ma nic

stale rosnących wymogów. Bezpieczeństwo jest

Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju firmy

piękniejszego, niż stworzenie – wraz ze wspól-

zatem na najwyższym poziomie.

ROLNIK na rynku polskim i rynkach zagra-

nikiem – takiego biznesu, do którego tak pasu-

nicznych – proszę powiedzieć, jaką pozycję

je moje nazwisko. To w dużej mierze zasługa

widzi Pan dla firmy, powiedzmy za 5-10 lat?

mojego wspólnika, który zadecydował, że skoro

„Premiumizacja” produktów stała się bardzo

Mamy oczywiście nowe pomysły dotyczące

jestem kojarzony z importem, to niech firma na-

również posiada w swoim portfolio całą linię

kolejnych przejęć i próby zaangażowania naszych

zywa się ROLNIK. Dziś, wielu znajomych pra-

produktów premium…

popularna w sektorze FMCG. Firma Rolnik

sił w branżę okołorolniczą. Obecnie jednak cięż-

cujących w branży reklamowej czy w biznesie

Byliśmy pionierami jeśli chodzi o opakowa-

ko nam stwierdzić, w którym kierunku pójdziemy.

korporacyjnym mówi mi, że firmy wydają milio-

nia i wzornictwo przemysłowe. W latach, kiedy

Program 500+ z pewnością pomógł w rozwoju

ny na zaprojektowanie logo i nazwy, a my zro-

towar sprzedawał się bez jakichkolwiek więk-

polskich firm, ponieważ rynek odczuwa dodatko-

biliśmy to w tak prosty sposób i to z sukcesem.

szych starań, my postawiliśmy na wyjątkowy

we pieniądze, jakie pojawiły się w obiegu. Poziom

Dziękuję za rozmowę.

wygląd naszych produktów, żeby wyróżniały się

rolnictwa też daje podstawy do prognozowania

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
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O kultowych produktach,
wprowadzonych nowościach, a także
planach rozwoju firmy i przyszłych
kampaniach reklamowych opowiada
Rastislav Čavojský, Prezes I.D.C.
Polonia S.A.
Portfolio I.D.C. Polonia to wiele kultowych

ten czas pozostawały takie same – tak więc

Czy na najbliższy czas planują Państwo

produktów. M.in. Góralki, które w ubiegłym

nadszedł czas na zmianę. Obecnie cukierki

nowe kampanie promocyjne? Czego

roku przeszły zmianę opakowań. Jak zmie-

Verbena zyskały nową szatę graficzną, dzięki

możemy się spodziewać w ciągu kolejnych

niła się ich sprzedaż od czasu odświeżenia

której zdecydowanie wyróżniają się na pół-

miesięcy?

grafiki?

kach. Podkreślona została inspiracja Verbeny

Będziemy działać bardzo intensywnie

Zmiana opakowań została poprzedzona

naturą. Konsumenci przyjęli tę zmianę bar-

– jesienią planujemy jeszcze jedną kampa-

kilkuetapowymi badaniami konsumentów.

dzo pozytywnie, a efekty widzimy w postaci

nię telewizyjną i internetową marki Góralki,

Podczas projektowania nowych opakowań

wzrostu sprzedaży.

która podczas wakacji, a zwłaszcza na po-

zostały wzięte pod uwagę opinie konsumen-

czątku roku szkolnego, przeżywa prawdziwy

tów, a także najnowsze trendy w opakowal-

Verbena idealnie wpasowuje się w trend

boom sprzedażowy. Ponadto chcemy też

nictwie. Nasze obecnie opakowania podkre-

zdrowego odżywiania i spożywania produk-

wesprzeć reklamą telewizyjną naszą markę

ślają fakt, że Góralki Oryginał stworzyły na

tów z wartością dodaną. Jak wygląda obec-

wafli rodzinnych Andante – idealny produkt

polskim rynku kategorię wafelków częściowo

nie sprzedaż cukierków funkcjonalnych?

na lato. No i nie zapominamy o Verbenie,

oblewanych; podkreślają również wysoką ja-

Czy planujecie rozszerzenie tej kategorii?

dla której zdecydowanie najlepszym sezo-

kość składników użytych do produkcji. Tak

Kategoria cukierków funkcjonalnych znacz-

nem jest okres jesienno–zimowy, kiedy tra-

gruntownie przygotowana zmiana spowo-

nie się rozwija – widać to na przykładzie ko-

pią nas problemy związane ze zdrowiem.

dowała większe zainteresowanie produkta-

lejnych produktów i marek, wprowadzanych

Będzie to reklama w telewizji, internecie

mi wśród konsumentów, a co za tym idzie

przez naszych konkurentów. Verbena pozosta-

i w mediach społecznościowych. Wszystkie

– wzrost sprzedaży.

je niezmiennie liderem w tej kategorii i to ona

te kampanie otrzymają bardzo silne wspar-

wyznacza trendy – zgodnie z tendencjami, pa-

cie trade-marketingowe, w postaci różno-

Zmienione zostały również opakowania

nującymi na rynku. Planujemy dalszy rozwój

rodnych materiałów POS i gadżetów.

Verbena. Jak wygląda ich promocja i czy już

marki Verbena i wprowadzanie nowych pro-

widać większe zainteresowanie ze strony

duktów. Będziemy również nadal śledzić tren-

Macie bardzo rozbudowane portfolio i ofe-

konsumentów?

dy i aktualizować na bieżąco nasze portfolio,

rujecie dużo nowości, a także produktów

a w najbliższym roku planujemy jego znaczne

okolicznościowych. Które z nich osiągnęły

rozszerzenie o nową kategorię.

największy sukces w ubiegłym roku?

Marka Verbena jest obecna na polskim
rynku od 2002 roku. Opakowania przez cały
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Nasza oferta świąteczna jest bardzo szeroka

dania i rozwój, wprowadzanie nowych produk-

my mogli oferować naszym partnerom nowe,

i zróżnicowana, ale mamy wśród niej kilka hi-

tów i różnych, nietypowych propozycji smako-

innowacyjne produkty coraz lepszej jakości.

tów sprzedażowych. Już od lat niezmiennym

wych. Rozwijamy również bardzo mocno nasze

Planujemy dalszy, intensywny rozwój naszej

powodzeniem cieszą się czekoladowe szyszki

działania trade marketingowe, pozwalające na

flagowej marki Góralki – wkrótce wprowa-

z likierem 27 g, które oferujemy w różnych

coraz lepszą ekspozycję naszych produktów

dzimy na rynek zupełnie nowe produkty pod

smakach. Ulubionym wariantem konsumen-

w miejscach sprzedaży. Wzrost cen surowców

tym brandem. Podobne plany mamy co do

tów są szyszki z likierem czekoladowym i ja-

dotyczy zarówno nas, jak i pozostałych produ-

Verbeny i Andante. Oczywiście tu również

jecznym. Bardzo dobrze sprzedaje się również

centów. W ubiegłym roku znacznie podniosły

cały czas rozwijamy i urozmaicamy naszą

figurka z czekolady mlecznej Anioł 60 g, przy-

się ceny kakao i cukru. Niestety, takie podwyżki

ofertę świąteczną. Bez intensywnej pracy

pominjący wyglądem tradycyjną, porcelanową

mają bardzo istotny wpływ na poziom naszych

nad portfolio produktów firma nie ma szans

figurkę. W tym roku wprowadziliśmy nowość

kosztów produkcji i w efekcie skutkują zwięk-

na rozwój, a polski konsument jest bardzo

na Wielkanoc pod popularną marką Góralki –

szeniem cen produktów.

otwarty na nowości. Nieustannie pracujemy

jest to zestaw czekoladowych jajek Góralki. Ta

nad dystrybucją, a pod tym względem polski

propozycja spotkała się z bardzo pozytywnym

Jakie plany macie na najbliższy rok? Czy

rynek jest prawdziwym wyzwaniem, w po-

odbiorem wśród naszych partnerów.

planujecie rozszerzyć dystrybucję bądź

równaniu np. ze słowackim, gdzie znaczna

wzbogacić portfolio produktowe?

centralizacja w handlu ułatwia budowanie

Będziemy pracować zarówno nad posze-

dostępności produktów. Dodam również, że

i coraz bardziej wymagający konsumen-

rzaniem portfolio naszych produktów, jak

jak zawsze staramy się zapewniać naszym

ci to problemy wszystkich producentów

i nad budowaniem coraz lepszej ich dostęp-

partnerom – począwszy od sklepów detalicz-

słodyczy. Co było dla Państwa największym

ności – to kluczowe kwestie. W naszej macie-

nych, poprzez hurtownie i sieci handlowe,

wyzwaniem w ostatnim czasie?

rzystej firmie, IDC Holding na Słowacji, trwa-

serwis na jak najwyższym poziomie.

Rosnące ceny surowców, konkurencja

Tak, te wszystkie tematy dotyczą również nas,

ją właśnie prace nad rozbudową i nowymi

Dziękuję za rozmowę.

ale staramy się sobie z nimi radzić poprzez ba-

liniami produkcyjnymi. Dzięki temu będzie-

Joanna Kowalska
www.hurtidetal.pl
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O nowych Ambasadorach lodowych marek
„Koral” i „Bracia Koral – Lody Jak Dawniej”
– opowiada Piotr Gąsiorowski, Dyrektor
Marketingu PPL KORAL.
Ambasadorami marki lodów Koral zostały w

kiem od lat, wciąż jest na topie i pozytywnie

niach jest dla nas wizerunek, pozytywny rozgłos

tym sezonie dwie znane postacie – znakomi-

zaskakuje. Jego wizerunek idealnie wpisuje się

i szeroka promocja naszych marek. Obie po-

ty muzyk – Zbigniew Wodecki, a także aktor

w filozofię naszej marki, która ma kojarzyć się

staci – zarówno Maciej Musiał, jak i Zbigniew

młodego pokolenia – Maciej Musiał. Jakie

z bezkompromisową jakością, poważaniem,

Wodecki idealnie wpisują się w wizerunek ma-

oczekiwania wiążecie z udziałem tych osób

tradycją i nowoczesnością, a także produktem

rek PPL Koral.

w kampaniach reklamowych produktów

premium. Jednym słowem – czysta poezja.

firmy PPL Koral?
W ostatnich latach w naszych reklamach nie
było celebrytów, ale uśmiechnięta, pełna ener-

A poza Ambasadorami, również konkursy
W jakich działaniach promocyjno-reklamowych będą pojawiać się Ambasadorowie?

służą promocji lodów PPL Koral.
Dokładnie tak! Różnego typu akcje konsu-

gii i luzu młodzież. Po krótkiej przerwie wraca-

Mamy w przygotowaniu bardzo spektakular-

menckie są wpisane w naszą strategię. Zazwy-

my ponownie do akcji promującej nasze marki

ną kampanię reklamową. Wystartowaliśmy już

czaj były to konkursy jak m.in. „Koralove Pyszne

przez osoby znane i popularne. I to ze zdwojo-

z prasą, w tym także branżową oraz działaniami

35 lat”, „Koralove Selfie Lodowe” czy też „Pora

ną siłą, ponieważ mamy dwóch ambasadorów.

w Internecie i radio, a od 15 kwietnia – czyli

Na Koral”, które doskonale spełniły swoją rolę,

Oczywiście poza celami marketingowymi i wi-

tradycyjnie jak od lat – w Wielką Sobotę rusza-

jednak w tym sezonie przyszedł czas na coś no-

zerunkowymi chcemy wyraźnie wyodrębnić

my z reklamą telewizyjną. Prowadzimy także

wego w innej formie. Tym razem przygotowali-

i pokazać, że w portfolio PPL Koral mamy dwie

szeroko zakrojone działania outdoorowe. Mo-

śmy wielką Koralową Loterię Lodowa 2017 pt.

różne marki. Lody Koral, które reklamuje młody

żemy też zdradzić Czytelnikom Hurt & Detal,

„Koraliada”. Już w miesięczniku Hurt & Detal

aktor Maciej Musiał, przedstawiamy jako kolo-

że mamy w planach spotkania z ambasadora-

komunikowaliśmy o tym wydarzeniu, w dalszej

rowe, zwariowane – tak aby dotrzeć do mło-

mi. Chcemy, aby oni sami powiedzieli, dlacze-

kolejności w punktach sprzedaży pojawiły się

dego konsumenta. Chociaż muszę przyznać, że

go zdecydowali się reklamować lody PPL Koral.

pierwsze materiały POS, a sama loteria wy-

Maciej jest bardzo lubiany także w szerszych

Przed nami bardzo ciekawy projekt wakacyjny.

startuje 24 kwietnia i potrwa 2 miesiące – do

kręgach, zwłaszcza wśród płci pięknej. Oprócz

25 czerwca. Będzie mnóstwo bardzo atrakcyj-

przedstawienia wizerunku powrotu do gry –

Ambasadorami marki Koral byli dotychczas

nych nagród, łącznie z samochodem osobo-

pokazujemy młodzieży, że jesteśmy na topie.

– Doda, Maryla Rodowicz i Daniel Olbrych-

wym Toyota Auris. Konkursy i loterie jeżeli są

Dodatkowo „znana twarz” to duże wsparcie.

ski. Tak z perspektywy czasu – jak ważny

ciekawie przygotowane przynoszą oczekiwane

Liczymy na jego moc osobową!

jest udział znanych Polaków w kampaniach

efekty. Z „Koraliadą” wiążemy duże nadzieje.

reklamowych i sprzedaży produktów?

Nie możemy doczekać się efektów. Po szczegó-

Jeżeli chodzi o markę Bracia Koral – Lody
Jak Dawniej – którą reprezentuje Zbigniew

Każdy z ambasadorów był dla nas ważny,

Wodecki – chcieliśmy jeszcze raz podkreślić

jednak na sprzedaż produktów ma wpływ wiele

da.pl lub www.koral.com.pl.

zacność i prestiż tej marki. Pan Wodecki jest jej

czynników. Dlatego nie prognozujemy, nie wy-

Dziękuję za rozmowę.

pierwszym ambasadorem. Cieszy się szacun-

liczamy – bo najważniejszy w tego typu kampa-

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
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Hochland z kodeksem wartości!
Nowoczesne przedsiębiorstwa nie wyobrażają sobie
dzisiaj funkcjonowania bez obowiązujących w nich
wartości. W Hochland Polska zainicjowany został
program krzewienia i propagowania wartości firmowych
i personalnych. Na ten temat rozmawiamy z Jackiem
Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem
w Hochland Polska.
firmy cenni są pracownicy różnych ras, płci

wartości firmowych znalazły się: własna ini-

i kultur. Pracodawcy zdecydowanie większą

cjatywna, kultura innowacyjności, informacja

wagę przywiązują do uczciwego życia. Dobro-

i komunikacja, stosunki międzyludzkie, konflikt

byt i bogactwo nie jest też dla pracodawców

jako szansa, kształcenie i rozwój, czy wreszcie

najważniejszym celem. Z firmowych wartości

kierowanie zespołem. W dzisiejszych czasach

Bez solidnego kodeksu wartości nie da się

istotny jest zrównoważony rozwój, to czy nowe

żyjemy szybko, intensywnie, mając dostęp do

zbudować silnej i stabilnej firmy.

produkty będą projektowane tak, by były przy-

wielu zasobów. Ludzie i firmy mają nieograni-

To prawda. Wiedza na temat najwyższych

jazne dla środowiska. Jeśli wśród wartości firmy

czony właściwie dostęp do nowych technologii,

wartości daje możliwość robienia w życiu tego,

jest działanie na rzecz lokalnych społeczności,

informacji oraz kompetencji. Tajemnicą sukce-

co sprawia głęboką satysfakcję i daje wiele

pracownicy będą wprowadzać w życie projek-

su człowieka jest nazwanie swojej misji życio-

szczęścia. A postawione cele zawsze będą pły-

ty społecznie odpowiedzialne.

wej i określenie wartości, które nadają kierunek

nąć z głębi serca. Każdy pracownik, niezależnie

naszym działaniom. Podobnie dla organizacji

od tego, w którą stronę przekracza próg firmy,

Skąd pomysł na promocję wartości firmo-

jest to stworzenie porywającej wizji, która okre-

przede wszystkim kieruje się swoim własnym

wych w Hochland Polska?

śla cel i pokazuje końcowy obraz starań oraz

systemem wartości. Jest to oczywiście zbiór

Wartości firmowe to „dusza” organizacji,

powszechnie uznawanych zachowań i zasad,

stanowiąca o jej „osobowości”, niczym filtr,

które wynikają z kultury, w której żyjemy,

przez który przepuszczane są wszelkie inicja-

Czy firmie Hochland bliska jest idea wolon-

wychowania, religii, itp. Każdy poza tym jest

tywy i działania. Dostrzegając, jak ważnym

tariatu?

przedstawicielem jakiegoś pokolenia, a każde

elementem w funkcjonowaniu każdej firmy są

W Hochland Polska realizowany jest pro-

z nich charakteryzuje się innym podejściem do

wartości, na przestrzeni najbliższych miesięcy

jekt „Podziel się SERcem”. Jego ideą jest pro-

pracy, inaczej określa priorytety i zasady, które

przeprowadzonych zostanie szereg działań

mocja postawy „Pomagam” wśród pracow-

kryją się pod pojęciem work/life balance. Bar-

mających na celu przybliżenie znaczenia na-

ników Hochland Polska. To krok w kierunku

dzo ważna jest tu zdolność szybkiej adaptacji

szych wartości oraz zachęcenie pokazywania,

myślenia o idei wolontariatu. W październiku

najnowszych technologii, która z natury rzeczy

że wartości ,,żyją” i są widoczne w naszych co-

zaprosiliśmy pracowników Hochland Polska

przypisana jest przedstawicielom coraz młod-

dziennych działaniach.

do udziału w pierwszej zbiórce dla potrze-

szych pokoleń.
Czy system wartości wyznawany przez firmę
i jej pracowników przekłada się także na
jakość pracy, relacji w firmie?

sprecyzowanie systemu wartości firmowych.

bujących. Wybrano 4 placówki, zlokalizowaJakie wartości są kluczowe dla Hochland

ne blisko naszych zakładów produkcyjnych,

Polska?

blisko Węgrowa i Kaźmierza. Kryterium wy-

Słysząc słowo wartość w odniesieniu do fir-

boru stanowiło podejście: działamy lokalnie,

my, najczęściej postrzegamy je przez pryzmat

pomagamy lokalnie. Zbieraliśmy środki czy-

Oczywiście, chociaż nie chodzi o to, żeby

rzeczy materialnych, fizycznie namacalnych,

stości, kosmetyki pielęgnacyjne dla nastolat-

wartości firmowe i wyznawane przez pracow-

np. wartość dodana czy wartość danego przed-

ków, gry edukacyjne, planszowe, przybory

ników były identyczne. Trudno bowiem sobie

miotu.

Słowo wartość ma jednak zdecydo-

szkolne. Kolejnym krokiem jest wdrożenie

wyobrazić firmę, która uzna, że rodzina jest

wanie szersze znaczenie, które odnosi się do

regulaminu, w ramach którego każdy pra-

najważniejsza i pracownika, który na szczycie

zbioru uniwersalnych zasad porządkujących

cownik Hochland Polska będzie mógł zgłosić

wartości postawi różnorodność. Ważne jest,

i usprawniających działania, stając się integral-

swój projekt z obszaru wolontariatu i starać

by obie strony akceptowały i szanowały swoje

ną częścią kultury organizacyjnej, kształtując

się o środki lub zasoby na ten cel.

zestawy wartości – firma to, że dla pracowni-

normy postępowania, wizję oraz misję każdej

Dziękuję za rozmowę.

ka ważna jest rodzina, pracownik to, że dla

firmy. W Hochland Polska wśród kluczowych

Monika Kociubińska
www.hurtidetal.pl
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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 detaliści wnikliwie analizują ceny produktów w marketach, opowiadają o trudach codziennej pracy,
a także o „wyjątkowych” klientach, do których trzeba mieć wiele cierpliwości…

Barbara Woźniak

Justyna Sosnowska

Marek Grzybowski

Pracuje się, by zarabiać…

Właścicielka sklepu
w Krakowie

Kierowniczka delikatesów
w Garbatce Letnisko
Woda „Ała”

Analizując ceny…

Mam w ofercie naturalne lody, któ-

Oczywiście branża handlowa, a w szczególności

Często zwracam uwagę na ceny produktów

re są bardzo popularne w Krakowie,

„spożywka” jest trudna i wymagająca, po pro-

w moim sklepie i w marketach. Licząc koszyk za-

ale nimi samymi czynszu nie zdołam

stu trzeba mieć do tego powołanie. Ale praca

kupowy, niejednokrotnie wychodzi taniej u nas!

opłacić. To byłoby możliwe, gdyby

w sklepie to także wiele przygód z nieznośnymi

Patrząc na gazetki promocyjne z dyskontów czy

ich koszty wytworzenia były ni-

klientami. Na co dzień z nimi pracujemy i musi-

marketów zauważyłem, że na pierwszych stro-

skie, a cena sprzedaży niewyso-

my zawsze radzić sobie z trudnymi sytuacjami –

nach są super ceny. Ale na dalszych zdarzają się

ka. W ubiegłym roku podjęłam

uśmiechem. Koleżanki pracujące na dziale mię-

ceny półkowe naszego sklepu. Cieszy nas to,

decyzję, że zostanę jeszcze

snym wspominają np. klientkę, która poprosiła

że niektórzy klienci już to zauważają. Z drugiej

tylko kilka lat i zamierzam

o wykrojenie części łopatki, po czym poprosiła,

strony, poznałem sytuację dostawców od przed-

zamknąć interes. Szanse

żeby odkroić jej pół. Po prośbie o odkrojenie ka-

stawicielki handlowej jednej ze znanych marek

mają jeszcze Ci, którzy

wałka tłuszczu i kilku innych, ekspedientka zare-

rynku FMCG. Przyznała, że markety są dla nich

sprzedają we wła-

agowała, że nie może już tak obkroić mięsa, bo

po to, by dana marka była widoczna w dużych

snych

lokalach

ma wątpliwości czy klientka kupi tak wykrojony

sklepach. Zarabiają na mniejszych placówkach

i nie niszczą

produkt, usłyszała: „No jak mi się nie spodoba,

handlowych, takich jak nasza. Taka polityka też

ich wysokie

to oczywiście, że nie wezmę”. Z kolei wiele

nie jest w porządku. Niestety przedstawiciele

za

zabawnych sytuacji wiąże się z przekręcaniem

nie mają na to wpływu. Największym proble-

wynajem,

opłaty

nazw produktów. Np. mamy w sklepie wodę

mem jest właśnie to, że ceny nie są takie same

przynaj-

Aqua, a jeden z naszych stałych klientów zawsze

dla wszystkich, a od małych detalistów wymaga

mniej to co za-

prosi o „Ała”. Mimo, że jesteśmy do tego przy-

się dobrej sprzedaży.

bo

robią mają dla
siebie.
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zwyczajeni, to zawsze nas to bawi do łez!

Tym żyje handel

Jolanta Marszałkowska

Bartosz Strzelczyk

Jowita Piłat

Doceńcie naszą ciężką pracę!

Klient „wyjątkowy”

Niechciane plasterki

Przez rząd, przez klientów, przez społeczeństwo

Praca w sklepie to codzienne wyzwania i przede

Często się zdarza, że klienci kupując produkty z lady

– my, mali detaliści, jesteśmy traktowani jak duże

wszystkim ciągły kontakt z klientem. Często py-

chłodniczej, takie jak wędliny czy sery na wagę proszą

sklepy czy markety. A oni mają potężne zaplecze

tania czy prośby mogą zaskoczyć, ale jest to sta-

o odjęcie jednego plasterka, bo to już dla nich za dużo.

komercyjne, prawnicze, marketingowe. A ja sama

ły element naszego dnia. Kiedyś odwiedziła nas

zajmuję się wszystkim od początku do samego

klientka i zapytała czy jest świeży cały kurczak.

końca. Zamawiam towar, jeżdżę od bladego świtu

Ekspedientka odpowiedziała, że tak, i wtedy zo-

po hurtowniach. Pracuję od 5 rano do 20 wieczo-

stała poproszona przez tę samą kobietę wyłącznie

rem. Prowadzę sklep od 30 lat i okoliczności oraz

o dwa udka… Z kolei szczególnie w niedziele

warunki do prowadzenia biznesu bardzo się zmie-

mamy wielu klientów szukających między półka-

niły. Kiedyś inaczej się zarabiało, inaczej się praco-

mi pomysłów na rodzinny obiad. Często zdarza

wało, nie było takiej ilości marketów i dyskontów.

się, że trzeba im pomóc, ponieważ nie mogąc się

Ale nie jestem z tych, którzy siedzą i narzekają. Po

zdecydować, kupują zupełnie co innego niż to, po

Jest to tak ko-

prostu liczę na to, że moje słowa coś zmienią. Im

co przyszli. Jest to o tyle zabawne, że grupa takich

losalna wielkość, że faktycznie

więcej głosów z naszej strony tym lepiej.

klientów pojawia się stale o tej samej godzinie, po-

jeden plasterek robi różnicę… Dla nas – jako

Czasem zastanawiam się w jaki sposób duże sie-

nieważ większość przychodzi do sklepu po mszy

obsługi sklepu – to jedynie powód do śmiechu.

ci uzyskują tak niskie ceny na poszczególne pro-

w kościele. Mamy też „wyjątkowych” stałych by-

Ale co potem? Co zrobić z takim jednym plasterkiem

dukty? Często to ceny niższe niż w hurtowniach!

walców. Jedna z klientek, gdy tylko wchodzi do

wędliny czy sera? Trzeba znaleźć podjadacza – ochot-

Ale widocznie ich stać na zaoferowanie produktu

sklepu kieruje się do kasy i jeśli nie ma tam w da-

nika. Czy my takiego mamy w sklepie? No coż… Fakt,

w tak niskiej cenie, by przyciągnąć klienta. Ja bym

nym momencie kasjera, woła go do stanowiska,

że inne pracownice są szczuplejsze ode mnie, sprawia,

na tym straciła, więc nie mam szans na tym polu

po czym dopiero wtedy odchodzi i rusza z koszy-

że niejednokrotnie staję się przedmiotem żartów. I to

w tym pojedynku cenowym. Muszę mieć marże,

kiem po zakupy. Zawsze też, gdy ktoś stoi przed

właśnie mnie najczęściej przypada zjadanie tych pla-

bo na tym zarabiam, to moje źródło dochodu. Ale

nią w kolejce, prosi o przepuszczenie, choć wiemy,

sterków. Ale nie obrażam się, mam duży dystans do

broń Boże nie chcę narzekać. Ten sklep to biznes

że tak naprawdę jej się nie śpieszy. To nasza stała

siebie i pracy w sklepie.

mojego życia. Mimo trudności nie zrezygnuję. Krę-

ulubiona grupa klientów „wyjątkowych”.

Właścicielka sklepu
w Koninie

Syn Właścicielki sklepu
w Dobieszynie

Ekspedientka w sklepie
w Chełmie
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gosłup boli, ale energia mnie rozpiera.
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ZMIENIAJ SKLEP
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

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.

W tym odcinku cyklu „Zmieniaj sklep, zwiększaj
zyski” wraz z Shop Doctor-em odwiedziliśmy sklep
„Ósemka” w Warszawie, aby sprawdzić w jaki
sposób funkcjonuje i co należy zmienić, aby był
jeszcze bardziej przyjazny dla klientów i generował
jeszcze wyższe obroty. Tym razem skorzystaliśmy
z rekomendacji firmy Modern-Expo, eksperta
w dziedzinie wyposażenia sklepów.
Informacje o sklepie
Adres: Warszawa, ul. Wyspowa 8
Powierzchnia sprzedaży: 68 mkw.
Sklep: Ósemka, placówka niezależna
Właściciel: Edyta Stempień

Zbyt wąsko

Niewielkie sklepy zwykle borykają się z brakiem wystarczającej
powierzchni sprzedażowej. W sklepie, który odwiedziliśmy jest
to bardzo dużym problemem. Dr Marek Borowiński zaznacza, że
klient, który ma przed sobą węższe i szersze przejście, zawsze
wybierze to drugie. Jaki jest skutek? Duża powierzchnia sklepu
nie pracuje na zysk, bo klient czując fizyczną blokadę, po prostu
nie wejdzie w zbyt ciasną dla niego alejkę. Odbiór sklepu psują też
poustawiane na podłodze towary i skrzynki, o które klient może
się potknąć. Co więcej,
tak wąskie przejście
trudno
oświetlić,
więc niedostatecznie
widoczne
produkty
zostaną pominięte przez
klienta.

Na zdjęciu: Edyta Stempień (Właścicielka) i dr Marek Borowiński (Shop Doctor)

Shop Doctor radzi
Fakt niewielkiej powierzchni sprzedażowej wcale nie musi stawiać
właściciela przed decyzją rezygnacji z części kategorii produktowych
– wystarczą płytsze regały. Co więcej, ich wykorzystanie sprawia
wrażenie dobrze zatowarowanego sklepu, bo ustawiając nawet
3 sztuki produktu półka wydaje się pełna. W efekcie nie tylko
zyskujemy miejsce, ale też wrażenie zadbanej placówki.

Modern-Expo rekomenduje

meble sklepowe

Piotr Kraśnicki (Modern-Expo) zaleca płytsze regały sklepowe
i zamontowanie listew cenowych
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Nasze regały sklepowe to
idealne
rozwiązanie
dla
każdego sklepu. Niezależnie
od formatu, idealnie eksponują
produkty dzięki całej palecie
dostępnych kolorów, LED’owym
podświetleniom półek i szeregu
dostępnych
akcesoriów.
Modułowość systemu zapewnia
pełną elastyczność w zakresie
konfiguracji pod potrzeby klienta,
a przystępna cena sprawia, że
system regałów metalowych
KOLUMB niewielkim kosztem
może odmienić każdy sklep.

Linia wzroku – linia zysku

Zarówno przy stoisku warzywnym, jak i w kąciku z pieczywem
wiele produktów nie pracuje na zysk. Poustawiane są
przypadkowo, a najlepiej sprzedające się są na zbyt niskich
półkach. Dr Marek Borowiński tłumaczy, że zysk sklepu
będzie większy, jeśli na wysokości 1,3-1,8 m znajdą się
produkty droższe, bo właśnie z tych miejsc najczęściej towar
ląduje w koszyku. W przypadku pieczywa to szczególnie
ważne. Towar, który ma krótką datę ważności powinien
znaleźć się w strategicznym miejscu – wtedy zwrotów do
piekarni będzie znacznie mniej.
Dr Marek Borowiński radzi jak ustawić
produkty na stoisku warzywnym

Shop Doctor radzi
Dostosuj asortyment do sezonu. Jeśli przed świętami sprzedają się
pomarańcze i mandarynki to ustaw je na linii wzroku. Klient nie zrazi
się nawet wyższą ceną. Tańsze towary ustaw niżej.

Ustawienie świeżego pieczywa na linii wzroku

Oświetlenie i energooszczędność

Lodówka na nabiał w sklepie pani Edyty generuje duże
wydatki związanie nie tylko ze znacznym poborem energii,
ale też z wysoką ceną serwisowania tego sprzętu. Piotr
Kraśnicki z Modern-Expo zaznacza, że wymiana sprzętu
na bardziej energooszczędny i mniejszy może być
bardziej opłacalna niż suma rachunków za użytkowanie
obecnego. Shop Doctor dodaje, że na mniejszą sprzedaż
wpływa nie tylko to, że uchwyt jest popsuty, a produkty
niedoświetlone, ale też to, że sprzęt jest zbyt duży do
posiadanego asortymentu i powoduje, że w środku jest
bałagan i pustka, które zniechęcają do zakupu.

Modern-Expo rekomenduje
chłodnictwo

Regał chłodniczy to bardzo ważny element każdego sklepu.
Dr Marek Borowiński i Piotr Kraśnicki (Modern-Expo)
Służy do ekspozycji produktów szybko rotujących, stąd
opowiadają o zaletach wymiany regału chłodzącego
też bardzo ważne jest żeby robił to w sposób zachęcający
do zakupu. Nowoczesny design, kompaktowe rozmiary, eleganckie oświetlenie LED, a do tego energooszczędność pozwalająca
zminimalizować koszty użytkowania to w tym momencie absolutne minimum. Proponowany
przez nas najnowszy model mebla chłodniczego z rodziny multideck, CoolJet
GL o głębokości jedynie 660 mm spełnia wszystkie wymienione parametry,
a dodatkowo idealnie nadaje się tam, gdzie zajmowana powierzchnia ma
kluczowe znaczenie. Jest dostępny w wersji z drzwiami i kurtyną, jako plugin i podłączany do zewnętrznego agregatu, działa na freonie lub propanie.
Niski przedni front pozwala zwiększyć powierzchnię ekspozycyjną i ilość
artykułów widocznych dla klienta. Dynamiczny system chłodzenia zapełnia
wymaganą klasę temperaturową we wszystkich punktach ekspozycji.
Wewnętrzna powierzchnia jest pokryta specjalną powłoką eliminującą
jakiekolwiek procesy korozyjne. Pełna dowolność w zależności od potrzeb,
a wszystko w przystępnej cenie.
www.hurtidetal.pl
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Siła impulsu

ZMIENIAJ SKLEP
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

Strefa kasy w sklepie pani Edyty to przeszklony regał, który zmusza
klienta do proszenia pracownika o wszystkie znajdujące się na nim
produkty. Jak podkreśla Shop Doctor – słodkości i przekąski, które
się tam znajdują rotowałyby dużo lepiej, gdyby były odsłonięte.
Jeśli śpiesząc się klient nie
może „na szybko” dorzucić
do zakupów batonika albo
czekolady
–
zrezygnuje
z
zakupu.
Zachęcony
dostępnością i atrakcyjnym
wyeksponowaniem chętniej
kupi produkty impulsowe,
a tym samym zwiększy zyski
detalisty.

Shop Doctor zaleca zdjęcie szyby z regału impulsowego

Modern-Expo rekomenduje regał impulsowy
Dla osiedlowego sklepu o niewielkiej powierzchni sali sprzedaży gorąco polecamy skonstruowanie
stanowiska kasjerskiego połączonego z ekspozytorem produktów impulsowych opartego na naszym
systemie regałowym KOLUMB ze skokiem perforacji nogi 25 mm. Dzięki częstemu skokowi perforacji
dajemy możliwość maksymalnego zagęszczenia liczby półek i zwiększenia miejsca ekspozycyjnego
w najbardziej atrakcyjnej części sklepu, gwarantując realny wzrost przychodów z prezentowanych
tam produktów. W przeciwieństwie do większości popularnych systemów regałowych oferowane
przez nas meble maksymalnie wykorzystują ograniczoną przestrzeń sklepu.

Shop Doctor radzi
Jeśli oferujesz ciastka na wagę to zawsze zainwestuj w pleksę lub szybę,
która oddzieli je od klienta. Ustrzeżesz się wtedy od mandatu sanepidu
za niezastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed zarazkami. Do
tego zawsze ustawiaj je atrakcyjniejszą stroną do klienta.

Zalecenia Shop Doctora
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmiana komunikacji i reklam na witrynach zewnętrznych tak,
by w bardziej kompleksowy sposób informowały o dostępnych
kategoriach,
Zamontowanie ramki na zewnętrznej witrynie na bieżące
promocje,
Zamontowanie oświetlenia przy stoisku warzywnym i
wkręcenie działających żarówek przy pieczywie, by lepiej
wyeksponować dostępny asortyment,
Ustawienie kolorowych, jasnych warzyw tam, gdzie brakuje
światła na stoisku warzywnym,
Ustawienie najdroższych produktów na linii wzroku,
Przestawienie niżej dużych oraz ciężkich produktów na regale
z produktami chemii gospodarczej,
Zdjęcie szyby z regału przy ladzie, by zwiększyć dostęp do
produktów impulsowych,
Ustawienie słonych przekąsek przy regałach z piwem dla
zwiększenia sprzedaży obu kategorii.

Shop Doctor pokazuje do jakiej wysokości powinna zostać
zamontowana pleksa chroniąca wyroby cukiernicze

Niski nakład – duży efekt

Brak środków na przeorganizowanie sklepu to utrapienie
większości właścicieli osiedlowych placówek handlowych.
Piotr Kraśnicki tłumaczy, że w takich przypadkach warto
zastanowić się nad przeprojektowaniem układu regałów,
które już posiadamy. Jeśli mamy zardzewiałą półkę na
wysokości wzroku to zamieńmy ją z tą, która jest najniżej
i jest niewidoczna. Ekspert radzi też, by zainstalować
listwy cenowe, które nie kosztują dużo, a znacznie
poprawiają wygląd półki.

Detalistka po naszej wizycie...

„Czeka mnie wiele zmian, które wymagają czasu: wymiana regałów czy
przeorganizowanie przestrzeni tak, by klient czuł się swobodnie. Widzę
teraz, że mój sklep ma bardzo duży potencjał. Podoba mi się wiele zmian
jakie zostały wprowadzone i zaproponowane, np. wyeksponowanie
regału z przyprawami czy przestawienie droższych produktów na linię
wzroku. Na pewno w niedalekiej przyszłości wykorzystam rady Shop
Doctora i eksperta z Modern-Expo”.

Jeśli chcesz abyśmy odwiedzili Twój sklep, napisz:
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Wyposażenie

Modern-Expo
– chcemy inspirować rynek retail w Polsce

Rynek retail w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. Sukces w sprzedaży detalicznej zależy od
różnorodnych czynników. Detaliści coraz częściej dostrzegają duże znaczenie odpowiedniego wyposażenia handlowego,
jako instrumentu prezentacji, magazynowania, przechowywania, gdyż wywiera ono wpływ na sprzedaż produktów.
Modern-Expo Group, międzynarodowy producent i dostawca wypo-

Modern-Expo jest również europejskim liderem pod względem liczby

sażenia handlowego, od ponad 20 lat z powodzeniem funkcjonuje na

produkowanych boksów kasowych i wiele z tych urządzeń dostarcza

rynku retail zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma opracowuje roz-

również na polski rynek. Z oferty firmy w tym zakresie korzystają m.in.

wiązania dla największych koncernów na świecie, współpracując m.in.

supermarkety Stokrotka, SPAR oraz sieć sklepów należących do spół-

z: Nestlé S.A., Groupe Auchan, PepsiCo, Metro Group, British Ame-

dzielni „Społem”. Boksy kasowe Modern-Expo posiadają rozwiązania

rican Tobacco, Rewe Group, Carrefour, Mars, Gazprom, oraz McDo-

dla sklepów każdego formatu: typu convenience, super- i hipermar-

nald’s. Na polskim rynku największym klientem Modern-Expo jest sieć

ketów, diy/cash&carry oraz sklepów i stref express. Produkowane są

sklepów Żabka. Firma wyposaża je m.in. w regały handlowe. „Od 2007

zgodnie z wszystkimi europejskimi standardami i wymogami ergono-

roku Modern-Expo opracowuje i dostarcza kompleksowe wyposażenie

micznymi. Nowością w ofercie firmy, jest linia boksów kasowych Flexi

handlowe do większości sklepów naszego partnera. Wdrażamy nasze

o nowoczesnym designie, która umożliwia dowolne kształtowanie ko-

rozwiązania, przygotowując powierzchnię sklepu, można powiedzieć

mory towarowej, zgodnie z potrzebami klienta. Modern-Expo oferuje

– gotową „pod klucz” do zatowarowania” – mówi Piotr Kraśnicki, Dy-

również indywidualne rozwiązania.

rektor Sprzedaży w Modern-Expo Group.

„Właściciele sklepów coraz częściej cenią sobie elastyczność w two-

Regały sklepowe są bardzo ważnym narzędziem handlowym, odpo-

rzeniu przestrzeni handlowej i bardzo często kontaktują się z nami

wiednio dobrane, mogą bowiem nie tylko wzbogacić wystrój każdej

w sprawie opracowania indywidualnych rozwiązań dostosowanych

przestrzeni sklepowej, ale też w znacznym stopniu wpłynąć na sprze-

do ich potrzeb. Cały czas poszukujemy nowych inspiracji, ale też sami

daż towarów. Modern-Expo dysponuje bogatą ofertą systemów regało-

poprzez nasze innowacyjne, nowoczesne rozwiązania dla różnych

wych, zaprojektowanych z myślą o najlepszej ekspozycji produktów,

formatów sklepów, chcemy inspirować rynek retail w Polsce” – doda-

ich przechowywaniu oraz efektywnej sprzedaży. Ich zaletą jest m.in.

je Piotr Kraśnicki.

konstrukcja modułowa, zapewniająca najbardziej korzystne zagospo-

Firma posiada duże moce produkcyjne, dzięki czemu z powodzeniem

darowanie dostępnej powierzchni handlowej w sklepach wszystkich

może produkować i wdrażać rozwiązania na szeroką skalę. Modern-

formatów. Dodatkowo, systemy regałowe wyróżniają się nowoczesnym

-Expo to trzy zakłady produkcyjne: w Łucku i Wierchniednieprowsku

i funkcjonalnym wzornictwem oraz szerokim wyborem akcesoriów.

(Ukraina) oraz Witebsku (Białoruś) o łącznej powierzchni 112 tys. mkw.

W ofercie firmy można znaleźć regały m.in. piekarnicze, warzywne, na

Obecnie finalizuje budowę czwartej fabryki, która będzie zlokalizowa-

wino, multimedia, tekstylia oraz rozwiązania dla stacji benzynowych.

na w Lublinie. (TP)
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Tym żyje handel

Supermarket – mniejszy,
przyjazny, osiedlowy

Sieci supermarketów w ostatnich miesiącach stały się przedmiotem zainteresowania
dużych firm, inwestorów, a przede wszystkim klientów. Może i dla tego segmentu
rynku detalicznego nadchodzą lepsze czasy?
Rynek supermarketów przez lata charaktery-

sklep liczący kilkaset metrów kwadratowych

ruch, który obecnie, głównie w ostatnich tygo-

zował się sporą bezwładnością. Rozwijały się

powierzchni handlowej, trochę osiedlowy,

dniach, nabrał przyspieszenia. Nie jest bowiem

sieci franczyzowe, dyskontowe, a nawet nie-

trochę convenience, zlokalizowany zazwyczaj

tak, że tego rodzaju placówki są na rynku rzad-

które sieci sklepów tradycyjnych posiadające

w mniejszych i średnich miastach. Pełniący

kością. Sieci o zbliżonym do opisanego profilu

poważne zaplecze hurtowe. W porównaniu do

zarówno funkcję miejsca, w którym można

jest wbrew pozorom dosyć dużo. Wystarczy tu

tych formatów rozwój supermarketów cecho-

dokonać szybkich zakupów bieżących, jak

wymienić m.in. Dino, Eko, Polomarket, Milę,

wała swoista stagnacja. Ich liczba co prawda

i zaopatrzyć dom na dłuższy czas jak w hi-

a nawet Stokrotkę, czy franczyzowy SPAR. Po-

systematycznie rosła, nie tak jednak jak pozo-

permarkecie. Czyli coś pośredniego między

dobny charakter ma spora część sklepów sieci

stałych sieci. A jednocześnie należały one do

sklepem tradycyjnym, a hipermarketem, czy

Piotr i Paweł, czy Topaz lub Zielony Market

tej grupy placówek wielkopowierzchniowych,

dużym supermarketem typu Intermarche.

oraz wiele małych, lokalnych sieci supermarke-

które o wiele lepiej radziły sobie na rynku niż

Jednocześnie są to placówki oferujące dosyć

tów chociażby takich jak Hildebrandt w Brod-

popadające w spore kłopoty sieci hipermarke-

szeroki asortyment produktów i starające się

nicy. Mamy więc do czynienia łącznie z kilko-

tów. A teraz wszystko wskazuje na to, że nad-

dorównać cenowo ofercie sklepów dyskonto-

ma tysiącami placówek handlowych.

szedł nareszcie także ich czas...

wych. W efekcie powstaje swoiste połączenie

Wygodny supermarket

sklepu typu convenience, dyskontu i placówki
wielkopowierzchniowej.

Przyszłościowy segment
Perspektywiczność tego formatu dostrzegły

W ostatnich miesiącach furorę robi słowo

To nowe pojmowanie funkcji i zadań super-

już przed kilku laty fundusze inwestycyjne.

proximity. Wcześniej mało znane, teraz w po-

marketu spowodowało, że wokół sieci tych

Sieć Eko powołana do życia przez Krzysztofa

łączeniu z pojęciem supermarketu oznacza

sklepów już w roku ubiegłym zaczął się spory

Gradeckiego przejmowana była przez kolejne
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Tym żyje handel

fundusze, aby ostatecznie na początku bieżącego roku trafić w ręce Grupy Eurocash. Połowę udziałów w sieci Dino jeszcze do niedawna
posiadała Grupa Enterprise Inwestors, która
właśnie sprzedaje je właścicielowi drugiej połowy, czyli Tomaszowi Biernackiemu. Zgodę na

RUCH, JAKI TOWARZYSZY AKTUALNIE
SEGMENTOWI MAŁYCH SUPERMARKETÓW
ZWIĄZANY JEST BEZ WĄTPIENIA Z POPRAWĄ
KONIUNKTURY HANDLOWEJ

tę transakcję wydał już w styczniu UOKiK.
Po tych transakcja obie sieci wchodzą właśnie w okres daleko idących zmian nie tylko

oczekiwać debiutu giełdowego być może

wi małych supermarketów związany jest bez

własnościowych, ale i organizacyjnych. Sieć

jeszcze w kwietniu tego roku. Biorąc pod

wątpienia z poprawą koniunktury handlowej.

Eko, która przez wiele lat była niedoinwesto-

uwagę fakt, że Dino liczy obecnie ponad

Ta zaś to przypuszczalnie efekt rządowego pro-

wana i dopiero od nieco ponad roku podję-

600 placówek handlowych ocena prezesa

gramu 500+. Pojawia się jednak pytanie, czy

ła porządkowanie swoich sklepów wymaga

Piducha nie jest pozbawiona racji.

tendencję tę uda się utrzymać także w okresie

jeszcze znaczących nakładów. Tym bardziej,
iż Eurocash zamierza włączyć ją w struktury

Nie pozostają w tyle

najbliższych miesięcy i lat. Wciąż bowiem rentowność handlu detalicznego pozostaje bardzo

swojej najlepszej sieci franczyzowej jaką są

Także pozostałe sieci małych supermarke-

niska, zaś elementy niepewności, z jakimi ry-

Delikatesy Centrum. Oczywiście sam rebran-

tów wykazują sporą aktywność. Stokrotka pla-

nek miał do czynienia przez cały miniony rok

ding sklepów można by przeprowadzić dosyć

nuje uruchomienie w bieżącym roku nawet

wciąż nie zostały usunięte.

szybko, jednak doprowadzenie sklepów Eko

100 nowych sklepów, zarówno własnych, jak

Sprawa tzw. podatku handlowego nadal

do standardów DC wymaga i czasu i sporych

i franczyzowych oraz zamierza oddać do użyt-

„wisi” nad detalistami, zaś rząd nie informuje

nakładów. Wciąż nie jest ostatecznie rozstrzy-

ku kolejne, trzecie już centrum dystrybucyjne.

o odstąpieniu od tych planów. A raczej wręcz

gnięta metoda włączenia sklepów będących

Przez cały rok trwać mają także testy nowego

przeciwnie – potrzeby budżetowe są na tyle

przecież własnością Eurocashu w struktury

formatu, tym razem convenience pod szyldem

duże, iż trudno oczekiwać, że resort finansów

sieci stricte franczyzowej. Mówi się o tym, że

5tka Market. Ciekawe zresztą, czy się to lubel-

zrezygnuje z oczekiwanego dochodu.

część placówek zostanie przekazana nowym

skiej firmie uda – podobne próby podejmowa-

Wciąż również trwają prace nad zakazem

franczyzobiorcom, częściej jednak dominu-

ne w latach ubiegłych przez różne podmioty

handlu w niedzielę. Nie wiadomo, jaki będzie

je w kierownictwie Grupy opinia, że warto

nie zakończyły się większym sukcesem. Pozy-

ostateczny kształt stosownej ustawy, należy się

pozostawić firmę Eko jako franczyzobiorcę

cja Żabki na tym rynku jest tak silna, iż żaden

jednak liczyć z koniecznością rezygnacji przez

Delikatesów Centrum dla wszystkich, bądź

konkurent nie był w stanie jej sprostać.

większych detalistów z części planowanych

większości marketów Eko. I w oparciu o takie

Również powstała przed kilku laty w wyni-

przychodów. To zaś wpłynie na koniunkturę,

założenie przeprowadzać rebranding tych pla-

ku odłączenia się od Polomarketu sieć Mila

a w konsekwencji także na poziom rentowno-

cówek. Bądź co bądź w sieci Delikatesy Cen-

od ubiegłego roku oglądała się za inwesto-

ści. W efekcie inwestycje także w supermar-

trum działają franczyzobiorcy posiadający po

rem. Widocznie plany te nie powiodły się,

ketowy segment rynku mogą się okazać mniej

kilkadziesiąt placówek. Eko stanie się więc być

bowiem w połowie marca Prezes sieci Artur

opłacalne. Ostatecznych decyzji w tej kwestii

może największym franczyzobiorcą zarządza-

Góralczyk poinformował o podjęciu działań

można oczekiwać w najbliższym czasie.

jącym ponad 200 sklepami.

zmierzających do debiutu giełdowego firmy.

Ruszyła co prawda inflacja, która postrzega-

Inną drogą ma iść Dino. Już w roku ubie-

A więc Mila chce pójść podobną drogą jak

na jest jako czynnik korzystny dla handlu de-

głym, a więc sporo przed objęciem całości

Dino. Prezes Góralczyk podkreśla zresztą, że

talicznego, jednak tylko do pewnego stopnia.

udziałów przez Tomasza Biernackiego, za-

to w dużej mierze efekt niezłej koniunktury

Jeżeli wzrost cen pochłonie znaczącą część

rząd firmy ogłosił plan wejścia Dino na war-

w handlu detalicznym.

programu 500+ to popyt wewnętrzny nie

szawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Z godną podziwu konsekwencją i w szyb-

tylko przestanie sprzyjać wzrostowi gospodar-

Prezes Szymon Piduch, który przez kilka

kim tempie rozwija się sieć marketów SPAR.

czemu, ale także wynikom osiąganym przez

lat uparcie odmawiał udzielania jakichkol-

W ciągu nieco ponad sześciu lat od momentu

handel detaliczny.

wiek bliższych informacji o rozwoju sieci,

przejęcia sieci przez Grupę Bać-Pol liczba pla-

Zagrożeń jest więc dla handlu niemało, a ich

nieoczekiwanie zaktywizował się medialnie

cówek handlowych pod międzynarodowym

eliminacja mało prawdopodobna. Ważne na-

podkreślając, że debiut Dino na giełdzie

szyldem wzrosła prawie trzykrotnie.

tomiast, aby decyzje w wielu kwestiach zapa-

może być nawet jednym z największych
w roku 2017. Obecnie dobiegają końca
prace nad prospektem emisyjnym i można

Sporo zagrożeń
Ruch, jaki towarzyszy aktualnie segmento-

dły jak najszybciej, aby przedsiębiorcy mogli
przystosować do nich swoje funkcjonowanie.
Wiktor Stępniewski
www.hurtidetal.pl
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W butelce, kartonie i puszce
Wraz ze wzrostem temperatury
rośnie też popyt na wszelkiego
rodzaju wody, napoje, soki
czy nektary. Coraz większym
powodzeniem, i to nie tylko latem,
cieszą się też izotoniki i energetyki.
Sprawdzamy co w tych kategoriach
oferują producenci i jakie produkty
najczęściej sprzedają się w polskich
sklepach.
Kategorie

produktów

zaspokajających

pragnienie to popularny segment w małym
formacie sklepów spożywczych. Centrum

w całym 2016 r. średnio w jednej placówce

sklep. Napojów gazowanych jest zwykle

Monitorowania Rynku (CMR) policzyło, że

znajdowało się, w zależności od miesiąca,

ponad 30. Woda to z kolei od kilkunastu

między 141 a 170 wariantów tego asor-

do nawet 24 wariantów. Po kilka pozycji

tymentu. Najwięcej jest soków, nektarów

znajduje się w kategoriach m.in. napojów

i napojów niegazowanych. W sumie do-

izotonicznych, energetyzujących czy funk-

stępnych jest średnio 60-69 rodzajów na

cjonalnych.

reklama

Paulina Włodarska-Grodzińska
Dyrektor Marketingu
FoodCare
Zbliżający się sezon letni, to czas, który dla producenta napojów
stanowi wielkie wyzwanie. Obecnie konsumenci są coraz bardziej aktywni oraz świadomi potrzeb swoich organizmów. Wzrastają ich oczekiwania i wymagania wobec spożywanych produktów. Marka 4Move Active mając aktywność w swojej tożsamości
wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadzając Swiss Vitamin Formula do receptury
produktów. Jest to mieszanka witaminowana opracowana w szwajcarskim laboratorium przez
wykwalifikowanych specjalistów, produkowana zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
W sezonie letnim zwiększa się spożycie napojów energetycznych – marka Black Energy Drink
to lider w swojej kategorii*. To gwarancja błyskawicznego „zastrzyku” energii. Oprócz wariantu klasycznego energetyka, konsumenci w lecie chętnie sięgają po orzeźwiające smaki Black
Mojito i Black Samuraj Mango. A ponieważ z „Black możesz więcej” w szczycie sezonu szykujemy dla naszych konsumentów wyjątkową niespodziankę – obiecujemy, że będzie się działo!
W ramach marki Frugo stawiamy na nieprzeciętną owocowość, która ma zachwycać Konsumentów swoim smakiem. Unikatowe kompozycje kilku owoców w każdym kolorowym miksie
Frugo tworzą zupełnie nowe doznania smakowe. Myślę, że mogę zdradzić, że w bieżącym
sezonie szykujemy dla naszych konsumentów wiele atrakcji zarówno jeśli chodzi o nowości
produktowe, jak i nieprzeciętną komunikację.
* AC NIELSEN (MAT TY JAN, BEZ PL)
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FO O D CARE
4Move Active Water to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na napoje funkcjonalne. Nowa butelka, atrakcyjna, przyciągająca wzrok etykieta, to gwarancja wyróżnienia się na półce sklepowej i wysokiej rotacji.
Zawarta w nowościach 4Move Active Water mieszanka
witaminowana Swiss Vitamin Formula została opracowana w szwajcarskim laboratorium przez wykwalifikowanych
specjalistów. 4Move Active to efektywne wsparcie organizmu dla aktywnych.

Woda mineralna i źródlana
Polski rynek obfituje w wiele rodzajów

składników stałych w postaci jonów. Możemy tu wyróżnić produkty niskomineralizo-

między

pierwiastków

wane, średniomineralizowane i wysokomi-

wpływających na różne funkcje organizmu.

neralizowane. Oprócz tego może zawierać

Powszechnie na dostępną na rynku wodę

dwutlenek węgla czy siarkowodór, czyli roz-

w butelkach mówi się „mineralna”, choć nie

puszczone gazy pochodzenia naturalnego.

każda charakteryzuje się cechami takiego

Źródlana to z kolei woda, która zawiera bar-

produktu. O przypisaniu produktu do tej

dzo mało składników mineralnych. Dlatego

nazwy decyduje przede wszystkim skład.

też można ją pić bez ograniczeń.

zawartością

Za wodę mineralną uznaje się taką, która

ŻYWIEC ZDRÓJ

Żywiec Zdrój Soczysty
niegazowany jabłkowy 1,5 l

zawiera odpowiednią ilość rozpuszczonych

wody mineralnej i źródlanej. Różnią się
sobą

Z OFERTY PRODUCENTA

Żywiec Zdrój
Soczysty
niegazowany
cytrynowy 1,5 l

Mianem mineralnej czy źródlanej mogą
być nazywane zatem wyłącznie wody z na-

reklama

turalnie występującymi minerałami. Dodatki
soków czy syropów sprawiają, że produkt
jest już napojem. Informacje te są niezwykle istotne dla diabetyków, osób otyłych czy
cierpiących na wszelkiego rodzaju zaburze-

Żywiec Zdrój
Gaz z Sokiem
z pomarańczy 1 l

nia wymagające odpowiedniej diety. Dlatego
należy uważnie czytać etykiety i kontrolować

Jakub Tyczyński
Młodszy Kierownik ds. Rozwoju Kategorii
Żywiec Zdrój
Marka jest bardzo ważnym kryterium wyboru w kategorii wody. Konsumenci charakteryzują
się bardzo wysokim poziomem lojalności w stosunku do swoich ulubionych marek, a także
wysokim wskaźnikiem planowania zakupów na poziomie marki (trzech na czterech kupujących idąc na zakupy wie dokładnie, jakiej marki wodę chce kupić). Wysokie miejsce w hierarchii kryteriów wyboru zajmuje również format opakowania (ściśle powiązany z planowanym
miejscem spożycia produktu – w domu czy w drodze). Dlatego warto, zwłaszcza w okresie
letnim, zapewnić na półce odpowiednio wysoki zapas produktów od Żywiec Zdrój S.A. – lidera
rynkowego w kategorii wody*.
W zbliżającym się sezonie szczególnie polecamy naszą nową ofertę dla konsumentów poszukujących lekkiego orzeźwienia, czyli Żywiec Zdrój Soczysty – połączenie najwyższej jakości
wody i soku owocowego. Dzięki wyższej średniej cenie za litr oraz atrakcyjnej ofercie smakowej, produkty te waloryzują kategorię, co przekłada się na wyższe zyski detalistów. Od 10.04
w sprzedaży dostępna jest również nowość w edycji limitowanej – Żywiec Zdrój Soczysty
o smaku Limonki z Miętą w opakowaniu o pojemności 1,5 l.
*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 benzynowe), udziały wartościowe sprzedaży w skumulowanym okresie styczeń 2016 - grudzień 2016 w kategorii Woda
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skład wybieranego produktu, jeśli chcemy
kupić produkt z kategorii wody.

Liderzy w małym formacie
sklepów
CMR przeanalizował kategorię wody mineralnej w sklepach małoformatowych do
300 mkw. Największe udziały miał w roku

Jak podaje instytut CMR, najpopularniejszą
pojemnością wody mineralnej jest 1,5 l. Częściej konsumenci wybierają wersje niegazowane, choć zwolenników wariantów gazowanych
też jest dużo.

SPÓŁDZIELNIA PRACY
„MUSZYNIANKA”

Muszynianka średnionasycona
0,6 l i 1,5 l

Pozytywny trend na rynku
wody butelkowanej

2016 Żywiec Zdrój, który zyskał prawie 25%

GfK Polonia podaje, że woda butelkowana to

udziałów wartościowych w sprzedaży. Kolejne

jeden z podstawowych produktów w polskich

miejsce zajmuje Nałęczów Zdrój z wynikiem

gospodarstwach domowych*. W okresie od

prawie 22%. 13% przypadło dla Muszynianki.

stycznia do grudnia 2016 roku 97% nabywców

Kilkuprocentowe udziały miały z kolei Nestlé,

przynajmniej raz kupiło produkty z tej katego-

Coca-Cola, Polska Woda czy Piwniczanka.

rii. We wspomnianym czasie przeciętna polska

Wśród marek czołowe miejsca, jeśli chodzi

rodzina zaopatrzyła się średnio w prawie 220

o wartość sprzedaży zajęły Żywiec Zdrój, Ci-

litrów wody butelkowanej, wydając na ten cel

sowianka i Muszynianka. CMR podaje, że ich

około 200 zł. Na jedną osobę przypadło zatem

udziały w sklepach małego formatu wynosiły w

5,5 litra tego produktu. W porównaniu do po-

ubiegłym roku odpowiednio ok. 25, 21 i 13%.

przedniego roku instytut odnotował wzrost wy-

Wysoko znalazły się również Nałęczowianka,

datków na wodę w butelce o 2,6%. Ilościowo

Kropla Beskidu, Primavera, Piwniczanka, Do-

był to przyrost o 1,1%.

browianka, Jurajska i Galicjanka.

Z OFERTY PRODUCENTA

Muszynianka
niskonacycona
0,6 l i 1,5 l

Jak podaje GfK – biorąc pod uwagę częstotliwość zakupów kategorii, spadek zanotowały

reklama

gospodarstwa z dużych miast. Chodzi przede
wszystkim o rodziny, w których jedna z osób
jest w wieku

30-39 lat oraz gospodarstwa

dwuosobowe. We wspomnianych grupach obniżył się średni wolumen kategorii kupowanej
w ciągu roku przez pojedyncze gospodarstwo
domowe.

COLIAN

Oranżada Hellena
w puszce, 250 ml

Głównym punktem zakupu były hipermarkety. Tam dokonano ok. 18% zakupów całej
kategorii wody butelkowanej. Porównując te
dane do poprzedniego analogicznego okresu
to udział tego kanału utrzymał się na stabilnym
poziomie.

Oranżada Hellena
w szklanej butelce
z kapslem twist off, 275 ml

Soki, nektary i napoje
Różnice między sokami, nektarami i napojami to nie tylko smak. To od składu zależy jak
producent może nazwać swój produkt.
Sok to, zgodnie z unijnymi przepisami, napój wyprodukowany ze zdrowych, dojrzałych,
świeżych lub schłodzonych owoców bądź warzyw. Musi być zdolny do fermentacji, a jego
kolor, smak i zapach muszą zgadzać się z aromatem surowców, z których został wytworzony. Soki owocowe (z wyjątkiem tych produ-

NESTLÉ
WATERS
POLSKA

Nałęczowianka
niegazowana

kowanych z gruszek i winogron) mogą mieć
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*O badaniu
Powyższe analizy powstały na podstawie danych pochodzących z prowadzonego od ponad 20 lat Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Jego próbę stanowi 8 tys.
polskich gospodarstw domowych, zbierających dane za pomocą skanerów i raportujących o dokonywanych przez siebie zakupach produktów FMCG.
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w składzie także niewielkie ilości cukru albo

producent musi zawrzeć na opakowaniu infor-

Z OFERTY PRODUCENTA

podobnych substancji słodzących. Nie może

mację, że jest to produkt słodzony. Większość

jednak być go więcej niż 15 g na jeden litr. Do-

wytwarzana jest z koncentratów owocowych

PIWNICZANKA

piero, gdy taka zawartość jest przekroczona –

lub z zagęszczonych przecierów, ale na rynku

Piwniczanka
średnionasycona CO2

jest coraz więcej tzw. soków bezpośrednich,
reklama

które nazywane są świeżymi.
Nektar to z kolei rozcieńczony sok. Jednak
przepisy przewidują minimalną jego zawartość, by produkt mógł być tak określany. Jest
ona różna w zależności od surowca, z jakiego był wytworzony. Nektar powinien zatem
zawierać 50% jabłek, gruszek, pomarańczy,
brzoskwiń i ananasów. 40% dla jeżyn, malin,
truskawek, czereśni i moreli, a 35% dla wiśni.

Piwniczanka
lekko
gazowana

30% dla śliwek, agrestu oraz żurawin, a także

Marek Gaworucha
Koordynator ds. Marketingu i Sprzedaży
Piwniczanka
Zdrowe odżywianie to dziś już nie tylko trend, to styl życia dla
dynamicznie powiększającej się rzeszy polskich konsumentów.
Coraz więcej osób kontroluje skład kupowanych produktów.
Rośnie świadomość konieczności indywidualnego dopasowania
diety do potrzeb organizmu. Wyróżniony nagrodami smak Piwniczanki gasi pragnienie i doskonale komponuje się również jako dodatek do posiłków. Dodatkowo, dzięki wysokiej zawartości magnezu, wspiera redukcję skutków stresu, a wapń poprawia
metabolizm. Osoby dbające o jakość spożywanych produktów coraz chętniej sięgają po naszą
wodę i doceniają jej skład. Tym bardziej, że na półce sklepowej wyróżnia się charakterystyczną zieloną butelką. Wykorzystując potencjał produktu sukcesywnie budujemy świadomość
marki, m.in. za pomocą kanałów OOH i telewizji, realizujemy też aktywności plenerowe, organizację eventów i komunikację w Internecie, claim marki – Piwniczanka. Z natury mineralna.
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Agata Berndt-Wazelin
PR Manager
ZL Nałęczów Zdrój
W nadchodzącym sezonie chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na
naszą nowość – Moją Pierwszą Cisowiankę – naturalną wodę mineralną
Cisowianka w dedykowanych najmłodszym konsumentom małych butelkach 0,33 l z pięknymi, stworzonymi przez artystę grafika, etykietami. Butelki te idealnie pasują do plecaków i tornistrów, więc sprawdzą się zarówno w szkole
i przedszkolu jak i podczas wakacyjnych przygód.
Na wiosenne i letnie spotkania w plenerze polecamy szczególnie
wyjątkową, musującą Cisowiankę Perlage w modnej i wygodnej
puszce. Jej delikatne bąbelki wspaniale orzeźwią nawet podczas
największych upałów, a nietłukąca się puszka idealnie sprawdzi się
podczas pikników, grilli czy plażowania.

Muszynianka to naturalna woda mineralna rozlewana jest w Uzdrowisku Muszyna
z odwiertów zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Jest wodą alkaliczną, wysoko-zmineralizowaną, magnezowo-wapniową. Jej
orzeźwiający smak oraz składniki mineralne, takie jak: magnez, wapń, potas,
sód, żelazo, powodują, że Muszynianka ma właściwości odżywcze. W swoim
składzie posiada także wodorowęglany i siarczany, które alkalizują kwasy
żołądkowe i są korzystne dla osób cierpiących na nadkwasotę. Przyczyniają się
również do obniżenia zawartości cukru we krwi i regulują jej PH. Systematyczne
picie „Muszynianki” nie tylko uzupełnia braki wody w naszym organizmie, ale
też pozwala na korygowanie nieprawidłowości wynikających z niedoborów
mineralnych i wadliwej przemiany materii.
33-380 Krynica Zdrój,
ul. Kościuszki 58
tel./fax: +48 18 471 21 34
e-mail: biuro@muszynianka.pl
www.muszynianka.pl

Z OFERTY PRODUCENTA
ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ

Naturalna woda mineralna Moja
Pierwsza Cisowianka w butelce 0,33 l
reklama

Naturalna woda
mineralna, musująca
Cisowianka Perlage
w puszce 0,33 l

nie mniej niż 25% dla czarnej, białej i czerwonej porzeczki, bananów,
cytryny, granatów, mango, papai, gujawy.
Istotną różnicą między nektarem a sokiem jest też dozwolona zawartość cukru. Ten pierwszy może zawierać do 200 g na litr.
Napoje to natomiast produkty wytwarzane na bazie soków owocowych. Obszerność tego stwierdzenia wynika z braku przepisów dotyczących minimalnej zawartości soku jaka powinna być w składzie. Zatem na
rynku są zarówno napoje z 20% zawartością tego surowca, jak też zaledwie 3-5%. Co więcej, w tej grupie dozwolone są sztuczne dodatki: aromaty, barwniki naturalne i sztuczne, sztuczne substancje słodzące oraz
konserwanty. W przypadku soków i nektarów jest to niedopuszczalne.

Na rynku
CMR przeprowadził wspólną analizę dla kategorii soków, nektarów
i napojów niegazowanych. Wśród tych produktów popularniejszym
opakowaniem jest karton niż butelka. Co do pojemności, to wśród 10
top produktów mających najwyższe udziały wartościowe, połowa jest

Wspieramy Fundację
Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi

Rekomendowana przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

w opakowaniach 1000 ml. Cztery to pojemność 2000 ml, a jeden –
www.hurtidetal.pl
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Anna Justyniarska
Junior PR-Digital Manager

Z OFERTY PRODUCENTA
HOOP POLSKA
Hoop Cola

Herbapol - Lublin
Z nadejściem ciepłych dni rośnie zapotrzebowanie na napoje,
które skutecznie ugaszą pragnienie. Doskonałym wyborem jest
wtedy Naturalna Ice Tea marki Herbapol. Produkt dostępny jest
w czterech orzeźwiających wariantach: brzoskwinia, cytryna, zielona herbata z cytryną i miętą oraz zielona herbata z miodem. Co
istotne, Naturalna Ice Tea nie zawiera konserwantów, barwników ani substancji słodzących
mogą się nią więc delektować nawet najmłodsi konsumenci!
Konsumentom, którzy dodatkowo potrzebują zastrzyku energii, polecam napoje energetyzujące
Green-Up. Każdy z czterech mocno owocowych smaków dostarczy orzeźwienia, a naturalna
kofeina z guarany, zielonej kawy i herbaty zapewni wyjątkową moc pobudzenia.

HERBAPOL LUBLIN
500 ml. W zestawieniu najlepiej zarabiających

łami wartościowymi w sprzedaży znalazł się

w małym formacie sklepów produktów znalazł

Maspex. Jego udziały w całym 2016 r. wyniosły

się Tymbark Pomarańcza, sok 100% poma-

prawie 62%. Drugi miejsce, z wynikiem niemal

rańczowy (karton, 1 l). Kolejne zajął Tymbark

12% należy do Hortexu. Według zestawienia

wiśnia-jabłko (butelka, 2 l). Podium zamyka

CMR znaczący w małych placówkach detalicz-

Hortex Sok Pomarańczowy 100% (karton 1 l).

nych są też Agros Nova, Coca-Cola, Marwit,

Według instytutu CMR na pierwszym miejscu listy producentów z najwyższymi udzia-

Green-Up energy
drink

SŁONECZNA
TŁOCZNIA

Sok z pomarańczy.
Świeżo wyciskany
500 ml

Victoria Cymes, FoodCare, Zbyszko, Dawtona
i Żywiec Zdrój.
Wśród marek w czołówce znalazły się Tym-

reklama

bark, Kubuś i Hortex. W sklepach do 300 mkw.
istotne ze względu na wartość sprzedaży były też

Sok z mandarynek.
Świeżo wyciskany
500 ml

Caprio, Tymbark Owoce Świata, Cappy, Fortuna, Kubuś Play, Tarczyn i Frugo (dane: CMR).

Wersja gazowana
Oferta napojów gazowanych jest bardzo
szeroka na polskim rynku. Liderem wśród
producentów w tej kategorii jest Coca-Cola
– podaje CMR. Udziały wartościowe w sprze-

Sok z aronii.
Świeżo tłoczony
750 ml

daży w małych placówkach handlowych do
300 mkw. wyniosły w ubiegłym roku prawie
54%. Dalej, z wynikiem niemal 27% w analizach CMR pojawia się Pepsi. Wysokie udziały
Sok z wiśni.
Świeżo tłoczony
750 ml

w tym segmencie miały też Zbyszko, Colian,
Kofola, Orangina Schweeppes, Ustronianka
czy Jurajska.
Wśród marek, najwięcej zarobiły te, należące do czołowych producentów tego segmentu. W czołówce znalazły się Coca-Cola, Pepsi,
Hellena, Fanta, Zbyszko 3, Sprite, Hoop Cola,
Mirinda, Mountain Dew oraz Schweppes.

Energetyki
Energetyki to pokaźna i bardzo znacząca
na rynku grupa napojów. Są doskonałym za-
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Sok jabłkowy.
Świeżo
tłoczony 5 l

P ra w d z i w y s o k . P ra w d z i w y s m a k !
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Waldemar Zieliński
Dyrektor Sprzedaży

Z OFERTY PRODUCENTA
XL ENERGY
DRINK

XL Energy Drink
Coś, co nas wyróżnia, to bogate portfolio, w którym każdy konsument znajdzie produkt idealny dla siebie. Nasze produkty wyróżniają się wysoką jakością i szeroką gamą wariantów smakowych.
Zauważamy wyraźny wzrost świadomości konsumentów, którzy
od napoju oczekują nie tylko dobrego smaku i pobudzenia, ale
przede wszystkim wysokiej jakości i dodatkowych korzyści. Nasze działania sprzedażowe
skierowane są właśnie do takich konsumentów. W swoim portfolio posiadamy m.in. napoje
wzbogacone witaminami, ekstraktami roślinnymi, aminokwasami i L-karnityną. Nasze produkty posiadają wiele certyfikatów jakości oraz certyfikat Vegan, co jest potwierdzeniem najwyższych standardów produkcji. Jednym z kryteriów wyboru jest smak napojów. Dzięki zróżnicowaniu portfolio, każdy klient może znaleźć swój ulubiony XL Energy Drink w zależności od
samopoczucia czy poziomu zmęczenia. Przy wyborze napojów energetycznych oprócz smaku
ważna jest także cena, dlatego dzięki konsekwentnej polityce cenowej jesteśmy wiarygodną
i zauważalną marką. Klienci coraz częściej dokładnie czytają etykiety i wiedzą, że wysoka cena
nie zawsze idzie w parze z wysoką jakością. Ponadto, coraz szerzej propagowany zdrowy styl
życia zainspirował nas do wzbogacenia naszych produktów o witaminy i minerały, co stanowi
odpowiedź na panujące trendy i jest ukłonem w stronę wymagającego konsumenta.

XL Energy Drink

XL Double Kick

ne. Główny cel ich spożywania to wyrównanie poziomu wody w trakcie treningu. Jest to
płyn, którego stężenie (osmolalność) jest takie

miennikiem kawy i dodają sił organizmowi,

psychoaktywnym wchodzącym w skład na-

samo, jak stężenie płynów ustrojowych w orga-

który czuje się senny. Głównym środkiem

pojów energetyzujących, który ma na celu

nizmie. Napoje takie, oprócz wody, zawierają

pobudzenie – jest kofeina, również w posta-

także niezbędne minerały i węglowodany, cza-

ci wyciągu z guarany. Znajdują się w nich

sem również witaminy. Skutecznie nawadniają

również inne składniki, które mają wpły-

organizm, pozwalają utrzymać odpowiednie

nąć pozytywnie na naszą aktywność. Jest to

stężenie składników mineralnych i węglowo-

m.in. tauryna (zwiększająca odporność na

danów w ciele.

reklama

wysiłek), inozytol, żeń-szeń, karnityna czy
witaminy z grupy B.
Czołowym graczem na rynku jeśli chodzi

w 2015 r. było to ok. 5-7 wariantów na sklep,

o napoje energetyczne jest FoodCare. W pla-

a w 2016 już 6-8. Wśród producentów tych

cówkach do 300 mkw. uzyskał on w ubiegłym

napojów największe udziały mają Oshee, Fo-

roku prawie 27% udziałów wartościowych. Z

odCare, Coca-Cola, Naturino, Wosana, Pepsi-

ponad 23% wynikiem ubiegły rok zakończył

Co i Las Vegas Drink. Na rynku dostępne są też

Red Bull. Wysoko, bo z wynikiem 18% upla-

produkty Zbyszko czy Ustronianki. Ulubionymi

sował się też Maspex. Jako znaczących produ-

markami są Oshee, 4Move, Powerade, I4Sport,

centów CMR wymienia również Monster Be-

Energia Lecha, Gatorade czy Sport Vegas.

verage, Coca-Cola, Pepsi, Las Vegas Drink, Eko
Vit, Edd oraz XL Energy Drink.

W Toruniu przy ul. Małachowskiego znajduje

za nim Black i Tiger. Wysokie udziały w ma-

się niewielki sklep osiedlowy, który odwiedza-

łoformatowych sklepach spożywczych, według

ją głównie mieszkańcy pobliskich bloków. Jak

danych CMR miały też Monster, N-Gine, Burn,

opowiada Elżbieta Witon, ekspedientka, wśród

Rockstar, Las Vegas oraz Mpower.

napojów najwięcej sprzedaje się wody niega-

Wraz z modą na zdrowy tryb życia, czyli odżywianie w połączeniu ze sportem, na
znaczeniu zaczęły zyskiwać napoje izotoniczwww.hurtidetal.pl

Na sklepowej półce

Wśród marek najwięcej zarobił Red Bull, a

Napoje izotoniczne
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Jak wygląda oferta w sklepach? Z roku na rok
jest coraz większa. Jak pokazują dane CMR,

zowanej. Latem kupowana jest całymi zgrzewkami. Najpopularniejszumi markami są Cisowianka, Nałęczowianka, Żywiec Zdrój, Kropla
Beskidu, Kinga Pienińska oraz Piwniczanka.
Jak zaznacza pani Elżbieta, popularną kate-

Raport

RED BULL
Limitowana seria Red Bull Summer Edition – Kiwi-Jabłko, już w styczniu zadebiutowała
na sklepowych półkach, stanowiąc alternatywę dla stałych pozycji w portfolio marki. Po
spektakularnym sukcesie Red Bull Summer Edition 2015 – żółtej puszki o smaku słodkiej pomarańczy, papai, mango i świeżego cytronu oraz Red Bull Summer Edition 2016
– w pomarańczowej odsłonie o tropikalnym smaku cytrusowych pomarańczy, mandarynki i pikantnego eukaliptusa, nadszedł czas na limitowaną edycję Red Bulla o smaku
kiwi i jabłka, zamkniętej w zielonej puszcze 250 ml. Wszystkie wprowadzone na polski rynek nowości smakowe spotkały się z dużym uznaniem polskich konsumentów,
a nowe smaki weszły na stałe do portfolio marki jako Red Bull Tropical o smaku owoców tropikalnych i Red Bull Mandarin o smaku mandarynki. Oferta limitowana zwiększy
zainteresowanie marką w sprzedaży detalicznej, jednocześnie zwiększając penetrację
kategorii i oferując konsumentom większy wybór smakowy przy zachowaniu funkcjonalności Red Bull Energy Drink.

gorią są też napoje izotoniczne i energetyki:

produktów. Na tyle ile pozwalają możliwości,

„W okolicy bardzo wiele młodych osób biega

pracownicy starają się latem oferować chłod-

i przychodzi do sklepu właśnie po takie pro-

ne napoje. Popularne są nie tylko duże butelki

dukty. Staramy się mieć je zawsze w ofercie,

o pojemności 1,5 l ale także 0,5 l, ale głównie

ale wyjątkowo szybko się sprzedają”. Ulubio-

dla dzieci.

nymi markami są Oshee, 4Move, Powerade,
Red Bull, Tiger, Burn czy Black.
Ważne dla klientów jest też schłodzenie

Z OFERTY PRODUCENTA
RED BULL

Red Bull owoce
tropikalne

Red Bull mandarynka

Red Bull kiwi-jabłko

„Bardzo dobrze rotują u nas wszelkie gazowane napoje. Przede wszystkim znanych marek, jak Coca-Cola, Pepsi, Mirinda, Fanta czy
Sprite” – wymienia ekspedientka. Podkreśla, że

reklama

cena odgrywa dużą rolę, bo jeśli produkt pojawi się w gazetce to od razu jest wykupowany.
Klienci toruńskiego Odido kupują soki naturalne. Nektary i napoje niegazowane sprzedają

Red Bull energy
drink

się w mniejszych ilościach. Klienci stawiają na
dobrą jakość. Wśród marek wybierane są najczęściej Hortex, Fortuna i Tymbark.

Sklep z tradycjami

Danuta Klimza, właścicielka sklepu przy ul.

27 lat prowadzenia sklepu powoduje, że

Karolinki 5, zna się na swojej pracy jak nikt

Elżbieta Witon, Ekspedientka
Odido
ul. Małachowskiego 13a,
Toruń
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Z OFERTY PRODUCENTA
ZBYSZKO
COMPANY

Veroni Mineral
juicy Grapefruit

Danuta Klimza, Właścicielka
Odido
ul. Karolinki 5, Toruń

inny. Opowiada, że przez ten czas nauczyła

sprzedaż jest lato, kiedy większość klientów

się fachu i stara się cały czas być na bieżąco

decyduje się na jej zakup.

z branżą.

Młodzież przychodząca do Odido po picie,

W placówce pani Danuty wody, napo-

najchętniej kupuje gazowane napoje. Pani Da-

je i soki sprzedają się bardzo dobrze. Wśród

nuta zaznacza, że produkty muszą być markowe.

wody najlepiej sprzedają się pojemności 1,5

Tutaj ulubionymi produktami są Coca-Cola, Mi-

l. Głównie jest to Cisowianka, Aqua, Nałęczo-

rinda, Pepsi, Hoop Cola, Hellena czy Zbyszko 3.

wianka, Żywiec Zdrój, Nestlé, Muszynianka

Jak opowiada Danuta Klimza, młodsi klien-

czy Primavera. Najlepszym okresem na ich

ci równie często decydują się na energetyki

reklama

Veroni Isotonic
multifruit

Marzanna Możdżanowska opowiada, że bardzo dobrze zna swoich klientów.

i izotoniki. Najchętniej wybierają Oshee, Tiger,

Cisowianka, Żywiec Zdrój, Muszynianka – to

Black i Power Up. Większy wybór pojawia się

podstawowa oferta wody dostępna w sklepie.

latem kiedy jest większe zapotrzebowanie na

Zazwyczaj kupowane są pojedyncze butelki,

tego typu napoje.

całe zgrzewki rzadziej.

Z soków ulubioną marką okazuje się Tym-

Pani Marzanna opowiada, że w jej placówce

bark. Sprzedają się zarówno soki jaki i napoje

dobrze sprzedają się napoje i soki. Bardzo czę-

w różnych smakach. Oprócz tego klienci mogą

sto są to niewielkie, „szkolne” pojemności, ku-

wybierać spośród oferty m.in. Hortex, Caprio,

powane przez dzieci w drodze na lekcje albo

Kubuś, Cymes i Frugo.

po powrocie do domu. Bardzo dobrze sprze-

Zaprzyjaźniony sklep

daje się Kubuś Waterrr i Tymbarki w szklanych
butelkach.

Sklep spożywczy w Płocku przy ul. Szarych

Z większych pojemności w Płocku popu-

Szeregów ma charakter rodzinny. Właścicielka,

larna jest oranżada Hellena, we wszystkich

Marzanna Możdżanowska,
Właścicielka
Sklep spożywczy
ul. Szarych Szeregów 17,
Płock
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Z OFERTY PRODUCENTA

Beata Łosiak

HORTEX HOLDING

PR Manager

Hortex Pomarańcza Mango

Grupa Hortex
Przed nami okres wiosenno-letni, czyli sezon na napoje orzeźwiające – w tym czasie ich sprzedaż rośnie o kilkanaście procent.
Hortex proponuje szeroką gamę napojów owocowych w różnych
formatach opakowań: 1 l i 1,75 l i 0,5 l. Polecamy nasze nowości
m.in. Hortex Jabłko Winogrona z kwiatem czarnego bzu w butelkach oraz bestsellery np. Hortex Jabłko Rabarbar, Hortex Jabłko Mięta i Hortex Pomarańcza
Mango. Przez cały rok warto pamiętać, by w ofercie znalazły się także soki.
Gdy jest ciepło wiele zakupów sokowych/napojowych – zwłaszcza w handlu tradycyjnym
– ma charakter impulsowy, z powodu pragnienia, a zakupy dokonywane są często „po drodze” stąd też poza większymi, rodzinnymi opakowaniami, które kupowane są do konsumpcji
w domu, w tym kanale dystrybucji szczególnie ważne są produkty w poręcznych, małych butelkach 0,3-0,5 litra.

smakach, a także cała seria 3 Zbyszko, choć

Hortex Jabłko
Rabarbar

Fortuna czy Dr Witt.

najlepiej 3 Cytryny. Dobrze rotuje również

Napoje kupuje każdy, choć częściej po za-

Hoop Cola, Caprio i duże butelki napojów

kupy przychodzą kobiety. Asortyment dobiera-

Tymbark. Nie może zabraknąć również Coca-

ny jest tak, by klient miał pod ręką wszystko

Coli, Pepsi, Mirindy oraz Sprite. Wśród soków

czego potrzebuje, dlatego z typowego warzyw-

najczęściej wybierane są różne smaki Hortex,

niaka sklep przerodził się w placówkę ogólno-

DRINKTECH
Pitbull classic

spożywczą.
reklama

Cały segment produktów do picia, m.in.
wody, napojów, soków czy nektarów ma barPitbull acai,
pomegranate

dzo dobre perspektywy rozwoju. Detalista
komponując własną półkę z tymi produktami powinien zastanowić się nad potrzebami
klientów najczęściej odwiedzających sklep.
Warto też powiększyć asortyment w okresie
wiosenno-letnim, kiedy kategorie te cieszą się
większym zainteresowaniem, a także wygospodarować miejsce na ich schłodzenie, ponieważ

Pitbull apple

może to znacznie wpłynąć na ich rotację.
Joanna Kowalska

Krzysztof Biernacki
Dyrektor Handlowy
Drinktech
Rynek napojów energetyzujących (zdefiniowanych jako suma napojów energetycznych, izotonicznych i witaminowych) rośnie rok do roku dwucyfrowo i zbliża się do poziomu 1,3 mld zł.
Wzrost powinien utrzymać się przez najbliższe 2-3 lata. Obecnie powstaje coraz więcej napojów energetyzujących bez cukru, z dodatkiem naturalnych ekstraktów z ziół, żeń-szenia, zielonej herbaty itp. Wpisuje się to w coraz powszechniejszy trend „health and wellness”, w którym
Drinktech też ma wiele do zaoferowania. Obecnie obserwujemy duży wzrost zainteresowania
klientów Pitbullem zawierającym BCAA amino, choć klasyczny Pitbull dalej jest w naszej ofercie liderem. Z końcem lutego rozpoczęliśmy produkcję nowej marki Honney Natrural Energy
Drink. Jest to całkowicie naturalny napój, oparty na polskim miodzie. Bez cukru, konserwantów, barwników, w puszce wolnej od Bisfenolu – samo zdrowie.
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Przygotuj się na dodatkowe zyski!

Nie zwlekaj!
Zamów już dziś!
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L – jak Lato i Lody!
Rynek lodów jest coraz bardziej konkurencyjny,
odnotowuje się zwiększony popyt na marki premium, które
przez konsumentów utożsamiane są z wysoką jakością, za
którą są w stanie zapłacić więcej.

Rynek lodów jest już w Polsce nasycony,

Przekształcenie lodów w produkt całorocz-

rym wystąpiły lody familijne jest ok. 2 razy

dystrybucja dociera wszędzie, więc i konku-

ny to zadanie długoterminowe, ale według

wyższa aniżeli średnia wartość wszystkich

rencja między producentami nabiera tempa.

ekspertów – realne, gdyż konsumpcja lodów

transakcji. Jak przyznaje Magdalena Dyrduła

Spożycie lodów w Polsce ma charakter sezo-

w Polsce systematycznie wzrasta. Polacy

z CMR – jest to więc kategoria, która w tym

nowy i znacząco wzrasta podczas miesięcy

ochoczo zamieniają ciasta i inne słodkości

kanale dystrybucji nadbudowuje wartość pa-

letnich. Coroczna sprzedaż w dużej mierze

na mrożone desery w różnej postaci. Dużą

ragonu. Co więcej, klienci relatywnie częściej

uzależniona jest od warunków pogodowych.

popularnością zwłaszcza w wiosenno-letnie

kupując lody familijne sięgają po produkty

weekendy cieszą się lody familijne, które
reklama

w wielu domach – jako alternatywa dla ciasta

Z OFERTY PRODUCENTA

– towarzyszą poobiedniej kawie.

Analiza koszyka
Z analiz koszykowych opartych o dane
transakcyjne

CMR

wynika,

iż

zarówno

GRYCAN –
LODY OD
POKOLEŃ

Lody Czekoladowe

w małych, średnich i dużych sklepach spożywczych, jak też w supermarketach i hipermarketach, klienci częściej sięgają po opakowania lodów familijnych w sobotę – wtedy to
procent transakcji z tą kategorią produktową
jest największy na przestrzeni całego tygodnia. Średnia wartość całego koszyka w skle-

Lody Truskawkowe

pach małoformatowych do 300 mkw., w któ-

Wojciech Kwestorowski
Dyrektor Handlowy ds. Rynku Detalicznego
Grycan – Lody od pokoleń
Oferta lodów premium od firmy Grycan
Lody Grycan to najwyższej jakości produkty i doskonała oferta
dla wszystkich konsumentów. Jako produkt o doskonałej rotacji
i marży daje też gwarancję zysków dla właścicieli sklepów. Aby
pomóc w optymalnym wykorzystaniu zamrażarki, z całej oferty
wybraliśmy „najlepsze z najlepszych” czyli tzw. Bestsellery – 10 produktów, których nie powinno zabraknąć w ofercie sklepów.
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komplementarne, na przykład sosy do deserów. „Warto zwrócić uwagę, że powyższe

Wszystko dla klienta – to
on dyktuje warunki

dzeniem nowości w Hurt & Detal. To właśnie
z ich pomocą aktualizuję produkty i ustalam

dane składają się na istotę lodów familijnych

Marzec był miesiącem na rozpoczęcie sezo-

jakie pakiety oferują w danym sezonie. Potem

jako produktu do weekendowych deserów

nu lodowego w każdym sklepie spożywczym.

przygotowujemy chłodziarkę, pakujemy zamó-

tzw. pucharków lodowych w gronie najbliż-

Spowodowane jest to nie tylko coraz cieplej-

wiony towar i klienci mają w czym wybierać”

szych” – dodaje Magdalena Dyrduła.

szą pogodą, ale także rynkiem reklam, które

– mówi Sylwia Wasilewska, właścicielka sklepu

Spośród szerokiego asortymentu lodów

dookoła otaczają nas mnóstwem nowości.

„Sylwia” w podwarszawskim Piastowie.

familijnych klienci najchętniej wybierają

„U mnie w sklepie otwarcie sezonu lodowego

W sklepie znajduje się jedna lodówka na

produkty o pojemności do 1000 ml (naj-

zaczynam zawsze od kontaktu z przedstawicie-

lody, ale za to – jak przyznaje detalistka – wy-

częściej 500 ml oraz 900-1000 ml) o trady-

lem handlowym, dystrybutorami oraz spraw-

pełniona po same brzegi. Większą jej część

cyjnych smakach. Udział lodów typu sorbet
w całkowitej wartości sprzedaży lodów jest
niewielki, wynosi on blisko 4%. Mimo iż
rokrocznie producenci lodów wprowadzają
wiele nowości smakowych, to nadal najpopularniejsze smaki wśród Polaków to czekoladowy, śmietankowy oraz bakaliowy. Jak
wynika z danych CMR wśród topowych SKU
w sezonie 2016 znalazły się: Grycan czekoladowe i bakaliowe, Algida Śmietankowa
Bakalia, Koral Rolada Wenecka oraz Koral
kukułka-krówka.
reklama
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zajmują lody impulsowe, do których dogodny
dostęp muszą

Z obserwacji detalistki wynika, że topowym

na ich cenę. Był rok kiedy taki lód w postaci

mieć przede wszystkim naj-

smakiem jest wanilia i czekolada, lub połą-

„pałki wodnej” kosztował u mnie w sklepie 40

młodsi klienci. „Opakowania rodzinne zazwy-

czenie wanilii czy śmietanki z czekoladą lub

groszy! Dzieciaki za tym szalały” – przyznaje

czaj zajmują niewielką część, bo mają za zada-

oblanej czekoladą. „Takie zestawienie smaków,

właścicielka sklepu. „Oczywiście jak przycho-

nie tylko informować klienta o ich dostępności

moim zdaniem trafi w gusta każdemu konsu-

dzi weekend w okresie wiosenno-letnim rośnie

i smakach. Oczywiście mamy ich cały zapas,

mentowi. Natomiast dzieci uwielbiają lody

sprzedaż lodów premium – tych droższych,

ale schowany głębiej, ponieważ nie musi być

wodne i wielosmakowe świderki. Mogę po-

często w dużych litrowych opakowaniach, na

on reklamowany – klienci go znają i wiedzą,

wiedzieć, że co roku sprzedają się takie lody

bazie których przygotowywane są pyszne lo-

że taki towar jest dostępny co roku w pełnym

w ogromnych ilościach nie tylko ze względu na

dowe desery” – opowiada Sylwia Wasilewska.

wachlarzu smaków” – dodaje pani Sylwia.

sporą ilość dzieci u mnie w okolicy, ale także

„Wydaje mi się, że na rynku lodowym oferowane są dla klienta wieloletnie, topowe
marki, które zna i lubi od lat. Nowym firmom
ciężko jest się przebić przez nowoczesne pomysły i rozwinięty marketing Algidy (Unilever
Polska), Zielonej Budki i Nestlé (Froneri Polska) czy PPL Koral. Wydaje mi się, że poza
wymienionymi powyżej fajną propozycją
z półki premium jest firma Grycan – Lody od
pokoleń. Klienci mojego sklepu naprawdę
ją lubią! Ja mam w ofercie Grycana i stałych
klientów, którzy nie chcą nawet słuchać o innych producentach. Gwarancją powodzenia

Z OFERTY PRODUCENTA
PPL KORAL

Bracia Koral – Lody
Jak Dawniej
Rożek śmietankowy
z truskawkami

Lody w ciastkach śmietankowe
z czekoladą belgijską

Grand Gold Cherry

www.hurtidetal.pl
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w sprzedaży lodów, nie tylko w moim, ale
w każdym sklepie jest przede wszystkim różnorodność i wprowadzanie nowości. Musimy
dopasować się do naszych klientów i trafić
w ich gusta. Zawsze warto coś zmienić na
lepsze! Co roku znane firmy wprowadzają
wiele nowości i trzeba to mieć. Rozwinięty
rynek reklam, przede wszystkim tych w telewizji, zmusza detalistów do zwiększenia
asortymentu. Klienci pytają o te nowości,
o których gdzieś słyszeli i chcą spróbować
tych produktów. Jak nie znajdzie takiego towaru w moim sklepie, to pójdzie do innego.
A przecież nikt klienta nie chce stracić. Oczywiście są lody, które mamy u nas w sklepie od
wielu lat i się świetnie sprzedają. Te produkty
będą też i w tym roku. Ludzie mają zaufanie

Mariusz Jurek
Dyrektor Generalny
PPL Koral
W ostatnich latach obserwuje się bardzo mocny trend konsumencki skierowany w stronę produktów typu premium i nie chodzi tu wyłącznie o branżę spożywczą. Oczywiście cena nadal
odgrywa kluczową rolę jeśli chodzi o codzienne zakupy natomiast coraz częściej konsumenci
są skorzy zapłacić więcej aby otrzymać coś ekstra. Trend ten dotyczy zwłaszcza nabywcy dorosłego, bardzo świadomego i określonego pod względem swoich oczekiwań co do smaku,
jakości i pochodzenia użytych do produkcji składników czy też estetycznego i funkcjonalnego opakowania. Odpowiadając na to znacząco rozwijające się zapotrzebowanie na lody premium firma Koral zaprezentowała w 2014 roku markę lodów premium Bracia Koral-Lody Jak
Dawniej. Produkty tej linii oparte są na bardzo starannie wyselekcjonowanych recepturach
i cechują się bezkompromisową jakością pod względem smaku i użytych składników takich
jak: prawdziwe polskie masło, puszysta śmietanka, oryginalna belgijska czekolada, najlepszej
jakości bakalie czy też soczyste owoce pochodzące głownie od najbardziej cenionych i sprawdzonych polskich dostawców. Do wyboru są zarówno lody impulsowe (lody na patyku, rożki,
sandwiche oraz lody w ciastkach) jaki i oczywiście lody familijne o pojemnościach 450 ml oraz
900 ml oraz lody na gałki w szczególności przeznaczone dla segmentu HoReCa. W sumie
asortyment marki Bracia Koral liczy 31 pozycji oraz 21 smaków lodów na gałki.

do pewnych firm i smaków i myślę, że to się
szybko może nie zmienić. Dla producentów
to pewnie i lepiej, bo to zapowiada ich obecność i siłę na rynku przez wiele lat” – podsumowuje detalistka z Piastowa.

Coraz więcej miejsca na
lody w sklepie
„W moim sklepie sezon na lody zaczyna się
dosyć wcześnie. Zwiększona rotacja w kate-

reklama

gorii lodów to cecha charakterystyczna pierwszych marcowych słonecznych dni. Tak jest
co roku. Prym w całorocznej sprzedaży wio-

ścicielka sklepu „Julka” w Pionkach.
W sklepie pani Julity lody to jedna z najlepiej rotujących kategorii. Oczywiście latem.

Z OFERTY PRODUCENTA
KILARGO

Augusto Gulliver Trio

dą lody PPL Koral, Zielona Budka (Mielec),
a także marka Algida oraz Grycan – Lody od
pokoleń. Dobrze sprzedają się wieloowocowe
rolady, lody śmietankowe w większych pojemnościach oraz owocowe, balonowe i wodne
lody dla dzieci” – mówi Julita Markowska, wła-

Robert Lara
Członek Zarządu
Kilargo
W naszej branży od wielu lat, pomimo zgodnych wysiłków wszystkich graczy rynkowych,
najmocniejsze karty ma pogoda. To ona wpływa na wolumen sprzedaży. Ale już na udziały
w ogólnym wolumenie wpływają producenci. Naszym corocznym wyzwaniem jest trafienie
z ofertą w oczekiwania rynku. W zeszłym roku udało nam się to bardzo dobrze, bo marka
Augusto odnotowała 35% wzrost sprzedaży. Mamy nadzieję, że i w tym roku nasze nowości
trafią w oczekiwania klientów. Wśród nich mogę wymienić nową serię dla dzieci Gucio, składającą się z 4 rodzajów lodów na patyku (wśród nich między innymi lody z galaretką oraz lody
o smaku gumy balonowej) oraz dwóch rodzajów rożków (z galaretką i z drażami czekoladowymi w polewie). Dla nieco starszych smakoszy mamy nowość w marce Gulliver – lody z potrójną
polewą, gdzie pomiędzy dwoma warstwami czekolady znajduje się pyszny, półpłynny karmel.
Szczególnie dumni jesteśmy z naszych nowości w segmencie lodów premium o pojemności
0,5 l. W serii 6 rodzajów mamy lody klasyczne z dodatkami (czekolada, truskawka, wanilia,
bakalie) oraz bardziej innowacyjne: lody jogurtowe z sosem miodowym i orzechami pekan
i pistacjowe z prażonymi pistacjami.
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Jak przyznaje detalistka – nie można powie-

tów sklepu. Podsumo-

dzieć że lody to kategoria całoroczna. Ale

wując – na co dzień

co sezon pani Markowska zwiększa na nie

wysoką rotacją cieszą

miejsce. „Zamawiam kolejne chłodnie, na

się

lody muszę mieć dużo miejsca, zwłaszcza

w weekendy do tego

na lody premium, które chciałabym dobrze

dochodzą lody w opa-

wyeksponować. A ponieważ produkty te la-

kowaniach familijnych,

tem schodzą na bieżąco w dużych ilościach

a także lody premium.

– większe lodówki i więcej miejsca na lody

W

– to pewnego rodzaju inwestycja. Kategoria

klienci z mniej zasob-

ta latem to okazja do zwiększenia zysków

nym portfelem pozwa-

w całym sklepie. Nie mam zamiaru jej prze-

lają sobie na odrobinę

gapić, dlatego inwestuję i wiem, że to się

luksusu – i wybierają

zwróci” – opowiada pani Julita.

lody droższe niż na co

Każdy z topowych producentów lodów
wprowadza co roku sporo nowości. „Oprócz

lody

impulsowe,

weekendy

nawet

dzień” – dodaje pani
Julita.

tego, że staram się mieć jak największą ofertę

Dzisiejszy konsument

lodową, producenci przekazują nam plakaty

docenia coraz bardziej

z nowymi wizualizacjami i aktualną ofertą.

wysoką jakość lodów

To dodatkowo przyciąga klienta. Muszę tak-

i jak podkreślają polscy

że podkreślić dużą rolę reklamy, zwłaszcza

kupcy – jest w stanie zapłacić za nią więcej.

telewizyjnej we wpływie na wybory klien-

Kategoria lodów premium to nie tylko lody
familijne, ale także impulsy, czyli patyczki,

reklama

Sylwia Wasilewska, Właścicielka
Sklep „Sylwia”
ul. Sienkiewicza 51, Piastów

Z OFERTY PRODUCENTA
UNILEVER POLSKA

Ben&Jerry’s Cookie Dough

małe kubeczki czy rożki. Myśląc o półce premium – myślimy przede wszystkim o jakości
danego produktu.
Rynek lodów rozwija się w różnych kierunkach. Nowe i zaskakujące połączenia
smakowe to nie wszystko. Innowacje w postaci lodów bez laktozy, wysokobiałkowych
czy mniej kalorycznych stają się coraz bardziej pożądane wśród konsumentów. Kon-

UNILEV ER PO LSKA
Unilever Polska rozszerza portfolio produktów dostępnych na polskim rynku o znaną na całym świecie
markę Ben & Jerry’s z segmentu lodów superpremium.
Ben & Jerry’s to marka stworzona w 1978 roku przez
dwójkę przyjaciół: Bena Cohena i Jerry’ego Greenfielda. Dostępna w ponad 30 krajach na całym świecie,
charakteryzuje się nie tylko bogatymi dodatkami, jak przykładowo wielkie kawałki ciasteczek, czekoladki czy gęste sosy, ale także wyjątkową starannością w doborze składników pod kątem jakości oraz misją w zakresie odpowiedzialności społecznej. Strategia
marki opiera się na promocji wartości związanych ze zrównoważonym rozwojem i Sprawiedliwym Handlem, wyrażonych w podejściu do pozyskiwania surowców oraz wpływu
na środowisko.
Lody dostępne są w sześciu wariantach smakowych, w dwóch wersjach kubków: o gramaturze 0,5 l oraz 100 ml. Marka jest wprowadzana powoli, selektywnie, w pierwszym
roku do ok. 2 tys. punktów sprzedaży. Dystrybucja produktów, jak i towarzyszące jej akcje promocyjne, planowane są na razie w dużych polskich miastach, tam gdzie mieszkają
klienci, którzy mogą markę polubić i docenić.
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Nowość
Z OFERTY PRODUCENTA
DYSTRYBUTOR ZIELONA
BUDKA (MIELEC)
Lody Milka Cashew & Caramel

Lody Oreo

Lody Daim

Małgorzata Kamińska
Marketing Manager
Froneri Polska

reklama

Segment lodów premium to dynamicznie rozwijająca się i perspektywiczna część rynku lodów w Polsce.
Od kilku lat obserwujemy stale rosnącą ofertę produktów premium, a tym
samym rozwój całego segmentu, który zyskuje na znaczeniu. Jest
to związane z faktem, iż konsumenci są bardziej skłonni do wydania więcej pieniędzy na marki luksusowe. Dlaczego tak się dzieje?
Marki luksusowe kojarzone są z najwyższą jakością, dobrym składem produktu, ciekawym opakowaniem. To wszystko wpływa na
to, że konsument jest gotowy płacić więcej. Lody z segmentu premium charakteryzuje bardziej złożona receptura, często zawierająca dużą ilość dodatków np. kawałków owoców, orzechów czy kawałków czekolady lub ciastek. Producenci w segmencie premium
oferują również niespotykane kompozycje smakowe, niedostępne
często w innych lodach, które wpływają na doznania smakowe.
W naszym portfolio można znaleźć lody Milka, Oreo, Daim w opakowaniach 480 ml, oferujące kompozycję smakową wysokiej jakości mieszkanki oryginalnych dodatków i sosów. W tej linii mamy
lody Milka Cashew & Caramel z orzechami nerkowca, kawałkami mlecznej czekolady z alpejskiego mleka i sosem karmelowym,
lody Oreo z biała czekoladą i oryginalnymi ciasteczkami Oreo,
lody Daim z kawałkami karmelu i sosem karmelowym zatopionym
w karmelowej masie lodowej, a także lody Milka Brownie & Berry
z sosem malinowym i kawałkami ciasteczek brownie. To prawdziwa gratka dla wszystkich koneserów lodów.

,
POPCORNOWY ,

BIORĘ GO!

NOWOŚĆ

kurencja na rynku – również ta w postaci lodów rzemieślniczych
– determinuje do ciągłego zaskakiwania, podwyższania jakości lodów i spełniana coraz bardziej wysublimowanych oczekiwań konsumentów. Poza tymi aspektami – nie zapominajmy, że lody jemy po
prostu dla przyjemności.
Monika Górka
www.hurtidetal.pl
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Lekka i zdrowa półka
Moda na bycie fit na stałe zagościła
w życiu wielu Polaków. Zdrowe
odżywianie i właściwy trening to
podstawy, dzięki którym można
osiągnąć dobre samopoczucie
fizyczne oraz psychiczne. Samo
odżywianie to aż 70% sukcesu,
dlatego jest tak niezwykle ważne.
A półka fit to z kolei coraz częściej spotykany dział w sklepach spożywczych. Producenci oferują coraz więcej produktów

Ewa Gnieciak, Kierownik
Lewiatan
ul. Armii Krajowej 49
Grójec

z obniżoną zawartością cukru, tłuszczy bądź
z dodatkowymi składnikami dobroczynnie

z obniżoną zawartością cukru bądź z dodat-

wpływającymi na nasz organizm, takimi jak

kiem błonnika, zwiększa się w naszym sklepie

witaminy czy błonnik.

zwłaszcza wiosną. Jest to okres kiedy zdejmu-

Moda na fit
„Zapotrzebowanie na produkty lekkie,

jemy kurtki i płaszcze, a każdy z nas zauważa, że mógłby coś poprawić w swoim życiu
i diecie. Właśnie wtedy zwiększa się sprze-

Z OFERTY PRODUCENTA
LUBELLA
(GRUPA
MASPEX)

Lubella Płatki
żytnie

daż między innymi takich kategorii jak piereklama

czywo chrupkie oraz wafle ryżowe. Bardzo
dobrze w naszym sklepie rotują marki takie
jak Sonko, Kupiec oraz Sante. Coraz bardziej
popularne są również bakalie, klienci sięgają
po nie jako po zdrową przekąskę. Bakalie to
produkt, który najlepiej rotuje wiosną, latem
sprzedaż jest nieco mniejsza. Liderami w na-

Lubella Corn
Flakes Pełne
Ziarno

szym sklepie pod kątem sprzedaży są firmy

Dorota Liszka
Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej
Grupa Maspex
Czas wiosenny to rzeczywiście ten moment w roku, gdy szczególnie zwracamy uwagę na to, by o siebie zadbać. Ważne jest jednak, by swój organizm otaczać troską nie tylko przed wakacjami,
a przez cały rok. Choć słowo „fit” jest modne, warto zwrócić uwagę na fakt, że o zdrowym trybie życia mówi się obecnie w szerokim zakresie. Ważne są dla nas nie tyle wyrzeczenia, czy restrykcyjne zasady żywieniowe, co
radość życia, aktywność i – przede wszystkim – bycie sobą i posiadanie wyboru.
Konsumenci oczywiście potrzebują alternatywy, jednak warto pamiętać, że nie lubią kompromisów. Często wolą produkt, który oferuje im więcej cennych składników, niż ten, który ich
ogranicza. Warto wykorzystywać potencjał zbóż i wartości, które niosą, a jak wiadomo w diecie ważna jest różnorodność. Takie propozycje jak Płatki Lubella Corn Flakes Pełne Ziarno,
czy Lubella Płatki żytnie to propozycje bazujące przede wszystkim na funkcjonalności w przystępnej formie. Konsumenci po takie produkty mogą sięgać kierując się różną motywacją –
pasują one do ich zdrowego trybu życia, a także zawierają dodatkowe cenne składniki, takie
jak minerały i błonnik.
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Z OFERTY PRODUCENTA

Jacek Wyrzykiewicz
PR & Marketing Services Manager
Hochland Polska

HOCHLAND
POLSKA

Almette z
rzodkiewkami –
100% naturalnych
składników

Mixtett ser topiony kremowy
w trójkącikach

Uwielbiamy wiosnę i lato za kolorowe, pachnące słońcem nowalijki, chrupiące świeże warzywa i ich bogaty smak. Znajdziemy je
w dwóch nowych smakach Almette! Nowe puszyste serki twarogowe – Almette z rzodkiewkami oraz Almette ze szpinakiem i czosnkiem dostarczają 100% naturalnej przyjemności. Jasnoróżowa, krucha i delikatna rzodkiewka z aksamitnym twarożkiem to połączenie, któremu trudno się oprzeć.
To doskonała propozycja na wiosenne menu, na smaczne i pożywne śniadanie dla całej rodziny! Almette z rzodkiewkami sprawdzi się również jako składnik naleśników, tortilli i wielu innych
dań i przekąsek. Z kolei dzięki Almette ze szpinakiem i czosnkiem można poczuć wiosnę każdego
dnia. Serek zachwyca wyrazistym, szpinakowym smakiem i czosnkowym aromatem. Można go
wykorzystać na wiele sposobów – ze świeżym pieczywem lub jako dodatek do dań głównych.
Z serkami Almette będzie lekko, zdrowo i naprawdę pysznie. W bogatej ofercie puszystych serków twarogowych nie zabraknie różnorodności. Almette to 100% naturalnych składników i 100%
wyśmienitego smaku. Bez zagęstników, barwników i konserwantów! Puszyste serki dostarczają
wyłącznie to co naturalne i pyszne – polskie mleko, świeże, kolorowe warzywa, bogactwo aromatycznych ziół i przypraw. W Almette rozsmakuje się cała rodzina!

HEL IO
Zdrowe przekąski na wiosnę od Helio

reklama

Wiosna to czas, kiedy zaczynamy baczniej przyglądać się swojemu ciału, wsłuchiwać
w swój organizm i dbać o ogólne zdrowie. Większą wagę przywiązujemy również do tego,
co ląduje na naszym talerzu: kaloryczne posiłki zastępujemy dietetycznymi sałatkami,
a niezdrowe przekąski bakaliami. Oprócz bardzo popularnych orzechów czy suszonych
śliwek, warto zwrócić również uwagę na produkty o nieco innym, niecodziennym smaku.
W ofercie marki Helio Natura znajdziemy charakteryzującą się słodko-kwaśnym smakiem
miechunkę suszoną. Jej owoce dzięki wyjątkowo dużej zawartości dobroczynnych substancji, uważane są przez dietetyków za jedne z najbardziej wartościowych dla naszego
organizmu. Owoce goldenberry Helio Natura są źródłem wielu witamin i minerałów. Ta
zdrowa przekąska powinna zainteresować nie tylko miłośników zdrowego żywienia, ale
także wszystkich prowadzących aktywny tryb życia.

Sante, Bakalland oraz marka własna” – infor-

konopi, ostropest plamisty, siemię lniane,

muje kierowniczka sklepu, Ewa Gnieciak.

quinoa, jagody goji, nasiona szałwii hiszpań-

Konsumenci poszukujący produktów lekkich

skiej chia, również otręby różnego rodzaju

i zdrowych mają nieco inne kryteria wyboru

np. ze śliwką czy z żurawiną to asortyment,

niż konsumenci artykułów podstawowych.

sklepu Lewiatan w Grójcu. „Produkty z tej ka-

„Myślę, że niekoniecznie tym pierwszym

tegorii posiadamy od Sante. Są to produkty,

czynnikiem decydującym o zakupie jest cena,

które wspomagają trawienie, przemianę ma-

klienci coraz częściej zwracają uwagę na skład

terii, korzystnie wpływają na funkcjonowanie

i czytają etykiety. Zdarza się również, że pytają

naszego organizmu. Produkty takie stanowią

pracowników o produkty, poszukują konkret-

uzupełnienie diety wegetarian, sportowców,

nych rzeczy” – przyznaje pani Ewa.

osób prowadzących zdrowy tryb życia oraz

Super żywność
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osób z nietolerancją glutenu. Niedawno do
oferty wprowadziliśmy również olej kokoso-

Na zainteresowaniu coraz częściej zysku-

wy marki własnej sieci Lewiatan, który rów-

ją również produkty pochodzące z natury,

nież pojawia się w naszych gazetkach promo-

bogate w witaminy, minerały i inne cenne

cyjnych. Natomiast już popularne w naszym

dla organizmu składniki odżywcze. Nasiona

sklepie stało się mleczko kokosowe. Zarówno

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Klaudyna Stanibuła
Brand Manager Gellwe i Fitella

FOODCARE

FoodCare

Fitella koktajl
owocowowarzywny z chia,
z babką płesznik

Trzy warianty koktajli Fitella to unikalne połączenie super
owoców, super warzyw i super ziaren. Stanowią doskonałe
i wygodne zastępstwo dla świeżych, domowo przygotowywanych smoothies.
Dostępne 3 warianty smakowe:
•
Koktajl Zielony z nasionami Chia to kompozycja warzyw (szpinak, pasternak), owoców (jabłko, ananas, banan) i nasion chia, które stanowią zastępstwo dla świeżych,
domowo przygotowywanych smoothies. Do produkcji koktajlu użyto 282 g warzyw
i owoców.
•
Koktajl Pomarańczowy z Babką Płesznik to kompozycja warzyw (marchew, burak,
imbir), owoców (mango, brzoskwinia, jabłko, banan, cytryna) i babki płesznik oraz
jajowatej. Do produkcji koktajlu użyto 210 g warzyw i owoców.
•
Koktajl Czerwony z nasionami Lnu to kompozycja warzyw (burak), owoców (truskawka, aronia, granat, jabłko, banan), nasion lnu. Do produkcji koktajlu użyto 230 g świeżych warzyw i owoców.
Koktajl jest gotowy do spożycia w 3 minuty, wystarczy dodać wodę lub mleko klasyczne
albo roślinne, by mieć zdrowy posiłek o naturalnym smaku. Poręczną saszetkę możesz
zabrać ze sobą wszędzie.

HELIO

Natura Miechunka
suszona
Goldenberry

GRANA

Inka Kawa zbożowa z orkiszem 36 szt.

Agnieszka Lenart
Marketing
SM Bieluch
Linię produktów „lekkich” pod marką Bieluch, chełmska mleczarnia wprowadziła w 2010 roku. Na początku był to serek Bieluch
naturalny z obniżoną zawartością tłuszczu do 3%, oraz jogurty
naturalne 0% tł. – całkowicie odtłuszczone. Produkujemy również twaróg całkowicie odtłuszczony tzw. „chudy”, a ostatnio
wprowadziliśmy serek do smarowania pieczywa o obniżonej zawartości tłuszczu „śmietankowy – kanapkowy”. Produkt ten zawiera również sól dietetyczną Salvita, która zawiera więcej
potasu a mniej sodu w porównaniu z solą kuchenną. Co nie jest bez znaczenia dla naszego
serca. Trzeba pamiętać, że produkty nabiałowe o obniżonej zawartości tłuszczu albo całkowicie odtłuszczone to produkty nie tylko dla osób, które chcą mieć ładną sylwetkę i chcą być „fit”.

SM BIELUCH
Serek Bieluch
lekki 150 g

Jogurt Bieluch lekki
180 g 0% tł.

HERBAPOLLUBLIN
Big-Active 4x
SuperSlim

RAISIO

Nordic
Instant Oat
Flakes
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Wiadomo, że w okresie wiosennym takie produkty stają się bardziej popularne ze względu na
przygotowania do sezonu letniego. Uważam jednak, że w obecnych czasach kiedy mamy do
czynienia z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: cukrzyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie
czy miażdżyca a także otyłość i to już wśród najmłodszych, właściwy dobór diety jest bardzo
ważny. Te produkty to nie tylko mniej kalorii one mają też niski indeks glikemiczny. Uważam,
że oddzielna półka w sklepie na takie produkty jest jak najbardziej pożądana.

o mleczko jak i olej klienci się pytają, dlatego

i w telewizji, a konsumenci są zachęcani do ich

wprowadziliśmy je na stałe do oferty naszego

spożywania. Takie są czasy, że każdy chce być

sklepu” – wyjaśnia pani Ewa Gnieciak.

fit” – mówi pani Ewa.

Skąd moda na takie produkty w sklepie

„Również na takie produkty postawiliśmy w

Lewiatan w Grójcu? „Myślę, że klientami naj-

kategorii herbat, wprowadzając cały zielnik do

częściej sięgającymi po takie produkty są oso-

oferty. Dużo sprzedajemy tych produktów z fir-

by młode, które więcej korzystają z interne-

my BiFix, Vitax jak również marki własnej. Klienci

tu. Bycie fit i produkty lekkie oraz zdrowe są

sięgają po herbaty zielone, czerwone oraz mięte.

rozpowszechniane zarówno w internecie jak

Ku mojemu zdziwieniu sprzedaje się dużo her-

Kategorie produktów

Marta Martys
Marketing
Barilla Poland
Pieczywo chrupkie Wasa to produkt,
którego nie może zabraknąć przy tworzeniu wiosennej diety fit. To przede
wszystkim zasługa pełnoziarnistej
mąki żytniej, która jest bazą większości naszych pieczyw. Sekret pełnoziarnistości tkwi w zewnętrznej
warstwie ziarna, zawierającej mnóstwo błonnika, substancji bioaktywnych, witamin i minerałów. Produkty pełnoziarniste wspomagają działanie układu pokarmowego, redukują ryzyko nadwagi, są
pomocne w profilaktyce chorób serca i cukrzycy, powodują dłuższe
uczucie sytości po posiłku i zmniejszają chęć sięgania po słodycze.
Pieczywo Wasa to znakomita podstawa śniadań, bo pełna energii
i składników odżywczych, nie tylko na wiosnę, ale przez cały rok.
Dlatego warto pamiętać, aby na półce z pieczywem nie zabrakło
pełnoziarnistych pieczyw chrupkich, takich jak na przykład Wasa
chrupkie żytnie, z sezamem, wieloziarniste, sport, z błonnikiem lub
niedawno wprowadzonych pieczyw na zakwasie.

Z OFERTY PRODUCENTA
reklama

BARILLA POLAND

Wasa pieczywo chrupkie z błonnikiem, 230 g

Wasa pieczywo chrupkie
żytnie na zakwasie, 305 g

bat takich jak: ostropest plamisty czy morwa biała. Są to nowości w naszym
sklepie, które bardzo dobrze się sprzedają. Klienci dbający o zdrowie sięgają również po kawę zbożową, jest to głównie Inka z dodatkiem błonnika,
wapnia oraz bezglutenowa” – informuje kierowniczka sklepu.

Zdrowie dla każdego
Klienci sklepu Lewiatan w Grójcu mogą wybierać wśród produktów fit
z dodatkową zawartością dobroczynnych składników w niemal każdej kategorii. Tak jest również wśród płatków śniadaniowych. „Liderem w naszym sklepie jest Nestlé, na drugim miejscu Sante, Lubella oraz marka własna. Z produktów fit na uwagę zasługują płatki żytnie z Lubelli. Również
produkty bezglutenowe mamy w swojej ofercie. Z firmy Sante mamy dużo
fajnych pozycji takich jak Crunchy, Granola oraz Musli. Te rzeczy są teraz
modne i to się sprzedaje. Klienci zwracają uwagę zwłaszcza na produkty
bardziej naturalne, bez dodatków czekolady czy orzechów.
www.hurtidetal.pl
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Arkadiusz Kołodyński

Alicja Michalska

Sales Manager

Trade Marketing & Product Manager

Grana

Raisio

Wiosna to okres kiedy wielu konsumentów sięga po produkty
fit i prozdrowotne. Inka, która praktycznie od zawsze zajmuje
pozycję lidera rynku, swój sukces zawdzięcza sukcesywnemu
rozwojowi swoich produktów oraz sieci sprzedaży. Inka rozszerzyła swoje portfolio wychodząc naprzeciw potrzebom różnych
grup konsumentów.
Na bazie sprawdzonej receptury powstają kolejne smaki i nowe
warianty – Inki wzbogacone w cenny błonnik, magnez, wapń i witaminy, które szczególnie o tej porze roku są chętnie wybierane
przez konsumentów, Inka z orkiszem – Nowość w saszetkach do
zaparzania, odpowiedź na najbardziej aktualny i rosnący trend
sięgania do pradawnych zbóż. Przyjęta strategia produktowa
powoduje od wielu lat systematyczne wzrosty. Prowadzona
w ostatnich miesiącach intensywna kampania reklamowa spowodowała spektakularny wzrost popularności Inki i zainteresowanie
konsumentów. Zachęcamy detalistów, aby poszerzali asortyment
Inki na półkach. Konsument lubi mieć wybór. Chętnie sięga po
nowości i produkty z dodatkami, na co wskazują wzrosty sprzedaży. Ważne, aby mieli szanse zakupić je w swoim sklepie.

Produkty marki Nordic to idealna propozycja dla konsumentów, którzy chcą
zadbać o właściwie zbilansowaną dietę.
Nordic to unikalne produkty na bazie
fińskiego owsa, które świetnie smakują i są wygodne w przygotowaniu. Produkty stanową zdrowszą
alternatywę dla tradycyjnych płatków śniadaniowych, mogą posłużyć jako przekąska lub główny posiłek. Nasze produkty owsiane są
bogate w białko i błonnik stanowią więc idealne rozwiązanie dla
osób aktywnych pragnących zachować zgrabną sylwetkę. Dodatkowo ciekawie dobrane warianty smakowe płatków w saszetkach
oraz ciastek owsianych sprawiają, że jemy nie tylko naturalnie, zdrowo ale przede wszystkim smacznie. Jako firma wierzymy, że proste
rzeczy, uprawiane w czystym i naturalnym środowisku są dobre dla
współczesnych konsumentów na całym świecie.

Jeśli chodzi o produkty bezglutenowe, które są kupowane nie tylko
przez osoby z nietolerancją glutenu, w ofercie posiadamy makarony
SanMills, których dystrybutorem jest firma Italmex. Są to pozycje, które
uważane są za zdrowsze, i dopiero staram się je wprowadzać, bo wcze-

reklama

śniej tego nie mieliśmy. Bezglutenowe makarony mamy również marki
Lubella i marki własnej. Są to produkty, po które klienci coraz częściej
sięgają. W związku z tym zamawiamy również różne rodzaje, w różnych
kształtach i kolorach.
Z nabiału zaczynamy wprowadzać produkty bez laktozy, ponieważ to
też są coraz bardziej popularne produkty. Jest to mleko, serki wiejskie,
twarogowe oraz jogurty od Mlekovity i Bakomy. Klienci o to pytają, a my
słuchamy ich potrzeb i dostosowujemy nasz asortyment pod nich. Jeszcze nie widać dużej sprzedaży zarówno produktów bez laktozy jak i tych
bezglutenowych, natomiast ta kategoria ma potencjał. Taka jest potrzeba
rynku ponieważ coraz więcej ludzi prowadzi taką dietę. A my musimy
się dostosowywać do tych potrzeb” – wyjaśnia kierowniczka sklepu.
Przy lekkiej diecie wiele osób sięga po nabiał, lekkie serki czy jogurty
naturalne i greckie. „Klienci sięgają po serki śmietankowe, z ziołami,
z rzodkiewką czy z chrzanem pod marką Almette. W tej kategorii oferujemy bardzo szeroki asortyment, również różne marki.
Mamy także szeroki asortyment wśród warzyw i owoców. Rukola,
kiełki rzodkiewki, różnego rodzaju surówki i miksy sałat, pomidorki koktajlowe i oprócz tego tradycyjne warzywa, takie jak sałaty, pomidory,
buraki, ziemniaki czy ogórki. Na to wiosną zawsze jest klient” – podsumowuje Ewa Gnieciak.
Promowanie aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania jest obecnie zauważalne wszędzie. Dlatego ważne jest, by zagospodarować regał
lub jego część na produkty lekkie i zdrowe, zawierające na etykiecie
same naturalne składniki. Zwłaszcza teraz – bo przecież każdy chce być
fit na wiosnę!
Monika Kociubińska
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Pasta i basta!

Makarony to nie tylko szybki pomysł na obiad, ale też bardzo wiele możliwości i wyborny smak.
Używany jest jednocześnie do słodkich jak i wytrawnych dań. Konsumenci coraz częściej szukają nowości w tej
kategorii sięgając zarówno po wyszukane kształty, jak też wersje razowe czy pozbawione glutenu.
Nie bez kozery makaron kojarzony jest

Makaron to nic innego jak odpowied-

przede wszystkim z Włochami. W tym kraju

nio wysuszone i uformowane ciasto z mąki

Według badania BGŻ BNP Paribas maka-

zastrzeżonych jest blisko 100 receptur na róż-

i wody, a czasem z dodatkiem jaj czy soli.

ron jest jedną z nielicznych kategorii produk-

nego rodzaju pastę. Co więcej, z badań insty-

Powszechnie uważa się, że jest to produkt

towych, która w ostatnich kilkunastu latach

tutu opinii publicznej SGW z Triestu wynika,

kaloryczny, jednak często znajduje się w die-

odnotowała wzrost. W 1999 roku w gospo-

że aż 66% mieszkańców Italii uznaje makaron

tach. Dlaczego? Co prawda 100 g suchego

darstwach domowych miesięcznie kupowano

za podstawę włoskiej tożsamości narodowej.

makaronu dostarcza ok. 330-350 kcal, ale

średnio 0,32 kg makaronu na osobę. W 2014

Dopiero dalej znalazły się historia, hymn, flaga

podczas gotowania wchłania on wodę i trzy-

roku było to już 0,37 kg na osobę miesięcznie,

czy język.

krotnie zwiększa swoją wagę. Wynik jest taki,

czyli o blisko 16% więcej. Według analityków,

że porcja 100 g już gotowego produktu to ok.

którzy przygotowali raport, wzrost spożycia

110 kalorii. Co więcej, nawet jeśli zjemy go

makaronu wynika z faktu zastępowania nim

więcej, to nasz organizm będzie bardziej syty

innych produktów, których cena w ostatnich

niż po spożyciu choćby czekolady o tej sa-

latach wzrosła. Potwierdzają to coraz wyższe

mej zawartości kalorycznej. Dzieje się tak za

ceny pieczywa czy ryżu.

Z OFERTY PRODUCENTA
BARILLA POLAND
Bucatini

sprawą wysokiej zawartości skrobi, która jako
przedstawiciel węglowodanów złożonych,
uwalnia energię powoli i równomiernie, dlatego zapewnia nam siłę na dłuższy czas.
Gnocchi
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Preferencje Polaków

Bank BGŻ BNP Paribas.

Na rynku
Makaron jest popularną kategorią w polskich
sklepach małoformatowych do 300 mkw. Według danych CMR (Centrum Monitorowania
Rynku) produkty z tego segmentu pojawiały

Mimo, że pasta jest typowo włoskim pro-

się średnio w 88% placówek handlowych tej

duktem, to w naszym kraju spożywana jest z

wielkości w całym 2016 r. Klienci mogli w tym

roku na rok w większych ilościach. Polacy je-

czasie wybierać spośród ok. 18 wariantów, po-

dzą coraz więcej makaronów kosztem ryżu i

nieważ w takiej ilości występował on na półce.

pieczywa – wynika z raportu „Zmiany prefe-

CMR sprawdził, że wśród producentów

rencji Polaków w zakresie konsumpcji żywno-

makaronu najwyższe udziały wolumenowe

ści” przygotowanego i opracowanego przez

w sprzedaży w ubiegłym roku w sklepach do

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Anna Bakun

POL-FOODS

Dyrektor Handlowy

Sotelli Spaghetti

Pol-Foods

Sotelli Fusilli

Z naszych obserwacji wynika, że formy spaghetti oraz świderek
są najczęściej kupowanymi makaronami przez polskich konsumentów. Odchodzi się od tendencji traktującej makaron jako
dodatek do sosów czy zup na rzecz podstawy dań makaronowych kuchni całego świata. Zwiększające się tempo życia przy
jednoczesnym zwracaniu uwagi na jakość i wartości odżywcze produktów powodują, że makarony goszczą na naszych stołach kilka razy w tygodniu. Zapiekanki, pasty, zimne przekąski,
sałatki, babeczki tworzone z makaronu spaghetti to codzienność kulinarnych kreacji. Oferta
firmy obejmuje wiele różnych form m.in.: makarony krótkie jak Fusilli czy długie jak Spaghetti,
w trzech gramaturach 250 g, 400 g, 500 g. Cała gama produktów dostępna jest w sklepie online www.sotelli24.pl, zachęcamy do jej odwiedzenia, poznania smaku makaronów i podzielenia
się opinią na naszym funpage.

ITALMEX
WARSZAWA
Muszla Wielka
Baronia

Rurka Wielka
Baronia

PODRAVKA
POLSKA
Spaghetti

Katarzyna Lichocka,
Właścicielka
Sklep Odido
ul. Płocka 3, Soczewka

300 mkw. miał Maspex z wynikiem niemal

Pol, Pol Mak, Międzyborskie Makarony i Sulma.

32%. Dalej, z wynikami odpowiednio niemal

Na półkach w sklepach małego formatu można

11% i 10% znalazły się Eko-Mak oraz Cza-

często znaleźć także Barillę i Sotelli.

nieckie Makarony. Kilkuprocentowe udziały

Najwyższe udziały wolumenowe wśród

odnotowali też Goliard, Arc Pol, Pol Mak,

produktów w małym formacie sklepów miał

Międzyborskie Makarony i Makarony Polskie.

Czaniecki Makaron, krajanka, 5-jajeczny (Cza-

Na rynku często występują też produkty Ba-

nieckie Makarony) w torebce 250 g. Drugie

rilla czy Pol-Foods.

miejsce według danych CMR uzyskał Makaron

Wśród marek numerem jeden okazała się Lu-

Świderki Eliche Nr 19 Lubella (Maspex) w opa-

bella. Zgodnie z wyliczeniami CMR, jej udzia-

kowaniu 500 g. Makaron Spaghetti Nr 4 Lubel-

ły wolumenowe w sprzedaży wyniosły ponad

la (Maspex) w torebce 500 g to trzecie miejsce.

31%. Znaczący, bo ponad 15-procentowy
wynik zyskały łącznie marki własne oferowane
Rigotoni pełne
ziarno 100%
Durum
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Na sklepowej półce

w polskich sklepach małoformatowych. Eko-

Między Płockiem a Włocławkiem znaj-

Mak i Czanieckie Makarony miały w wolume-

duje się niewielka miejscowość Soczewka,

nie w ubiegłym roku prawie 11% i 10%. Wyso-

gdzie z powodzeniem prosperuje sklep Odi-

ko w zestawieniu znalazły się także Goliard, Arc

do. Jego właścicielka, Katarzyna Lichocka,

Wesolych

-

Swiat
wspólnie z

bezglutenowymi makaronami

www.sotelli.pl

CAŁY CZAS DLA WAS NA:

www.sotelli24.pl

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Aleksandra Trzcińska

MAKARONY POLSKIE

Dyrektor Marketingu

100% orkisz: Pióra, Świderki

Makarony Polskie
Najpopularniejszą grupę makaronów stanowią w Polsce formy
do zup – ten segment w różnych formach, o różnych nazwach
(kluseczki, krajanki, wstążki, nitki, zacierki i in.) stanowi ponad
połowę rynku. Tradycyjne makarony walcowane do zup to nasza długoletnia specjalizacja, a produkty te sygnowane są przez
charakterystyczny wizerunek babci. Niedawno postanowiliśmy także poszerzyć ten asortyment o kluseczki z dodatkiem różnych ziół. Pozostałe najpopularniejsze formy makaronów,
stosowanych przede wszystkim do drugich dań, to świderki, pióra i spaghetti. W nowej jakości
marki „Makarony Polskie” oferujemy także dodatkową formę spaghetti-niteczka, którą gotuje
się dwa razy krócej niż standardowe spaghetti.

Makarony razowe:
Pióra, Spaghetti

Najczęściej promowane
produkty – kategoria makaronów
Marka

ANIMAKKOPCZA

Makaron krajanka
5-jajeczna
Animak

Liczba SKU

1 SZT 500 G
1 SZT 500 G
1 SZT 250 G
1 SZT 500 G
1 SZT 500 G
1 SZT 400 G
1 SZT 500 G
1 SZT 400 G
1 SZT 400 G
1 SZT 300 G

36
21
20
20
16
13
11
11
9
8

źródło: Hiper Com Sp. z o.o.

Makaron
Tagliatelle
Animak

LUBELLA
(GRUPA
MASPEX)
Spaghetti

Mini świderki
z czekoladą
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LUBELLA MAKARON
MELISSA PRIMO GUSTO
POL-MAK
FIORINI
BARILLA
LUBELLA MAKARON
PASTANI
ANIMAK
AS-BABUNI LUBELSKI
LUBELLA MAKARON

Gramatura
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opowiada, że makarony to stały asortyment

makaron jajeczny w postaci nitek. Tradycyjnie

w jej placówce.

w koszyku często znajdują się też świderki.

„Najlepiej sprzedają się u nas makarony Go-

Sporadycznie sprzedaje się makaron la-

liard i marki własnej Aro. Do tego mamy szero-

sagne, cesarecce czy cannelloni, ale zawsze

ki asortyment Lubelli. Szczególnie dużo sprze-

znajdują się na półce dla bardziej wymagają-

dajemy tych makaronów wtedy, gdy jest na nie

cych klientów. Produkty te dostępne są pod

promocja, to zawsze przyciąga większą liczbę

markami Barilla i Lubella. Na tego typu ma-

klientów. Bardzo dobrze sprzedają się też ma-

karony decydują się z reguły młodsi klienci,

karony Vela, pomimo, że jest to produkt droż-

którzy lubią eksperymentować w kuchni. Co

szy od pozostałych znajdujących się na półce”

więcej sprzedaż takich produktów wzrasta

– wskazuje detalistka. Oprócz wspomnianych

w okresie wiosenno-letnim, kiedy w okolicy

marek, na półce można znaleźć produkty Cza-

pojawiają się działkowicze i urlopowicze,

niecki, Pol Mak, Barilla czy Anna.

którzy mają tu swoje domki letniskowe albo

Pani Katarzyna zaznacza, że pomimo iż ma

przyjeżdżają w odwiedziny do rodziny. Starsi

w ofercie ciemne makarony, zdecydowanie le-

klienci preferują znane im kształty i tradycyj-

piej sprzedają się jasne. Klienci odwiedzający

ne potrawy. Nie ma tu znaczenia płeć, ponie-

jej placówkę zdecydowanie preferują trady-

waż z półki z tą kategorią korzystają zarówno

cyjne wyroby. Większą rotacją wykazuje się

mężczyźni jak i kobiety.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Joanna Karbowiak
Prokurent

CZANIECKI

Czaniecki

Krajanka 250 g

Makaron to produkt, który stale obecny jest w menu Polaków.
Króluje na stołach w postaci dań głównych, dodawany jest też
do zup, a czasem nawet do deserów! Na słodko, na ostro, z sosem, z farszem… Pomysłów na dania z makaronem jest bez liku.
Tak samo wiele jest rodzajów i typów makaronów. Nasi Klienci
najczęściej sięgają po makarony 5-jajeczne. Najpopularniejszy kształt to od lat nasz numer 1
– krajanka, zaraz po niej świderki, nitka walcowana czy łazanka. Staramy się sprostać wymaganiom Klientów, dlatego na sklepowych półkach można znaleźć makaron Czaniecki w różnych
odsłonach. Oprócz 5-jajecznych proponujemy też makarony 100% amber durum, pełnoziarniste oraz z błonnikiem owsianym – wszystkie w różnych kształtach.

Cena dla klientów sklepu pani Katarzyny

taki makaron, mimo wyższej ceny.

często ma duże znaczenie i decyduje o wy-

Makaron jest produktem, który często wystę-

borze danego produktu. Zdecydowana więk-

puje jako podstawa domowego obiadu. Wielu

szość klientów decyduje się na tańsze maka-

konsumentów coraz częściej przekonuje się

rony. Choć właścicielka zaznacza, że droższe

z kolei do makaronów ciemnych czy bezglute-

produkty zyskują uznanie klientów, którzy zde-

nowych, dlatego warto zadbać o różnorodność

cydowali się je spróbować. Jeśli zauważyli róż-

w tej kategorii.

nicę to jest większa szansa, że ponownie kupią

Świderek 250 g

Łazanka mała 250 g

Joanna Kowalska
reklama

www.hurtidetal.pl
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Kategorie produktów

Na kolorowo, na słodko

Cukierki, żelki, galaretki, pianki, lizaki, gumy – pyszności, które cieszą nie tylko podniebienie, ale i oko. Słodycze,
o których mowa, często znajdują się w strefie impulsowej, ponieważ są doskonałą przekąską i zachętą dla każdego
łasucha. Musi być smacznie i kolorowo! A producenci oferują w tych kategoriach coraz więcej, by sprostać
oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.
Aż 96% Polaków kupuje słodycze – poda-

przekąska to taki powód podaje 19% męż-

cają również bardzo dużą uwagę na cenę

je ARC Rynek i Opinia1. Agencja badawcza

czyzn, a kobiet – 13%. Z kolei w celu popra-

produktu (25%). Niezależnie jednak od po-

sprawdziła, że tylko co dziesiąty Polak przy

wy nastroju znacznie częściej sięgają po sło-

budek – po słodycze sięga większość z nas.

zakupie słodyczy kieruje się ich składem.

dycze kobiety – aż 15%, podczas, gdy tylko

Badanie pokazało, że niemal połowa z nas

9% mężczyzn wymieniło to jako powód ich

(49%) przyznaje, że po słodycze sięga bez

zakupu. Tylko 7% Polaków kupuje słodycze

W kategorii wspomnianych słodyczy pro-

specjalnej okazji, a tylko dlatego, że je lubi.

na prezent, bądź nagrodę. Najważniejszym

ducenci mają bardzo dużo do zaoferowania.

Podobnie odpowiadali zarówno mężczyźni

czynnikiem przy wyborze słodyczy okazuje

CMR podaje, że wśród popularnych rodzajów

jak i kobiety. Jeśli jednak motywem ma być

się być wariant smakowy (31%). Polacy zwra-

w całym segmencie najwyższe udziały wolu-

Słodkości na rynku

Z OFERTY PRODUCENTA
Joanna Dąbrowska

STORCK

Senior Brand Manager

Mamba Cola&Friends

Storck
Wprawdzie do Dnia Dziecka zostało jeszcze sporo czasu, ale
warto już teraz zacząć o nim myśleć, gdyż jest to jeden z najważniejszych impulsów zakupowych w roku dla wszystkich rodziców.
Warto zaopatrzyć sklep w marki, które cieszą się ich największym
zaufaniem. Badania dowodzą niezbicie, że zdaniem polskich mam
najpopularniejszymi markami słodyczy nieczekoladowych* są Mamba i rodzina produktów
nimm2 (wzbogaconych naturalnymi sokami i witaminami).
W żadnym sklepie nie powinno zabraknąć bestsellerów, do których należą: nimm2 Śmiejżelki owocowe, nimm2 Boomki oraz Mamba. Idealnym uzupełnieniem oferty na Dzień Dziecka
będą również silnie wspierane w mediach nowości z oferty nimm2 Śmiejżelki: Heroes, Mlekoduszki i impulsowe Pycha Minki, jak również limitowana edycja – Mamba Cola&Friends.

nimm2
Śmiejżelki
Mlekoduszki

*Badanie Omnibus, 06.2016, Millward Brown, reprezentatywna grupa 1000 gosp. dom., spontaniczna znajomość marki w grupie kobiet z dziećmi
w wieku 4-14 lat.
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Informacja o badaniu
Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online na epanel.pl) w dniach 5-9.09.2016, na reprezentatywnej (płeć, wiek,
wielkość miejscowości zamieszkania i region) próbie Polaków, N=937.
1
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Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Mariusz Pistor

ARGO – SŁODYCZE
Z ŁAŃCUTA
Gum Pop Fruit

Gum Pop Extra Sour

Gum Pop Tattoo

Product Manager
ARGO – Słodycze z Łańcuta
Jednym ze sztandarowych produktów Argo są lizaki nadziewane
gumą do żucia Gum Pop. Kilkadziesiąt wariantów smakowych,
wysoka jakość, zachęcający design opakowań oraz atrakcyjna cena
decydują o niesłabnącej popularności tego wyrobu. Lizaki Gum
Pop adresujemy przede wszystkim do najmłodszej grupy konsumentów, dlatego każdą z planowanych nowości konsultujemy bezpośrednio z nimi.
Ostatnio pracowaliśmy nad odświeżeniem designu Gum Pop Extra Sour. Podczas zabawy nad
nową, bardziej kwaśną kolorystyką, nasze dzieciaki zaproponowały zamianę niektórych smaków. Jesteśmy pewni, że i tym razem zmiany zostaną dobrze przyjęte.
Naszym Klientom proponujemy nowy wariant pakowania Gum Pop Extra Sour, Fruit oraz Tattoo w display 50 sztuk.

menowe w sprzedaży w formacie sklepów do

były w ostatnim roku dostępne w ok. 4 różnych

300 mkw. w okresie ostatniego roku, od marca

wariantach, a krówki i toffi – 2.

2016 r. do lutego 2017 r., miały żelki i pianki.

CMR sprawdził też jak wyglądają udziały

Osiągnęły wynik ponad 23%. Cukierki twar-

wartościowe poszczególnych producentów.

de miały prawie 22%. Po kilkanaście uzyskały

W sklepach małoformatowych do 300 mkw.

draże i bakalie w polewie, gumy do żucia oraz

w ciągu ostatnich 12 miesięcy najwięcej za-

gumy rozpuszczalne i cukierki do żucia. Po kil-

robił Wrigley. Osiągnął 34%. 11% przypadło

ka przypadło cukierkom funkcjonalnym, liza-

z kolei dla Storck. Wysokie udziały według

kom oraz krówkom i toffi.

zestawienia CMR mieli też Perfetti Van Mel-

Inaczej jednak rozkładają się udziały jeśli

le, Mondelez, Ferrero, Haribo, Colian, Mars,

weźmiemy pod uwagę wartość sprzedaży.

Skawa i Mieszko. Instytut zwrócił też uwagę

Gumy do żucia zyskały tu ponad 34% w ma-

na najlepiej zarabiające marki. Na pierwszym

łoformatowych placówkach handlowych – po-

miejscu, z wynikiem 22% znalazła się Orbit.

daje CMR. Jeszcze lepiej wypadają pod wzglę-

Kilkuprocentowe udziały miały natomiast Hal-

dem liczby transakcji. Tu ich udziały rynkowe

ls, nimm2, Mentos, Tic Tac, Airwaves, Haribo,

sięgają ponad 38%. Po kilkanaście procent zy-

Winterfresh, Skawa i M&M’s.

skały z kolei żelki, pianki, cukierki funkcjonalne, cukierki twarde oraz gumy rozpuszczalne

HARIBO

i cukierki do żucia.

Chamallows

Duży wybór
Najliczniejszą reprezentacją na półce, we-

Sticks Schtroumpfs
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Cukierki twarde
Landrynki czy karmelki mają pokaźną grupę
odbiorców. Klientów zachęca nie tylko szeroki
wybór smaków, ale też to, że często pojawiają
się nowości.

dług danych z paragonów sklepów małego

CMR przygotował zestawienie najlepiej

formatu zebranych przez CMR, odznaczają

zarabiających producentów we wspomnia-

się gumy do żucia. Średnio w jednej placów-

nym segmencie (na podstawie danych para-

ce znajduje się ok. 12-13 wariantów. W ostat-

gonowych z małoformatowych sklepów do

nim roku klienci przeciętnej placówki do 300

300 mkw.). W tej kategorii na prowadzeniu

mkw. mogli też wybierać spośród 7-8 różnych

w okresie marzec 2016 r. – luty 2017 r. był

rodzajów produktów w kategorii żelki, pianki.

Storck z wynikiem prawie 30% udziałów war-

Taki sam wybór mieli w obszarze cukierków

tościowych sprzedaży w małym formacie skle-

funkcjonalnych. Cukierki twarde to z kolei

pów. 20% przypadło dla Coliana.

6-7 wariantów. Po 5-6 produktów było w seg-

Po kilka procent zyskali w zeszłym roku

mentach draży i bakalii w polewie oraz gum

Mieszko, Odra, Wawel, Wedel, Roshen, Sło-

rozpuszczalnych i cukierków do żucia. Lizaki

wianka, Perfetti Van Melle i Jedność.

Kategorie produktów

VO B RO

Z OFERTY PRODUCENTA
Frutti Di Mare 135 g i Frutti Di Mare Crunchy 130 g

COLIAN

Jutrzenka Miśki
Kwaśne Akuku!

Goplana
Toffino Soft

Kolejna innowacja dotycząca
marki Frutti Di Mare i możliwości konsumpcji słynnej
marki owoców morza. Pojedyncze pralinki w kształcie
konika morskiego zapakowane w hermetycznie zamknięte zawijki umiejscowione
w poręcznym kartoniku to
idealny pomysł na mniej formalne okazje konsumpcji
pralin. Taka forma podania
stwarza możliwość traktowania produktu jako mniej formalny prezent, jak również pozwala zwiększyć liczbę transakcji
wynikającą z zakupu dla konsumpcji indywidualnej. Całość okraszona ślicznym opakowaniem z duża liczbą uszlachetnień na kartoniku. W ofercie dwa warianty smakowe: miks
pralin z nadzieniami orzechowymi i karmelowym (135 g) oraz miks pralin z nadzieniami
kakaowym i mlecznym z dodatkową zawartością chrupek słodowych w nadzieniu (130 g).

Wśród marek dwucyfrowy wynik w okresie
ostatnich 12 miesięcy zyskała jedynie Goplana
i nimm2, które osiągnęły wyniki odpowiednio
20 i prawie 11%. Jak wynika z analizy paragonów przeprowadzonej przez CMR, popularne
były również Werthers Original, Kopiko, Odra,
Mieszko, Wawel, Wedel, Roshen i Ice Fresh.
Które cukierki twarde zarobiły najwięcej
w małym formacie sklepów? CMR policzy, że
były to Goplana Miętowe Minties, miętowe
karmelki z naturalnym olejkiem w torebce 90 g
(Colian). Kolejne miejsce należy do tej samej
marki, ale do produktu Goplana: Brando Owocowe, landrynki w opakowaniu 90 g (Colian).

Katarzyna Lewandowska
Kierownik Produktu
VOBRO
Czy można delektować się smakiem czekoladowych pralin mniej formalnie, bardziej
poręcznie, a jednocześnie z punktu widzenia smaku wciąż ekskluzywnie? Dzięki nowej
ofercie pralin nieformalnych od VOBRO na pewno tak. Frutti Di Mare 135 g i wariant
Crunchy 130 g to każda pojedyncza pralinka w kształcie konika morskiego zamknięta
w szczelnej zawijce. Każde z opakowań zawiera dwa rodzaje smaków pralin ze względu
na nadzienia: wersja standardowa to smaki orzechowy i karmelowy, wersja z chrupkami
(a więc dedykowana fanom chrupkich słodyczy) to smaki kakaowy i mleczny. Całość
dostępna w niedużym poręcznym kartoniku. Delissimo to z kolei różnorodna oferta smakowa czekoladowych kul: smak orzechów laskowych i mlecznej czekolady, dla bardziej
wytrawnych fanów smak kakao i deserowej czekolady, dla zwolenników najsłodszych
wariantów słodyczy smak mleka i białej czekolady. Całość zapakowana w śliczne kartoniki z grafiką pozwalającą budować pozycję marki na półce pralin.

Podium zamyka nimm2, cukierki owocowe
w rolce 50 g (Storck).

Słodkości z dodatkową
funkcją

również m.in. Wrigley, I.D.C. Polonia, Miesz-

trzenka (Colian), orzechy w polewie cukrowej

ko, Oshee czy Jedność i Odra. Wśród marek na

w opakowaniu 100 g. Podium zamyka M&M’s

prowadzeniu są te należące do czołowych pro-

orzechowe (Mars) w torebce 45 g.

Z witaminami, czy o obniżonej zawarto-

ducentów tej kategorii – Halls i Tic Tac. Zna-

Wśród marek, które zarobiły najwięcej w ka-

ści kalorii – takie słodycze cieszą się obecnie

czące na rynku były jednak również Verbena,

tegorii draży i bakalii w polewie, najwyżej

coraz większym zainteresowaniem. Z analiz

Winterfresh, Orbit, Mieszko, Oshee, Jedność,

znalazły się M&M’s i Skawa. CMR podaje, że

CMR wynika, że w tej kategorii największymi

Odra i Airwaves.

ich udziały wartościowe w sprzedaży wynosiły

udziałami wartościowymi w sprzedaży cieszą
się Mondelez i Ferrero. Ich udziały są zbliżo-

Draże i bakalie

odpowiednio 28 i 26% w małym formacie sklepów spożywczych. Dalej plasują się Jutrzenka,

ne, a prowadzenie jest różne w zależności od

Słodką przyjemnością są też znane od lat

miesiąca. Finalnie, analizując dane między

draże i oblane czekoladą bakalie. W tej kate-

Jak podaje instytut CMR, wśród trójki najle-

marcem 2016 a lutym 2017 r. pierwszy z pro-

gorii ulubionym produktem okazuje się być

piej zarabiających na tej kategorii producentów

ducentów miał ponad 42% udziałów, a drugi

Skawa Korsarz, draże kokosowe w torebce

znajdują się Mars, Skawa i Colian. Z analizy da-

prawie 41%. W zestawieniu top 10 znaleźli się

70 g. Dalej znalazły się: Kamyki orzechowe Ju-

nych na paragonach w sklepach spożywczych
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małego formatu wynika, że ich udziały wartościowe w okresie marzec 2016 r. – luty 2017 r.
wynoszą: 29%, 24% i 20%.

Katarzyna Lewandowska
Kierownik Produktu
VOBRO

Gumy rozpuszczalne
i cukierki do żucia
W kategorii kolorowych słodkości nie można zapomnieć o uwielbianych przez najmłodszych gumach rozpuszczalnych czy cukierkach
do żucia. Oferta w tym segmencie jest naprawdę szeroka.
Liderem, według zestawienia CMR, w małym formacie sklepów jest Perfetti Van Melle.

Ciąg dalszy kontynuacji innowacji ze strony galaretek firmy VOBRO. Jako pierwsi na polskim rynku wprowadziliśmy rok temu galaretki nadziewane wzbogacone o witaminy (marka
Frutini), a od jesieni zeszłego roku jako jedyni posiadamy w ofercie galaretki nadziewane
w czekoladowej otoczce (marka Chocolate Jellies). W tym roku na sezon wiosenno-letni
proponujemy kolejny innowacyjny produkt na polskim rynku słodyczy – orzeźwiającą galaretkę nadziewaną Frutini Ice Jellies. Łącząc zaskakująco orzeźwiający smak mięty lodowej
z konsystencją galaretki nadziewanej – otwieramy konsumentom szukającym orzeźwienia
całkowicie nowy segment słodyczy. Niebiesko-turkusowa kolorystyka opakowań Frutini Ice
Jellies jest idealną nawigacją komunikującą podstawowy benefit produktu. Dodatkowa gramatura 90 g pozwala skutecznie konkurować o względy konsumenta poszukującego orzeźwienia z produktami z innych segmentów słodyczy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zyskał ponad

Z OFERTY PRODUCENTA
I.D.C. POLONIA

Marketing Manager

Verbena Eukaliptus

I.D.C. Polonia
Wśród cukierków Verbena coraz większym powodzeniem cieszą się cukierki w rolkach. To bardzo poręczna forma produktu, dzięki której cukierki można mieć zawsze pod ręką czy to
w kieszeni, czy w torebce, albo w plecaku. Latem konsumenci
szczególnie szukają odświeżenia i dlatego chętnie wybierają cukierki Verbena Eukaliptus 32, w których rześkość Eukaliptusa została połączona ze świeżością mięty. Dużym powodzeniem cieszą się również smaki nietypowe – dlatego też Verbena
w tym roku wprowadziła do sprzedaży specjalną serię, Verbena Summer Melon 32 g, w których egzotyczny smak melona został połączony z miodem i miętą. Zachęcamy do wypróbowania tej wyjątkowej nowości.

Verbena Summer Melon

VOBRO

Frutini Ice Jellies
Vobro jako pierwszy producent
wprowadza na polski rynek galaretki nadziewane orzeźwiające. Frutini
Ice Jellies stanowi idealne połączenie smaku mięty lodowej oraz konsystencji galaretki nadziewanej i jest
idealnym pomysłem na słodycze
w okresie wiosenno-letnim. Wyrazista niebiesko-turkusowa grafika
opakowań komunikuje bardzo wyraźnie orzeźwiający charakter produktu.
Galaretka Frutini Ice Jellies dostępna
zarówno w formie luzu, jak i torebek
90 g, 200 g oraz 1 kg.
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Aleksandra Kucała

Anna Woźniak, Ekspedientka
Sklep Bratek
ul. Krasińskiego 14, Toruń
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Z OFERTY PRODUCENTA

PERFETTI VAN MELL E
Marka Mentos wprowadza innowacyjny produkt Say Hello, który ułatwi nawiązywanie
kontaktów międzyludzkich. Jest to limitowana edycja klasycznych cukierków Mentos
w rolce – miks smaków pomarańczy i maliny. Na każdym cukierku nadrukowane jest zadanie, dzięki któremu nawiązywanie nowych znajomości może być prostsze
i zabawniejsze. 34 różne nadruki pozwolą Konsumentom bawić się przez długi czas. Już niedługo startuje
nowa kampania reklamowa
promująca tę nowość.
Reklamę będzie można zobaczyć w telewizji
oraz w internecie.

MIESZKO

Michaszki original

Gumy do żucia
Zozole

Znaczna sprzedaż przypada gumom do

żetek, łagodna mięta. Drugie miejsce zajął

żucia. Produkt, który bardzo łatwo znaleźć w

ten sam produkt, tylko o większej pojem-

strefie przykasowej. Według danych CMR lide-

ności – 25 g.

rem w sprzedaży jest Wrigley. Należą do niego
znaczne, bo aż 95-96% udziały wartościowe w
sprzedaży. Pozostałe należą m.in. do Perfetti
Van Melle, Evropa Dooel, Trebor, Roshen, Max
połowę udziałów wartościowych w tej kategorii

ra Orbit Spearmint w opakowaniu 10 dra-

Co., Wedel, Mederer i Karmel.

Żelki, pianki, galaretki,
lizaki
Niesłusznie uważa się, że żelki i pianki to
produkty, które nadają się wyłącznie dla dzieci.

– prawie 54%. 28% przypadło dla Storck. Dalej

Wśród top marek, w zestawieniu CMR przy-

znaleźli się Wrigley, Trumpf, Haribo czy Oshee.

gotowanym na podstawie informacji z parago-

Marką, która zarabia najwięcej pozostaje już

nów w małym formacie sklepów, znalazły się

CMR przygotował zestawienie top 10,

od dwóch lat Mentos. Od stycznia 2016 r. końca

Orbit, Airwaves, Winterfresh, Evropa Dooel,

w którym znaleźli się producenci, którzy wyka-

lutego br. jego udziały utrzymywały się średnio na

Chupa Chups, Center Shock, Juicy Fruit, Men-

zali się największymi udziałami wartościowymi

poziomie 46%. Z kolei 24% wartości sprzedaży

tos i Wrigley.

w sprzedaży w małych sklepach do 300 mkw.

przypadła dla Mamby. Popularnymi markami były
też Skittles, Fruittella, nimm2, Fritt czy Maoam.

Detaliści potwierdzają, że starsi klienci również
je uwielbiają.

CMR podaję, że listę z produktami, któ-

Czołówkę zajmują Haribo, Storck i Colian. Zy-

re zarabiają najwięcej na sprzedaży otwie-

skali oni w ostatnim roku odpowiednio 31, 26

FC PSZCZÓŁ KA
Coffee Amo

Coffee Amo to karmelki, w których miłośnicy
kawy zakochają się bez pamięci. Oblane deserową
czekoladą cukierki kuszą czterema wyjątkowymi
smakami: mocnym aromatem czarnego espresso,
łagodnie mlecznym latte, pachnącym orzechami cappuccino oraz intensywnym irish coffee
z wyczuwalną nutą alkoholu. Cukierki doskonale
sprawdzą się jako słodka przekąska w ciągu dnia.

i 7%. Na liście znaleźli się również Mieszko,
FoodCare, Perfetti Van Melle, Nestlé, Cymes,
Mederer i Wawel.
Wsród marek najwięcej zarobiło Haribo. Instytut CMR podaje, że dalej znalazły się nimm2
i Akuku!. Wysoko były też Zozole, Frugo, Jojo,
Cymes, Goleador, Chupa Chups i Trolli.
W ofercie sklepów licznie występują też
galaretki. W czekoladzie, cukrze bądź z nadzieniem. CMR podaje, że licznie na półkach
występują produkty Wawel, głównie Fresh & Fruity, Słowianki czy Vobro.
Lizaki to z kolei produkt kojarzący się z dzieciństwem. Liderem rynku wśród marek jest
Chupa Chups, ale wśród licznie występujących
na rynku CMR wymienia Gum Pop oraz inne
lizaki firmy Argo – Słodycze z Łańcuta, nimm2
czy Mieszko. Często występują też lizaki m.in.
Artex, Candy Way, Ewa, Max Co.
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Z OFERTY PRODUCENTA

Ewa Pałka

WAWEL

PR Manager

Tofflairs karmelowoczekoladowy

Tofflairs czekoladowo-mleczny

Fresh&Fruity Multiwitamina

Wawel
Zbliżający się sezon wiosenno-letni to czas, kiedy konsumenci szczególnie chętnie wybierają słodycze lekkie, mniej kaloryczne, za to pełne intensywnych różnorodnych smaków.
Istotne znaczenie ma również rodzaj opakowania – szczelne
owijki, które zabezpieczają produkt, pozwalają mieć ulubione
słodycze zawsze przy sobie, także w czasie letnich wycieczek, bez obaw o stan produktu
nawet w ciepły słoneczny dzień.
Produkty z oferty Wawelu, które świetnie odpowiadają na te potrzeby to galaretki z sokami owocowymi – Fresh & Fruity z półpłynnym owocowym nadzieniem oraz Mieszanka
Krakowska – czyli galaretki owocowe oblane doskonałą deserową czekoladą – która teraz
pojawi się w nowym wydaniu. Obie marki są liderami w swoich kategoriach i wyznaczają
kierunki ich rozwoju. A konsumenci uwielbiają je za doskonały smak i dobre składniki – bez
sztucznych dodatków.

te, które mają nadzienie z alkoholem. Klien-

wyłącznie towarzyszący innym zakupom, ale

ci kupują często także te, które znają od lat,

klienci przychodzą często do sklepu wyłącz-

czyli Mieszankę Wedlowską i Michałki. Naj-

nie po gumy. Tak samo dzieje się z Mentosa-

większy popyt na czekoladowe cukierki jest

mi. Wśród owocowych cukierków do żucia

zimą, ale robimy zamówienia przez cały rok,

ulubionymi jest Mamba i Maoam.

więc nie jest to znaczny wzrost” – zaznacza

W ofercie sklepu są też lizaki, które ku-

pani Anna. Dodaje, że wśród ulubionych

powane są głównie przez albo dla dzieci.

marek znajdują się słodycze Vobro, Wedel,

W asortymencie można znaleźć różne smaki

Wawel, Goplana, Jutrzenka, Mieszko, Hawo

Chupa Chups i Gum Pop od Argo – Słody-

czy Merci. W tej kategorii zdecydowanie

cze z Łańcuta. Jak opowiada ekspedientka,

więcej cukierków oferowanych jest na wagę.

te drugie są bardzo lubiane przez najmłod-

Klienci lubią sami zapakować do woreczka

szych klientów sklepu ze względu na gumę

słodkości, które chcieliby kupić i w takiej ilo-

w środku i różne smaki. Zaznacza też, że

ści, jaką akurat potrzebują.

inne produkty Argo też bardzo dobrze sprze-

Karmelki twarde są częstym wyborem

dają się w sklepie. Anna Woźniak wymienia

klientów przychodzących do Bratka. Anna

tu m.in. Vita-Mix, YoGo Fruit czy miętowe

Woźniak zaznacza, że bardzo dużo sprzedaje

landryny Mint Fresh. Żelki też zdecydowa-

się Jogusi i Musss... od Pszczółki czy Zozo-

nie cieszą się uznaniem najmłodszych. Jest

W toruńskim sklepie „Bratek” przy ul. Kra-

li Mieszko. Często też sprzedają się nimm2.

to głównie Haribo.

sińskiego wybór cukierków, gum, lizaków

Te cukierki szczególnie wybierają rodzice dla

Jak zaznacza pracownica toruńskiej placów-

i żelek jest bardzo duży. Produkty te zajmują

swoich dzieci. Wyjątkowo dobrą sprzedażą

ki – klienci nie przykładają dużej wagi do ceny

znaczną część lad, a z racji tego, że jest to

cieszą się też słodycze funkcjonalne – Verbe-

cukierków tylko kupują te, które znają, i które

sklep tylko częściowo samoobsługowy – od

na i Halls. Tutaj zdecydowanie większe zain-

im najbardziej pasują.

razu przykuwają wzrok klienta, który odwie-

teresowanie jest zimą.

Słodycze na sklepowej
półce

dzi placówkę.

Strefa impulsowa wyposażona w kolorowe

Ekspedientka opowiada, że takie słodkości

słodkości może wpłynąć na większe paragony.

Anna Woźniak, która jest jedną z ekspedien-

kupowane są zazwyczaj przez osoby po 50.

Intensywne barwy w połączeniu ze słodkim

tek toruńskiego sklepu opowiada, że drobne

Natomiast młodsi klienci i młodzież w du-

smakiem są w stanie skusić do zakupu nie tyl-

słodkości zdecydowanie znajdują uznanie

żych ilościach kupują gumy do żucia. Zde-

ko dzieci. Dodatkowo, detalista nie powinien

klientów robiących tutaj zakupy. Z cukierków

cydowanie są to małe opakowania w warian-

mieć problemu z rozszerzeniem oferty, ponie-

czekoladowych największym powodzeniem

cie miętowym. Najlepiej sprzedają sie Orbit,

waż cukierki, żelki, lizaki czy gumy nie zajmują

cieszą sie praliny.

choć do wyboru są też Airwaves i Winterfre-

wiele miejsca.

„Z cukierków z czekoladą dobrze rotują
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sh. Pani Anna podkreśla, że nie jest to wybór

Joanna Kowalska

Zarządzanie kategorią

BEZ DODATKU CUKRU
WAŻNA KATEGORIA
W TWOIM SKLEPIE

Kategoria zdrowej żywności oraz produktów funkcjonalnych rozwija się bardzo
dynamicznie. Coraz więcej osób poszukuje produktów, które nie tylko
spełniają swoją podstawową funkcję, jaką jest odżywianie, ale są
także dostosowane do rosnących potrzeb i wymagań konsumentów. Wynikają one z globalnych trendów żywieniowych
oraz zróżnicowanego stylu życia – coraz wyższa świadomość
konsumentów dotycząca zasad żywienia oraz rynek otwarty na innowacje sprawiają, że kategorie wszystkich spożywczych artykułów funkcjonalnych stale się rozwijają.
Można zaobserwować, że już niemal w każdym z segmentów produktów spożywczych znajdują się specjalne linie dedykowane poszczególnym trendom żywieniowym. Ogromna
potrzeba konsumentów i otwarcie się na nowe rozwiązania
sprawia, że producenci inwestują w swoje portfolio i systematycznie wzbogacają je o produkty funkcjonalne – np. pozbawione cukru, bez składników pochodzenia zwierzęcego czy
też wzbogacone składnikami aktywnymi. Wawel, kreując trendy i odpowiadając na potrzeby konsumentów, systematycznie
rozwija swoje portfolio, wprowadzając do niego innowacyjne
pozycje, takie jak czekolada Peanut Butter odpowiednia dla wegan czy całą serię słodyczy bez dodatku cukru, które zachowują
100% smaku standardowych wersji produktów – co w słodyczach jest najważniejsze.

Dlaczego warto mieć w swoim sklepie
słodycze bez dodatku cukru?
1.

Systematycznie rośnie liczba osób z nietolerancjami żywnościowymi, którzy poszukują smacznych produktów, wpisujących się w ich specyficzne potrzeby.

2.

Zwiększone zapotrzebowanie na produkty funkcjonalne –
w wielu sklepach zostały stworzone osobne półki dedykowane tego typu produktom.

3.

Sprzedaż produktów bez dodatku cukru w Polsce, co wpisuje
się w światowy trend, rośnie z roku na rok.

4.

Bardziej świadomi konsumenci coraz częściej wybierają produkty z dodatkowymi benefitami, tj. bez dodatku cukru i ze
zmniejszoną kalorycznością.
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Wawel systematycznie rozwija swoją ofertę w kategorii słodyczy
bez dodatku cukru. Obecnie w ofercie Wawel można znaleźć:
1.

Czekolady pełne bez dodatku cukru (100 g) – Mleczna, Gorzka oraz z dodatkami
(Gorzka z cząstkami pomarańczowymi, Mleczna z kokosem)

2.

Wafle bez dodatku cukru (110 g) – kakaowe i waniliowe

3.

Wafle impulsowe bez dodatku cukru (30 g) – kakaowe i waniliowe → NOWOŚĆ

4.

Galaretki Fresh & Fruity bez dodatku cukru o zmniejszonej kaloryczności
(120 g oraz w sprzedaży na wagę) → NOWOŚĆ

Produkty bez dodatku cukru stanowią istotny element asortymentu spożywczego, który spotyka się z coraz większym zainteresowaniem konsumentów. Z tego
względu ich obecność na sklepowych półkach staje się niezbędnym dopełnieniem
oferty słodyczy, zwłaszcza w przypadku sklepu, który chce odpowiadać na rosnące potrzeby konsumentów i posiadać kompleksową gamę produktów.

Produkty z linii bez cukru są idealne dla:
•
•

cukru we krwi.

Gdzie warto ułożyć na półce słodycze
bez dodatku cukru?

Osób dbających o linię, dla których dobór składników

1.

Diabetyków oraz osób dbających o właściwy poziom

zdrową żywnością.

ma znaczenie.
•
•

Na półce dedykowanej produktom funkcjonalnym i ze

Wymagających, którzy oczekują pełni smaku w produk-

2.

Na półce ze słodyczami standardowymi.

tach bez dodatku cukru.

3.

Na specjalnych standach, na których można zobaczyć
szeroką ofertę linii bez dodatku cukru.

Aktywnych, którzy chcą mieć zawsze przy sobie przekąskę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb.

4.

W strefie kasy jako produkty impulsowe.

Iga Pacut, Junior Category Manager w Wawel SA
www.hurtidetal.pl
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Wafelek niejedno ma imię
Jako przekąska, deser czy zastrzyk
energii – wafelki są bardzo popularne
wśród polskich konsumentów.
Lekkie, słodkie i wygodne – te
cechy zdecydowanie wpływają na
dobrą sprzedaż tych produktów.
Sprawdzamy po które pozycje
najchętniej sięgają konsumenci i co
oferują w tej kategorii producenci.
Wafle to nie tylko smaczna, ale w porówna-

Anna Jóźwiak, Ekspedientka
Sklep Natalia
ul. Krasińskiego 119, Toruń

niu do innych słodyczy, mniej kaloryczna przy-

br. Mondelez z wynikiem ponad 28% – po-

wyniki uzyskały też Lusette, Knoppers, We-

jemność. Na dobrą sprzedaż wpływa też fakt,

daje CMR. Według danych instytutu, w tym

del WW, Elitesse i Wisła.

że są tańsze od produktów z większą ilością

okresie drugie miejsce ex aequo przypada dla

czekolady, dlatego też łatwiej się na nią skusić.

Coliana i I.D.C. Polonia, które zyskały po po-

w małym formacie placówek handlowych

nad 22%. Wysoko znalazło się również Nestlé,

wykazał się w ostatnim roku wafelek Prince

Liderzy sprzedaży

Największym

wolumenem

sprzedaży

które uzyskało prawie 13%. W zestawieniu

Polo Classic XXL z nadzieniem kakaowym

Wafelki impulsowe są popularnym pro-

przygotowanym przez CMR kilkuprocentowe

w polewie w opakowaniu 50 g. Zgodnie

duktem wśród klientów sklepów małofor-

udziały odnotowały w analizowanym okresie

z danymi CMR dalej znalazły się Grześki

matowych do 300 mkw. Pokazują to dane

również Storck, Wedel i Skawa. Popularnymi

Mega z nadzieniem kakaowym w polewie

CMR, które wykazują, że w zeszłym roku

producentami wafelków impulsowych były też

48 g. Podium zamykają Góralki, wafelek

występowały średnio w ok. 94-96% placó-

Wisła i Kopernik.

mleczny 50 g. Wysoko w sprzedaży znalazły

wek tego formatu.

CMR policzyło, że na pierwszym miejscu

się także warianty Prince Polo Mleczny XXL

Na jedną placówkę przypada średnio 12-14

wśród marek z najwyższymi udziałami wo-

oraz Orzech XXL. Wysoką sprzedażą odzna-

wariantów wafelków impulsowych. Liderem,

lumenowymi w sprzedaży w małoformato-

czyły się też Góralki, wafelek czekoladowy,

jeśli chodzi o udziały wolumenowe w sprze-

wych sklepach spożywczych znalazł się Prin-

Knoppers z nadzieniem mleczno-orzecho-

daży w placówkach do 300 mkw., okazał się w

ce Polo. W ciągu ostatniego roku (marzec

wym oraz Princessa Longa Kokosowa.

okresie od marca 2016 roku do końca lutego

2016 r. – luty 2017 r.) miał on ponad 27%.

Z OFERTY PRODUCENTA
I.D.C. POLONIA
Góralki Nagie smak
wanilii

Kolejną marką, która uzyskała w tym cza-

Okiem detalisty

sie prawie 22%, były Grześki. 19% przypa-

„Teatralne, Prince Polo, Góralki – to u mnie

dło Góralkom. Udziały wolumenowe marki

podstawowy asortyment jeśli chodzi o sprze-

Princessa to z kolei 12%. Kilkuprocentowe

daż wafelków. Najchętniej wybierane są wer-

Aleksandra Kucała
Marketing Manager
I.D.C. Polonia

Góralki Nagie
extra kakaowe
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Sezon wiosenno-letni jest idealny do sprzedaży wafelków takich jaki Góralki, które są oblewane po bokach, dzięki czemu
nie pobrudzą topiącą czekoladą podczas jedzenia – ani nas ani
dzieciaków. Oprócz Góralek Oryginał w naszej ofercie pojawiły się również Góralki Nagie 42 g – wafelki bez polewy. Każde
opakowanie skrywa dwa pyszne, chrupiące wafelki. Góralki Nagie są oferowane w trzech,
popularnych smakach – extra kakaowym, z arachidami i o smaku wanilii. Wafelki te są dedykowane mamom, które mogą teraz dzielić się słodką przyjemnością chrupania ze swoimi
dziećmi. W okresie letnim wzrasta również zainteresowanie konsumentów lżejszymi, bardziej owocowymi smakami. Stąd też w naszej ofercie pojawiły się Góralki Oryginał 50 g
wiśniowo-śmietankowe jako letnia edycja.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
MONDELEZ POLSKA
Milka Waffelini Milk

Joanna Zyśk
Assistant Brand Mgr Milka Count&Pralines
Mondelez Polska

Milka Waffelini Chocomax

Milka Oreo

Mondelez Polska ma silną pozycję na rynku wafli w Polsce.
W asortymencie firmy znajdują się zarówno produkty znane
z klasycznego smaku, takie jak wafle Prince Polo, jak i tegoroczne
nowości od marki Milka.
Prince Polo, lider rynku wafli i batonów czekoladowych w Polsce*, jest doskonałym wyborem, dla tych, którzy mają ochotę na klasycznego wafelka. Ze
względu na swój niezmienny i autentyczny smak od 60 lat stanowi dla wielu Polaków synonim
„wafla”. Najczęściej wybierany przez konsumentów jest Prince Polo Classic, wafelek oblewany
ciemną czekoladą. Tym, którzy poszukują urozmaiceń w segmencie wafli, marka Milka poleca
nowości: Nussini – wafelek z nadzieniem orzechowo-kakaowym, pokryty orzechami i oblewany mleczną czekoladą, Waffelini Milk – wafelek oblany delikatną czekoladą z alpejskiego
mleka, Waffelini Chocomax – kakaowy wafelek przekładany kremem czekoladowym, oblany
czekoladą z alpejskiego mleka.
* Wafelek Prince Polo jest liderem rynku wafli i batonów czekoladowych w Polsce z udziałem wartościowym marki na poziomie 15,0%.
Źródło: GFK, 2016 oraz Nielsen, January 2017, Value % share, Total Poland.

Natalia Szałkowska
Milka Nussini

NESTLÉ POLSKA

Princessa White Raspberry

COLIAN

Grześki Gofree chocolate with
hazelnuts

Marketing Confectionery
Nestlé Polska
Kategoria wafli w Polsce z roku na rok staje się coraz bardziej
zróżnicowana. Konsumenci, oprócz znanych od lat i niemal tradycyjnych wafelków, coraz chętniej sięgają po produkty oferujące niezwykłe połączenia smaków, bardzo chętnie próbują też
nowości.
Wyjątkowy wafelek Princessa White Raspberry Special Edition to słodka propozycja od
Nestlé, która idealnie sprawdzi się w okresie wiosennym. Po dużym sukcesie wafelków Princessa Dark Cherry i Dark Orange, które królowały jesienią i zimą, przyszła kolej na orzeźwiający smak malin. Princessa White Raspberry to zaskakujące połącznie białej i deserowej
czekolady, puszystego kremu malinowego oraz chrupek nadających wafelkowi niecodzienny
charakter. Princessa White Raspberry będzie dostępna w sprzedaży wyłącznie wiosną i latem.

sje mleczne albo orzechowe” – zaznacza Anna

są porannym zakupem, a klienci wspominają,

Jóźwiak ze sklepu w Toruniu i podkreśla, że

że idealnie nadają się jako „coś słodkiego” do

zdecydowanie najlepiej rotują klasyczne sma-

kawy. Anna Jóźwiak dodaje, że wśród całej

ki. Nawet, gdy do wyboru jest kilka rodzajów

oferty słodyczy wafelki cieszą się szczególną

wafelka, który klient lubi najbardziej, to chęt-

popularnością i są odporne na sezonowość

niej sięgnie po czekoladowy bądź mleczny niż

– o każdej porze roku rotują równie dobrze.

choćby kokosowy czy owocowy.

Nie bez znaczenia jest też to, że są niedrogie

Oprócz wspomnianych Teatralnych, Prince

Grześki Gofree Vanilla
chocolate with hazelnuts

Polo czy Góralków, w ofercie sklepu dostępne

Wafelki to dobrze rotująca kategoria, która

są Knoppers, WW Wedel, Princessa, Lusette,

sprawdzi się szczególnie w strefie kasy. Produ-

Grześki, Nesquik, Sękacz czy Gimi.

cenci oferują dziś tak szeroki asortyment, że

Pani Anna opowiada, że wafelki kupuje

każdy sklep może indywidualnie dopasować

każdy, a klientami, u których w koszykach

ilość wariantów do swoich klientów. Z ko-

znajduje się ten produkt są zarówno mężczyź-

lei eksponowanie nowości w tym segmencie

ni jak i kobiety – dzieci, dorośli oraz starsi.

wśród impulsów może spowodować zwięk-

Sprzedają się dobrze o każdej porze dnia, ale

szenie wartości paragonów.

ekspedientka zaznacza, że wyjątkowo często

92 |

www.hurtidetal.pl

i klienci chętnie sobie na nie pozwalają.

Joanna Kowalska

Kategorie produktów

Moda na słodkie słoiki
Z OFERTY PRODUCENTA
PFEIFER &
LANGEN

Diamant Cukier
żelujący 2:1

Diamant
Konfitur-Fix

FOODCARE

Gellwe Konfiturex 2:1

Ewa Zając, Właścicielka
Sklep spożywczo-przemysłowy
Odido
ul. Przemysława 3 a, Warszawa

Tradycja naszych babć wraca do łask, już od dłuższego czasu moda na
samodzielne przygotowanie przetworów zatacza coraz szersze kręgi.
Wspólne robienie przetworów jest wspania-

ten nie zawiera cukru. Żelfix w odpowied-

łym sposobem na zacieśnienie więzi rodzin-

niej proporcji z cukrem wystarczy dodać do

nych – również tych międzypokoleniowych.

owoców, wymieszać, zagotować i przełożyć

Bo kto zna przepis na najlepszy na świecie

do słoika. Tak więc przygotowanie przetworu

dżem? Oczywiście tylko nasza babcia!

w obu przypadkach jest banalnie proste. Na

Abc domowego
„konfiturowania”

opakowaniach w jasny, jednoznaczny i czytelny sposób powinny być wskazane propor-

Konfiturex 3:1

CYKORIA
Konfiturka

cje informujące o tym jaka będzie zawartość

Na konfiturę zawsze powinno się wybierać

cukru w konfiturze w stosunku do ilości prze-

najładniejsze owoce – w pełnej okazałości, te

twarzanych owoców (np. na bardzo słodkie

wyglądające nieco „gorzej” mogą trafić do dże-

konfitury przeznaczony jest cukier zelujący

mów, zaś te całkiem „pomarszczone” do powi-

1:1, na mniej słodkie – cukier żelujący 2:1

deł. Ale same owoce to za mało.

lub cukier żelujący 3:1).

Kategorię mieszanek żelujących budują dwa

Czego oczekujemy od takiego produk-

rodzaje produktów: fiksy do żelowania i cukry

tu? Przede wszystkim ma spełnić swoją rolę

żelujące, przy czym największą sprzedaż od-

– oszczędzić czas i ułatwić przygotowanie

notowują te pierwsze. Cukier żelujący – trzci-

domowego przetworu. Ale także: zachować

nowy czy ze stewii – to ukłon w stronę konsu-

smak, aromat i kolor owoców, pomaga utrzy-

menta, który podąża za trendami i ogranicza

mać właściwą konsystencję, zapobiec fer-

spożycie cukrów.

mentacji czy pleśnieniu, oraz dzięki krótkiej

Cukier żelujący to cukier z dodatkiem

obróbce termicznej zachować witaminy prze-

substancji zagęszczającej, sprawia że owoce

twarzanych owoców. Rynek środków żelują-

gotujemy krócej i zachowują one ładny na-

cych jest uzależniony od sezonu, dostępności

turalny kolor. A czym jest żelfiks? Produkt

owoców oraz ich cen w danym roku.

DR. OETKER

Cukier żelujący ze
stewii

BAKALLAND
Delecta Dżemix
Uniwersalny 2:1

www.hurtidetal.pl
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Klaudyna Stanibuła
Brand Manager Gellwe i Fitella
FoodCare
Dżemy i konfitury można kupić, ale
Polacy coraz częściej poszukują zdrowych produktów, wybierając niejednokrotnie te przygotowane przez nich samych. Są one smaczniejsze i łatwe do
przyrządzenia. Sporządza się je ze świeżych, sezonowych owoców,
a sami możemy decydować zarówno o smaku, jak i ilości cukru lub
przypraw, które do nich dodajemy.
Dzięki dodatkowi preparatów żelujących typu Konfiturex można zagęścić przetwory z owoców, skracając czas ich smażenia i tym samym pomagając zachować więcej witamin od tych
przygotowywanych w tradycyjny sposób, które są ponadto
bardziej kaloryczne. Zawarta w produktach żelujących naturalna pektyna pozwala zachować odpowiednią konsystencję
i, co ważne, taki dodatek zapobiega powstawaniu pleśni. Przyrządzone latem konfitury swobodnie przetrwają zimę, jeśli je
dodatkowo zapasteryzujemy. Stąd produktów pomagających
w ich przygotowaniu nie może zabraknąć w letniej ofercie
sklepów. Najsmaczniejsze są dżemy przyrządzone z kilku gatunków owoców. Coraz częściej łączy się też owoce słodkie
z kwaśnymi, np. porzeczki z mirabelkami.

Cukry i fiksy żelujące na paragonach CMR
Cukry żelujące i fiksy ułatwiające przygotowanie domowych przetworów to kategoria, która najlepiej sprzedaje się tylko przez kilka ciepłych
miesięcy. Z danych CMR w sklepach małoformatowych do 300 mkw.,
najwięcej transakcji z zakupem tego typu produktów notuje się w pierwszych tygodniach czerwca, czyli w szczycie sezonu na truskawki.
W 2016 r. około 34% całorocznych wydatków klientów sklepów małoformatowych na środki do żelowania trafiło do kas właśnie w czerwcu.
Produkty te pojawiają się na paragonach również w kolejnych miesiącach (aż do października), kiedy dojrzewają inne owoce sezonowe.
Większość sklepów małoformatowych do 300 mkw. w letnich

reklama

miesiącach wprowadza środki skracające czas przygotowania dżemów i konfitur do swojej oferty. W lipcu 2016 r. przynajmniej jeden
wariant cukru lub fiksu żelującego można było kupić w 62% wszystkich takich placówek. Według informacji CMR, wybór takich produktów w typowym sklepie osiedlowym nie jest jednak zbyt szeroki
– nawet w szczycie sezonu na półce można znaleźć średnio tylko
2-3 warianty takich produktów.
Klienci sklepów małoformatowych najczęściej kupują od razu większą ilość środków żelujących (średnia liczba opakowań na transakcję
wynosi 2,6). W 2016 r. tylko na co trzecim paragonie można było zna-

Jerzy Kurowski
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Cykoria
Kultywowana przez nasze babcie tradycja domowych przetworów
ma się bardzo dobrze. Polacy kochają domowe smakołyki i zapełniają nimi swoje spiżarnie przed zimą, własnoręcznie przygotowując
owocowe dżemy i konfitury.
Wszechobecny brak czasu sprawia jednak, że tradycyjne smażenie
konfitur jest ogromnym wyzwaniem dla większości gospodyń domowych. Z pomocą przychodzi Konfiturka, doskonały środek żelujący, niezbędny w każdej kuchni, pozwalający na przygotowanie
dżemów i konfitur w zaledwie parę minut. Produkt ten, ze względu
na wysoką jakość i ugruntowaną pozycję na rynku jest chętnie i często kupowany w sezonie owocowym. Także dlatego, że jest bardzo
wydajny: jedno opakowanie wystarcza do przygotowania przetworów z aż 1 kg owoców!
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PFEIFER & LANGEN

leźć jedno opakowanie cukru lub fiksu żelującego. Niemal co drugi klient sięgał od razu

DIAMANT

po 2 lub 3 takie produkty, a prawie 20% ku-

Diamant jest komplementarnym dostawcą produktów przeznaczonych do domowego przygotowywania konfitur – cukrów żelujących oraz Konfitur-Fixu. Diamant Konfitur-Fix, jako
jedyny na polskim rynku, spełnia podwójną funkcję – może być zastosowany jako Fix 2:1 lub
3:1 – pozwala to dobrać ilość cukru preferowaną przez Konsumentów. Diamant ma w ofercie
od kilku już lat cukier żelujący trzcinowy, który przeznaczony jest nie tylko do przetwarzania
owoców sezonowych dojrzewających w Polsce, ale również owoców tropikalnych.
Ważnym jest umiejscowienie produktów na półce – powinny się one pojawić przede
wszystkim obok cukru kryształu. Mogą mieć drugą lokalizację poza półką – np. obok
owoców lub na specjalnych standach/ekspozytorach. W sklepach powinny znajdować
się produkty dające konsumentom wybór i możliwość decyzji – jak słodkie konfitury chcą
przygotować. Produkty powinny być dostępne od momentu, gdy zaczynają dojrzewać
truskawki, aż do końca lata.

pujących wkładało do koszyka co najmniej 4
opakowania. Osoby zaopatrujące się w sklepach małoformatowych w środki ułatwiające
przygotowanie przetworów wyraźnie preferują fiksy żelujące w małych opakowaniach,
które dodaje się do owoców i cukru. Mniejszą
popularnością cieszą się natomiast gotowe cukry żelujące – w sklepach małoformatowych
zaledwie co dziesiąty produkt z tej kategorii
to mieszanka cukru i środka żelującego – informuje CMR.

reklama

Tradycyjny konsument
„Klienci mojego sklepu są tradycjonalistami
i po paragonach i sprzedaży widzę, że chętnie robią samodzielnie dżemy czy konfitury
owocowe. I to nie tylko Ci starsi, modę na
„konfiturowanie” można zaobserwować także
w szerszych kręgach” – mówi Ewa Zając, właścicielka dwóch sklepów spożywczych Odido
w Warszawie. W sklepach pani Ewy, sprzedaż
produktów żelujących rozpoczyna się wraz
z pierwszymi truskawkami, a kończy jesienią. Wówczas w koszyku zakupowym ląduje
od razu po kilka sztuk środków żelujących.
Wybór pomiędzy rodzajami produktów jest
bardzo indywidualny, dlatego zdaniem pani
Ewy należy zapewnić klientowi szeroki wybór.
„Z moich obserwacji wynika, że klienci stawiają na znane i sprawdzone produkty, ale nie pytają o konkretne marki. Ja teraz mam w sklepie
Diamant, która ma swoją renomę zwłaszcza
wśród starszego pokolenia klientów. To można powiedzieć produkt tradycyjny. Na półce
znajduje się także Dr. Oetker. Zamierzam na
sezon zamówić także markę Gellwe, Delecta
oraz Cykoria” – dodaje detalistka.
Coraz chętniej sięgamy po produkty wytwarzane naturalnie, bez użycia konserwantów,
polepszaczy smaków. Nic więc dziwnego, że
po kilku latach w domach znów smaży się dżemy i powidła. Wracamy do starych, dobrych,
smacznych, tradycyjnych weków. Zapasy, które zrobimy latem, pomogą zachować ulubione
smaki – na całą zimę.
Monika Górka
www.hurtidetal.pl
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Rynek piwa w Polsce

Od kilku lat w Polsce spożycie piwa per capita utrzymuje się na stabilnym poziomie 96-98 litrów. Rynek piwa
jest nasycony i dojrzały, a jednocześnie zachodzą na nim spore zmiany, które są odpowiedzią na zmieniające się
preferencje konsumentów.
Zaznajomieni z piwną kulturą, otwarci na

W ubiegłym roku to właśnie piwa o zawartości

wybieranych przez Polaków lagerów. Kolejny

innowacje wielbiciele złotego trunku coraz

alkoholu do 0,5% odnotowały najbardziej dy-

rok z rzędu spadki dotknęły natomiast segmen-

częściej wybierają piwa o niskiej zawartości al-

namiczny wzrost tak wartości (58%), jak i wo-

tu piw mocnych (spadek ilościowo o 3,3%,

koholu oraz piwne specjalności. Jednak królem

lumenu sprzedaży (64%). W 2016 r. dość sta-

wartościowo – 4,2%).

rynku jest nadal lager kupowany najczęściej

bilnie zachowywał się segment wciąż chętnie

Z danych Nielsena wynika także, że kon-

w lokalnych sklepach, dla których piwo jest
jednym z podstawowych źródeł dochodu.

Trendy konsumenckie
minionego roku
Jak wynika z najnowszych danych Nielsena w 2016 r. branża piwowarska zanotowała
wzrost ilościowy sprzedaży o 2,1%. W ujęciu
wartościowym natomiast sprzedaż piwa wzrosła o 1,4%. Na ustabilizowanym i nasyconym
rynku piwa kluczową rolę odgrywają trendy
konsumenckie, które dyktują popyt na określone rodzaje chmielowego trunku. Dane Nielsena pokazują, że polscy konsumenci są coraz
większymi entuzjastami piw bezalkoholowych.
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Edyta Prokopiuk
Analityk Nielsena

Rynek piwa – prognozy na 2017
Pomimo tego, że rynek piwa jest długookresowo stabilny to
zmiany wewnątrz kategorii są dynamiczne. Wpływ na to ma zachowanie detalistów, producentów oraz konsumentów. W 2017
roku najprawdopodobniej nasilą się trendy obserwowane obecnie. W naszej ocenie na rynku będą pojawiać się wciąż nowi
producenci, warzący piwo na fali silnego trendu konsumenckiego – poszukiwania lokalnych
produktów. Natomiast gracze będący już na rynku będą rozszerzać asortyment, tak aby odpowiedzieć na zmieniające się oczekiwania konsumentów. W opinii analityków Nielsena można spodziewać się niesłabnącego zainteresowania piwnymi specjalnościami oraz kontynuacji
spadkowego trendu mocnych lagerów. Ponadto prognozujemy dalszą wysoką dynamikę segmentu piw bezalkoholowych.

Kategorie produktów

sumenci są nadal mocno przywiązani do kupowania piwa w małych sklepach. W 2016 r.
sklepy małoformatowe utrzymały swoją pozycję lidera, odpowiadając za 64,4% sprzedaży
chmielowego trunku. Na znaczeniu straciły za

Rynek piwa jest długookresowo stabilny
Piwo, Dynamika sprzedaży, Polska, 2016 vs. 2015
WOLUMEN

WARTOŚĆ

+2,1%

+1,4%

to nieznacznie dyskonty, jak i inne sieci wielkopowierzchniowe. Jednocześnie w najmniejszych sklepach spożywczych piwo stanowi
ciągle niemal 30% obrotów kategoriami spożywczymi, dzięki czemu niezmiennie pozostaje ono kluczową kategorią dla tych placówek.
Sięgający po piwo Polacy coraz większą
uwagę zwracają na jego jakość. Według Nielsena w ubiegłym roku większą sprzedażą niż

Nielsen, Spotkanie prasowe „Rynek piwa w Polsce”, 03.2017
i n f o r m ra ec kj al a hmaan d l o w a

w 2015 r. charakteryzowały się piwa markowe (wzrost ilościowo o 2,2%, wartościowo
o 1,4%). W ciągu minionych dwunastu miesięcy marki własne sieci detalicznych odnotowały natomiast 3,5% spadek ilościowy i 3,1%
spadek wartościowy sprzedaży.

Przemysł piwowarski
w Polsce
Dobra kondycja branży piwowarskiej ma
znaczenie dla tworzenia miejsc pracy i wzrostu
gospodarczego. Z roczną produkcją na poziomie 40 mln hl – Polska jest trzecim największym producentem chmielowego trunku na
Starym Kontynencie, a przemysł piwowarski
– największym pracodawcą w krajowym sektorze alkoholowym. Całkowite zatrudnienie
generowane przez browary w polskiej gospodarce wynosi 205 tys. etatów i dwukrotnie
przewyższa liczbę miejsc pracy związanych
z produkcją i sprzedażą napojów spirytusowych (97 554)1.
Działalność branży piwowarskiej ma prze-

!

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).

łożenie nie tylko na rynek pracy, ale również
na dochody budżetu państwa. Tylko w 2015
r. z tytułu warzenia i sprzedaży napoju z pianką piwowarzy zasilili Skarb Państwa kwotą 9,9
mld zł. Mniej więcej jedną trzecią tej sumy
(3,6 mld zł) stanowiły wpływy z akcyzy. Dało
to Polsce drugie w Europie miejsce (840,09
mln Euro) – po Wielkiej Brytanii (4 449 mln
Euro), a przed Francją (830 mln Euro), Niemcami (676 mln Euro) i Włochami (619 mln Euro)
– pod względem wartości płaconego podatku
akcyzowego od piwa2.
Dane z raportu „Wpływ społeczno-gospodarczy branży spirytusowej
w Polsce 2013-2014”.
2
Dane z raportu Beer Statistics 2016.
1

www.hurtidetal.pl
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VAN PUR

Łomża Jasne Pełne

Łomża Radler

!

Dostęp do tych treści
mogą miećGRUPA
wyłącznie
ŻYWIEC
firmy zajmujące się
Heineken
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

w opinii kupca

Jolanta Marszałkowska,
Właścicielka, Sklep abc
ul. Wyszyńskiego 7a, Konin

Piwo w moim sklepie jest kategorią wiodącą. Staram się
tak komponować asortyment piwny, aby zarówno stali
klienci – którzy wciąż kupują te same złote trunki, jak i
osoby przypadkowo odwiedzające sklep – mieli w czym
wybierać. Na półkach niezależnie od sezonu, pory roku
zawsze mam marki takie jak Żubr, Dębowe, Wojak, Tyskie, Lech, Tatra Żywiec, Łomża, Okocim, Perła oraz EB.
Te piwa kupują właśnie stali klienci mojego sklepu.
Ale oczywiście nie mogę ograniczać się tylko do
podstawowej oferty. Zauważyłam, że kiedy w pobliskim amfiteatrze odbywają się koncerty czy różnego
rodzaju imprezy rozrywkowe, pełnoletnia młodzież, która wówczas tłumnie odwiedza sklep – kupuje
Somersby, Desperados i Heineken. Z doświadczenia więc wiem, że również tych piw nie może zabraknąć
na półkach, a latem także w lodówkach. Z pozostałych mam także w ofercie na przykład Karpackie Super
Mocne, Małe Mocne czy Kuflowe, które również mają swojego amatora. Oczywiście jeżeli jest sezon wakacyjny wzmożoną rotacją charakteryzują się piwa lekkie, smakowe, a nawet warianty bezalkoholowe.
Warka Radler czy Lech Cytrynowy oraz wspomniane już Somersby w różnych wariantach – to ulubione
orzeźwiające piwa na lato. I to nie tylko dla pań.

G RUPA ŻY W IEC

Dziki Sad Śliwka
i n f o r m ra ec kj al a hmaan d l o w a

picia wódki przeciętny konsument przyjmuje
dwa razy więcej czystego alkoholu niż wtedy,

Wyniki eksportowe

!

Eksport piwa ciągle rośnie. Lojalność Polonii, a także wzrastająca popularność polskiego piwa wśród obcokrajowców sprawiły, że
między 2010 a 2015 jego eksport zwiększył
się o prawie 70% Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość eksportu

Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

w 2015 r. czterokrotnie przewyższyła wartość
piwa sprowadzonego z zagranicy. Była również większa od wartości eksportu polskiej
wódki, która tym samym straciła pozycję eks-

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).

portowego lidera polskiej branży alkoholowej.

Odpowiedzialna
konsumpcja

gdy pije piwo. Podczas gdy piwosz podczas
jednej okazji wypija średnio 3 półlitrowe
piwa, konsument wódki wypija przeciętnie
11 jej kieliszków.

Kryteria wyboru
Jak wynika z badań GfK Polonia3, w przypadku jednych i drugich głównym kryterium
wyboru jest smak (56% wskazań). Piwosze
zwracają ponadto uwagę na markę (38%),
gatunek i jakość napoju z pianką (po 21%).
Dla zaledwie 11% z nich znaczenie ma zawartość alkoholu. „Piwo, jak żadna inna kategoria trunków, może występować w postaci
alkoholowej i bezalkoholowej. O jego wyjąt-

Najnowsze badania CBOS pokazują, że

wanie bardziej umiarkowany i odpowiedzial-

kowości stanowi to, że nawet pozbawione

Polacy konsumują piwo w sposób zdecydo-

ny niż np. napoje spirytusowe. W sytuacji

„procentów” nie traci swoich walorów sma-
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Badanie „Wizerunek piwa w kontekście innych alkoholi”, przeprowadzone przez Instytut GfK Polonia na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie w listopadzie 2014 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 18. r.ż.
3

informacja handlowa

Na nasyconym rynku piwa coraz większą rolę odgrywają trendy konsumenckie. Żyjący
aktywnie Polacy szukają dla siebie nowych rozwiązań, pozwalających godzić liczne obowiązki i zajęcia z możliwością sięgania po ulubiony trunek. Rośnie też popularność piw
niskoalkoholowych i bezalkoholowych.
Dostrzegając te trendy, marka Heineken wprowadza produkt, który wpisuje się w zmieniające się zwyczaje konsumentów i tworzy nową w Polsce kategorię. Heineken 3 (dostępny w butelkach 500 ml) zawiera tylko 3,3% alkoholu, co czyni go unikalną pozycją
na naszym rynku. Trafi do wszystkich kanałów sprzedaży i w sezonie będzie wspierany
szeroką komunikacją.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).
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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).

Specjalista ds. Marketingu
Van Pur

i n f o r m ra ec kj al a hmaan d l o w a

Anna Koźmińska

!

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).

Łomża Jasne Pełne jest marką skierowaną do młodej grupy konsumentów,
przede wszystkim do mieszkańców
miast, którzy cenią w nich wielość
możliwości spędzania wolnego czasu
i doznań, jakie oferują. Jest to marka, która mówi językiem młodych i porusza się w ich naturalnym środowisku, wśród najświeższych trendów na polskim rynku. Dlatego też w naszej komunikacji
stawiamy na działania niestandardowe – chcemy dawać ludziom
najbardziej wartościową rzecz – emocje i ciekawe doświadczenia.
Nasza komunikacja opiera się na wspieraniu inicjatyw kulturalnych,
popularnych wśród młodych ludzi, z pogranicza muzyki, filmu, street
food i kultury miejskiej oraz na Social Mediach (Facebook oraz Instagram), gdzie co tydzień pojawiają się nowe konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami.

kowych, które z punktu widzenia konsumenta są w piwie najważniejsze” – podkreśla Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Pogoda na piwo
Choć piwo dostępne jest w handlu przez cały rok, jego sprzedaż chawww.hurtidetal.pl
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Beata Ptaszyńska-Jedynak
Communications Director

CARLSBERG
POLSKA

Kasztelan
Niepasteryzowane

Kasztelan Pszeniczne
Niepasteryzowane

!

Okocim
Jasne
Okocimskie

Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
Okocim
hurtowym
oraz handlem
Klaszyczna
napojami
alkoholowymi.

Pszenica

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).

Carlsberg Polska
Do sklepów trafił nowy Okocim Radler Limonka z owocami leśnymi – pierwszy w Polsce radler o tym smaku. To mix piwa (45%)
i lemoniady o smaku limonki i owoców leśnych (55%). Polacy
upodobali sobie beer miksy ze względu na orzeźwiający smak,
delikatną goryczkę i niewielką zawartość alkoholu (2%). Nowość
dołącza do lubianych wariantów: Okocim Radler Limonka i Radler Grejpfrut z limonką. Cieszą
się one uznaniem konsumentów i w 2015 oraz 2016 roku zwyciężyły w swojej kategorii w jednym z najważniejszych konkursów piwnych w Polsce „Chmielaki Krasnostawskie”.
Zaplanowano kampanię reklamową – spoty TV z okocimskimi piwowarami, działania w digitalu, billboardy i materiały POS w punktach sprzedaży. Rekomendowane ceny detaliczne
nowego radlera to 2,99 zł za butelkę 0,5 l; 3,49 zł za puszkę 0,5 l i 13,96 zł za czteropak.

W małym formacie niezmiennie sprzedają
się 2 na 3 piwa
Piwo, Lokalizacja sprzedaży (wolumenowo), Polska
100%
90%

2,4%

80%
70%
60%

Stacje benzynowe

63,3%

64,4%

Mały format
Dyskonty
Wielki fofmat

50%
40%
30%
20%

Okocim Radler
Grejpfrut
z limonką

2,3%

10%
0%

20,0%

19,3%

14,5%

13,9%

2015

2016

Nielsen, Spotkanie prasowe „Rynek piwa w Polsce”, 03.2017

Okocim Radler
Limonka
z owocami
leśnymi

Somersby Apple
Secco Taste
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rakteryzuje się pewną sezonowością. Piwo-

zainteresowaniem piwoszy cieszą się w tym

warzy zwykli mówić, że w przypadku złotego

czasie piwa lekkie i orzeźwiające np. radlery,

trunku najlepszym dyrektorem sprzedaży jest

czyli niskoalkoholowe miksy piwa z lemo-

pogoda. Gdy temperatura za oknem rośnie,

niadą. Coraz większą popularność zdobywa

rośnie również sprzedaż piwa. Najwyższa jest

także piwo bezalkoholowe, które doskonale

w miesiącach wakacyjnych. Sezon urlopowy,

gasi pragnienie, a dodatkowo pozwala połą-

wysyp restauracyjnych ogródków i wydarzeń

czyć przyjemność płynącą z jego konsumpcji

plenerowych sprawiają, że latem sięgamy po

z aktywnym trybem życia np. uprawianiem

piwo częściej niż w pozostałych miesiącach

sportu.

roku. Jak przyznaje Dyrektor Biura Zarządu

Sezon na piwo, który tradycyjnie otwiera

Związku Pracodawców Przemysłu Piwo-

długi majowy weekend, trwa – zależnie od

warskiego – Browary Polskie – szczególnym

pogody – do września lub nawet października.

!

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).
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Marta Andreasik
Specjalista ds. Public Relations

KOMPANIA
PIWOWARSKA

Kompania Piwowarska

Lech Lite

Na rynku zadebiutował Lech Lite lekki lager o niższej zawartości
alkoholu (3,5%), chmielony na zimno chmielem Cascade, wykorzystywanym w piwach typu IPA i APA. Wyróżnia się orzeźwiającym aromatem i łagodnym smakiem. Lech Lite to propozycja dla
osób żyjących aktywnie, które do tej pory w wielu sytuacjach nie
sięgały po piwo ze względu na zbyt wysoką zawartość alkoholu. Stanowi też idealną propozycję dla tych, którzy nie przepadają za intensywną piwną goryczką. Lech Lite odpowiada też
na potrzeby miłośników piwa, którzy szukają trunku o niższej kaloryczności – ma ponad 30%
mniej kalorii w porównaniu do innych lagerów na rynku (96 kcal. na 330 ml piwa).

Lech Ice
Orange

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).

Kozel Černý

Kozel Ležák

Miłośnicy alternatywnych piw powinni spróbować trunków czeskiej marki Kozel, które swój rodowód mają w wiosce Velke Popovice. Ponad 140 lat temu powstały tu piwa
o wyjątkowym smaku i wysokiej jakości, z której słyną nasi sąsiedzi. Kozel Ležák (4,6%
alk.) to tradycyjny lager o pełnym smaku z chmielową goryczką, harmonijnie łączący odpowiedni poziom ekstraktu i nagazowania. Aż chce się od nowa odkrywać jego autentyczny, czeski smak. Kozel Černý (3,8% alk.) powstaje z połączenia mieszanki ciemnych
słodów, nadających mu ciemno-rubinowy kolor oraz karmelowe nuty smakowe.
www.piwokozel.pl

Przybywa producentów
Zmiana liczby aktywnych producentów piwa, raportowanych
w Badaniu Panelu Handlu Detalicznego Nielsen, Cała Polska,
2015 i 2016 r.

2015

2016

+64

+73

BROWAR
AMBER

Grand Imperial
Porter

Nielsen, Spotkanie prasowe „Rynek piwa w Polsce”, 03.2017

piwa bardziej wyraziste w smaku, o wyższej

się wraz z aurą gustów i potrzeb konsumentów

Nadejście chłodniejszych miesięcy nie oznacza

zawartości ekstraktu. Pierwsze skrzypce grają

udowadniają, że „pogoda na piwo” trwa wła-

jednak, że piwowarzy zwalniają tempo. Mniej

w nich często ciemne słody oraz aromatyczne

ściwie cały rok.

słoneczna połowa roku to dla browarów okazja

przyprawy, takie jak np. cynamon, goździki czy

Jak wynika z danych CMR, sprzedaż piwa

do zaproponowania konsumentom zupełnie

skórka pomarańczy. Charakter tych piwnych

w sklepach małoformatowych do 300 mkw.

nowych wariantów chmielowego trunku, przy-

specjalności czyni je świetną bazą do tak lubia-

wyraźnie się zmienia nie tylko w ciągu roku

gotowanych specjalnie na sezon jesienno-zi-

nych zimą grzańców. Jak więc widać, browarni-

(jak większość kategorii napojowych ta rów-

mowy. W tym czasie na sklepowe półki trafiają

cy dopasowując swoją ofertę do zmieniających

nież najlepiej sprzedaje się latem), ale też
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PRAGA Hefeweizen
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PRAGA Amber Lager

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).

w opinii kupca

Marcin Cieślak, Właściciel
Sklep Odido
ul. Ziółkowskiego 12 a/17,
Tarczyn

W kategorii piw, która rotuje na bieżąco – każdego dnia, najlepszą
sprzedażą w ogóle od lat cieszą się piwa Harnaś butelka, Królewskie puszka, Karpackie – puszka i butelka, Tyskie – butelka, Żubr
– puszka. W sezonie letnim wzrasta sprzedaż piwa i dodatkowo
częściej kupowane są marki takie jak Desperados czy smakowe
warianty Warki. Jeżeli chodzi o piwne nowości nie zamawiam zawsze wszystkiego co pojawi się na rynku, zazwyczaj sprowadzam
do sklepu to, czego oczekuje klient. Jeżeli poprosi o piwo, którego
akurat nie mam – od razu je zamawiam.

Rynek piwa budują produkty markowe
Dynamika sprzedaży, kategoria piwo, Polska, 2016 vs. 2015
PRODUKTY MARKOWE

WOLUMEN

WARTOŚĆ

+2,2%

+1,4%

PRAGA Semi Dark

PIWO PRAGA TO
200 LAT TRADYCJI
w ciągu tygodnia (więcej paragonów z tą
kategorią raportuje się w piątki i soboty).
Piwo często towarzyszy emocjom związanym

MARKI WŁASNE SIECI DETALICZNYCH

WOLUMEN

WARTOŚĆ

-3,5%

-3,1%

z wydarzeniami sportowymi – wyraźne skoki
sprzedaży odnotowano np. we wszystkie dni,
w których polska reprezentacja grała mecze
na Euro 2016.

Nielsen, Spotkanie prasowe „Rynek piwa w Polsce”, 03.2017

Dane z paragonu CMR

– wynika z danych CMR. Piwo jest też często

wek, a półka z tą kategorią stanowi zwykle

Piwo to dla sklepów małoformatowych do

głównym lub nawet jedynym powodem, dla

jeden z najważniejszych punktów sklepu.

300 mkw. jedna z kluczowych kategorii, po-

którego klienci przychodzą do sklepu mało-

Oferta piwa w tym formacie placówek stale

nieważ odpowiada za ponad 14% obrotów

formatowego, dlatego ten rodzaj alkoholu

się rozszerza i co roku na półce przybywa ko-

i można ją znaleźć na co czwartym paragonie

można kupić w około 90% wszystkich placó-

lejnych wariantów. Półka z piwem zmienia się
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Kategorie produktów

Magdalena Bernat
Kierownik Regionalny
Amazis.net quality food&drinks
W przypadku piw popularnością cieszą się małe browary, które w procesie produkcji stawiają na wysokiej
jakości, naturalne składniki. Takie są
czeskie piwa PRAGA, tworzone metodą niezmechanizowaną i długo warzone w średniej wielkości
beczkach. W ich ramach wprowadziliśmy kilka nowości, w tym
m.in. PRAGA Hefeweizen – pełne piwo pszeniczne górnej
fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. Powstaje z wody
ze studni artezyjskich z głębokości 300 ml, słodu pszennego i jęczmiennego produkowanego w browarze oraz chmielu
z rejonu Saaz. Ma aromatyczne nuty smakowe, nawiązujące
do bananów i goździków. Dostępne jest w butelce 500 ml. Zawartość alkoholu to 4,7%.

również w trakcie roku – latem na półce musi się znaleźć miejsce dla
smakowych i radlerów – dlatego w styczniu 2016 r. klienci mogli wybierać średnio spośród 60 produktów, ale już w lipcu mieli do wyboru
około 75 różnych piw.
Mimo rosnącej wciąż liczby producentów i rozwijającej się dystrybucji piw z mniejszych browarów, klienci sklepów małoformatowych,
jak informuje CMR, najczęściej wkładają do koszyka piwo z portfolio
jednego z trzech koncernów – Kompanii Piwowarskiej, Grupy Żywiec
i Carlsberga. W 2016 r. te 3 największe browary odpowiadały łącznie
za ponad 80% wolumenu i prawie trzy czwarte wartości sprzedaży piwa

!

i n f o r m ra ec kj al a hmaan d l o w a

nowości, a także dla szerszej niż w pozostałych miesiącach oferty piw

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).

w sklepach małoformatowych.
Półka w typowym sklepie małoformatowym coraz częściej kusi
szeroką ofertą piw smakowych i specjalnych, ale klienci niezmiennie preferują piwa jasne pełne (w całym 2016 r. wygenerowały
one około 75% obrotów tą kategorią), chętnie też sięgają po piwa
mocne (prawie 11% udziałów w wartości sprzedaży). Z danych
CMR wynika, że najważniejszą marką piwną w sklepach małoformatowych pozostaje Żubr – w 2016 r. m.in. dzięki akcji promocyjnej „Dwa szybkie Żubry” marka ta umocniła się na pozycji lidera,
zwiększając udziały w wolumenie sprzedaży do 18%. Na kolejnych
miejscach uplasowały się marki Tyskie (prawie 10% udziałów), Harnaś, Tatra i Żywiec.
W odróżnieniu od sklepów wielkoformatowych, gdzie klienci
najchętniej kupują piwa w puszkach, w sklepach małoformatowych najlepiej sprzedają się piwa w butelkach – w typowym sklepie osiedlowym piwa w puszkach można znaleźć tylko na 30% paragonów z piwem. Z tego powodu czołówka rankingu najczęściej
kupowanych w tym kanale wariantów piw została zdominowana
przez piwa w butelkach.
Monika Górka
www.hurtidetal.pl

| 105

Kategorie produktów

Grillowanie
– przygotuj się na sezon

Adam Szczepański, Kierownik
Delikatesy Centrum
Rejonowa 44
Mroków

Uczta na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni w doborowym towarzystwie – na to czeka chyba każdy. Jedni
zaczynają wraz z pierwszym ciepłym dniem, inni za rozpoczęcie uważają weekend majowy. Kwiecień to czas
najwyższy, by rozpocząć sezon grillowy na półkach sklepowych. Zanim zaczniemy grillowanie warto się przyjrzeć
co oferują producenci.
Na grillu można przyrządzić niemal wszyst-

okazją dla producentów produktów dedyko-

marka regionalna, niedaleko znajduje się

ko, od tradycyjnych kiełbas, przez lekkie ryby

wanych na sezon grillowy, a co za tym idzie,

fabryka. Oprócz podstawowych wariantów

po zdrowe warzywa. W centrum uwagi jednak

także detalistów do zwiększenia zysków.

mamy te lepsze, kolorowe młynki i pozy-

zawsze jest mięso w postaci kiełbas, szaszłyków, steków, karkówki czy skrzydełek. Zamiłowanie Polaków do grillowania jest dobrą

informacja handlowa

Z OFERTY PRODUCENTA
BROWN-FORMAN
POLSKA

!

Finlandia Vodka
Cranberry

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).

Finlandia Vodka
Lime
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Co na grilla?
Sprzedaż produktów typowych na grilla

cje dla klientów bardziej wymagających.
Na grilla z pewnością pojawi się specjalna
linia

przypraw i marynat. Również przy-

w sklepach spożywczych jest uzależniona

prawy w płynie, czyli ketchupy, sosy czy

od lokalizacji sklepu. „Sezon grillowy w na-

musztardy sprzedają się w dużych ilościach.

szym sklepie rozpoczyna się wraz z pierw-

Ketchupy wybierane przez klientów to za-

szymi ciepłymi dniami. Niedaleko sklepu

równo Kamis jak i Hellmann’s czy Pudliszki.

znajdują się ogródki działkowe i wtedy też

Musztarda przede wszystkim Mosso.

zaczynają przyjeżdżać do nich letnicy. To

Na grillu często ląduje również cukinia czy

właśnie moment kiedy zauważamy bardzo

bakłażan. Warzywa są kupowane również do

duże zapotrzebowanie na wszelkiego ro-

sałatek, jako dodatki do dań z grilla. W tej kate-

dzaju produkty związane z grillowaniem. Są

gorii robimy wystawki i dodatkowe ekspozycje

to przede wszystkim kiełbasy i mięsa. W se-

z promocjami na warzywa, na pomidory czy

zonie oferujemy przyrządzane przez nas

ogórki, bo to się sprzedaje w dużych ilościach.

mięso na grilla, są to przyprawione ćwiartki

Cebula, mix sałat, jogurty naturalne, greckie

z kurczaka, karkówka, szaszłyki – te pro-

czy sosy do sałatek w saszetkach Knorra to

dukty sprzedają się w sporej ilości. Oprócz

komplementarne zakupy na grilla.

tego w sezonie grillowym eksponujemy całą

Można u nas kupić również wszystko inne

gamę przypraw dedykowaną na ten okres.

co jest związane z grillem, m.in. węgiel, bry-

Stawiamy na markę Kamis, ponieważ jest to

kiet, czy nawet grille. Klient

może u nas

!

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).

Kategorie produktów

informacja handlowa

Z OFERTY PRODUCENTA

!

AMBRA

Robert Walewski
Brand Manager Cydru Lubelskiego
Ambra

Cydr Lubelski Miodowy

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).

Perry Lubelski

Coraz częściej towarzyszem letniego grillowania stają się cydry.
Idealnie sprawdzają się zarówno jako lżejsza alternatywa piwa
i orzeźwiający w upalne dni napój alkoholowy, jak również dodatek do przyrządzanych dań, np. w postaci bazy marynaty do mięs.
Pasują do całego spektrum grillowanych potraw, wśród których
oprócz tradycyjnej kiełbasy coraz częściej spotkać można ryby, drób, szaszłyki czy warzywa.
W różnorodnym portfolio Cydru Lubelskiego każdy znajdzie swój ulubiony smak. Możemy
wybierać spośród takich wersji jak Cydr Lubelski Klasyczny, pierwszy cydr jednoodmianowy –
Cydr Lubelski Antonówka, Cydr Lubelski Miodowy czy Perry Lubelski. Na nadchodzący sezon
szczególnie polecamy naszą nowość Cydr Lubelski Niefiltrowany, stanowiący kwintesencję
naturalnego cydru. Delikatnie musujący, naturalnie mętny, półsłodki jest doskonałą propozycją zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

MCCORMICK
POLSKA

Kamis Grill
Kaszanka z cebulką

Iwona German
Dyrektor Marketingu
McCormick Polska

Kamis Grill
Mates
Karkówka
z Jamaica Jerk

STOCK POLSKA
(DYSTRYBUTOR)

!

Beluga Transatlantic

Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

Jim Beam Double Oak

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).

Kamis króluje przy grillu. W tym roku, do szerokiej gamy produktów Kamis do dań z grilla dokładamy nowe:
• mieszankę przypraw Grill Kaszanka z cebulką Kamis, która doskonale łączy się ze słodyczą cebulki i klasycznym smakiem kaszanki;
• Grill Ziemniaki pieczone Kamis – doskonałe do ziemniaków, które proponujemy podać z cebulką i wędzonym boczkiem;
• Chrupiące warzywa Kamis z charakterystyczną świeżą mieszanką ziół i przypraw.
Dla poszukujących oryginalnych smaków oferujemy nowe mieszanki Kamis Grill Mates – wyraziste, oryginalne i ciekawe połączenia:
• słodko-musztardową mieszankę Kurczak South Carolina;
• pikantną Karkówkę Jamaica Jerk z dodatkiem ostrej papryki.
Warto sięgnąć po nasze grillowe klasyki, czyli przyprawę Grill klasyczny Kamis, Grill Karkówka Kamis, czy Grill Kiełbaski w piwie Kamis. To sprawdzone, aromatyczne połączenia ziół
i przypraw, które gwarantują doskonały efekt na grillu. Oczywiście nie ma grilla bez pysznej
musztardy. Niezmiennie polecamy musztardę sarepską lub grillową Kamis, których ostry smak
doda wyrazistego charakteru daniom mięsnym, ale i sałatkom.

dokonać kompleksowych zakupów” – infor-

jaźnioną masarnię Gołków. Bierzemy stam-

muje Adam Szczepański, kierownik sklepu

tąd zarówno wędliny jak i kiełbasy wiejskie

w Mrokowie.

oraz kaszankę. Zaczęliśmy również współpra-

Oferta specjalna
Na każdy sezon grillowy w delikatesach
w Mrokowie są przygotowywane tematyczne

AGROSNOVA (GRUPA
MASPEX)
Kotlin Ketchup
z piekła rodem
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cę z Krawczykiem, produkty z tego zakładu
charakteryzują się produkcją bez konserwantów i od czwartku do niedzieli mamy zawsze
w ofercie świeże wyroby.

ekspozycje i wystawki. Obecnie pracownicy

Kiełbasy na grilla również oferujemy ma-

są na etapie projektowania ekspozycji na nad-

rek bardziej znanych, są to kiełbasa śląska

chodzący sezon. „W kategorii wędliniarskiej

oraz brocka z Sokołowa. Klientów mamy

postawiliśmy na wyroby swojskie, ponieważ

raczej takich, którzy nie kupują z reguły

wymagają tego od nas klienci. Pochodzą one

produktów bardzo tanich, poszukują dobrej

z małych masarni, mamy niedaleko zaprzy-

jakości, produktów premium. Chociaż są też

!

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).
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Z OFERTY PRODUCENTA

Małgorzata Strzelec
Junior Brand Manager

ZT KRUSZWICA

ZT Kruszwica

Kujawski z ziołami
czosnek, bazylia

Kujawski z ziołami
pomidor, czosnek,
bazylia

Oleje Kujawskie z ziołami, będące unikalnym połączeniem oleju rzepakowego z pierwszego
tłoczenia z naturalnymi ziołami, to produkty bardzo uniwersalne. Można stosować je na zimno, np. do sałatek, ale również używać do smażenia czy pieczenia.
W sezonie grillowym stanowią doskonałe zwieńczenie orzeźwiających sałatek pojawiających
się coraz częściej obok pieczonych kiełbas i mięs. Kujawski z ziołami świetnie sprawdza się
również jako dodatek do marynat grillowych do mięs i warzyw. Wielu konsumentów Kujawskiego traktuje warianty z ziołami jako samodzielną marynatę, podkreślając wyrazisty, ale jednocześnie stonowany kompozycyjnie smak tych produktów. Dzięki przemyślanej kombinacji
ziół Kujawski z ziołami pasuje do każdego rodzaju mięsa, podkreślając jego smak.
Linia „Kujawski z ziołami” składa się z sześciu wariantów: Kujawski pomidory, czosnek i bazylia
(250 ml), Kujawski czosnek i bazylia, Kujawski papryka ostra, pomidory i bazylia, Kujawski
cytryna i bazylia, Kujawski czosnek, Kujawski bazylia.

Mateusz Marciniak

informacja handlowa

CEDC
INTERNATIONAL

!

Carlo Rossi Refresh
Strawberry

Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
Żubrówka Biała
produkcją, obrotem
hurtowym orazzhandlem
nutą mięty
napojami alkoholowymi.
(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).

UNILEVER
POLSKA

Knorr Przyprawa
do karkówki
z grilla

Knorr Przyprawa
pikantna do grilla
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Specjalista ds. PR
CEDC International
Pierwsze ciepłe dni sprzyjają spotkaniom towarzyskim na
świeżym powietrzu. Polacy bardzo często organizują je przy
grillu bądź w postaci pikników. Idealnym kompanem do tego
typu okazji są lekkie i smakowe alkohole, a także proste drinki. Konsumenci chętnie sięgają po delikatnie musujące wina
o owocowych smakach, najlepiej podawane w schłodzonej formie, jak nowe Carlo Rossi
Refresh w wariantach brzoskwiniowym i truskawkowym. Dobrze sprawdzi się też klasyczny włoski drink, Aperol Spritz, na bazie Aperolu i prosecco marki Gancia. Spotkania
w plenerze mogą również stać się idealną okazją do spróbowania nowych wariantów wódki Żubrówka Biała, z orzeźwiającymi nutami smakowymi mięty i jałowca. Popularnością
w okresie wiosennym cieszą się też owocowe warianty marki Absolwent i słodko-gorzkie, odświeżające odmiany Żytniówki. Dobrą propozycją będzie również nalewka Soplicy
o świeżym cytrynowym smaku z nutą miodu.

zupełnie przeciwne kryteria wyborów, gdzie

kowicze odwiedzają nasz sklep niemal

klienci sięgają tylko po najtańsze rzeczy” –

codziennie, a w ich koszykach często lądu-

przyznaje pan Adam.

ją różnego rodzaju alkohole.

Grillowanie z procentami

która się zmienia co kwartał. Jest zainteresowa-

Mamy również całą kolekcję win w Faktorii,

Grillowaniu oczywiście towarzyszy alko-

nie, w szczególności winami średniopółkowy-

hol. „Sprzedajemy duże ilości piwa. Nume-

mi. Jest również klient na wina lepsze szczegól-

rem jeden jest Harnaś. Dużo sprzedajemy

nie w weekendy.

piw po niskich cenach. Ale również sporo

Mogę śmiało powiedzieć również, że sporo

klientów sięga po piwo Żywiec. Również

whisky się u nas sprzedaje i to te duże pojem-

dużo sprzedajemy wódek czystych. Klien-

ności, 0,7 i 1 l. Ballantine’s, Red Label oraz

ci wybierają bardzo różne marki, Krupnik,

Grant’s to najczęściej wybierane marki.

Żubrówka, Lubelska, Żołądkowa de Luxe.

W okresie letnim w upalne dni klienci się-

Kolejne marki, takie jak Finlandia i Absol-

gają również po cydry. Cydr Lubelski klasyczny

went to marki, które dobrze rotują week-

oraz miodowy są dostępne w sklepie” – infor-

endowo. Od czerwca do sierpnia dział-

muje kierownik delikatesów w Mrokowie.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
ZPM HAŃDEREK

Krzysztof Szyndler
Marketing Manager

Szynka Spod Powału

ZPM Hańderek

Kiełbasa Wiejska Tradycyjna

Polacy są prawdopodobnie najbardziej „grillującym” narodem świata. To niemal nasz sport narodowy. Traktujemy grillowanie nie tylko jako posiłek, ale jako jeden z najlepszych sposobów
spędzania wolnego czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Z uwagi na to, że ok. 80% Polaków wybiera kiełbasy na grill, nie można zapomnieć o odświeżeniu oferty tej kategorii produktów. Stąd
dla firmy Hańderek start tzw. sezonu grillowego to czas wielu nowości w ofercie.
W naszym „menu” znajdziecie Państwo między innymi kiełbasy skomponowane przy udziale
finalisty MasterChef Charlie-go Daigneault. Są to kiełbasa Włoska z dodatkiem suszonych
pomidorów, kiełbasa Piekło w Gębie z dodatkiem chilli czy tez kiełbasa Góralska z dodatkiem
wędzonego sera. A to nie wszystkie nowości, bo ok. 60% Polaków wybiera poczciwą karkówkę, dlatego jej wariant ala Hańderek, marynowany w smacznej zalewie, gotowy do wyłożenia
na grill również już jest sprzedaży. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów
Hańderek na sezon grillowy 2017.

Promocje na pierwszym
planie
Od czwartku do środy w mrokowskich de-

Szynka Tradycyjna

Przy ladzie z wędlinami również dodatkowo są
umieszczane przyprawy, żeby klient kupujący
mięsa miał je pod ręką.

likatesach obowiązuje gazetka promocyjna.

Często we współpracy z dostawcami or-

„Mamy kolportaż gazetki na rejonie, roznoszo-

ganizujemy grille na zewnątrz, robimy de-

na jest dla mieszkańców. Jesteśmy przy trasie

gustacje różnych kiełbas. Są one robione

szybkiego ruchu i mamy również telebim, na

głównie w weekendy, kiedy klienci mają

którym mamy w ciągłej reklamie 5 topowych

czas zatrzymać się i spróbować produktów.

produktów z gazetki. Mamy również gablotę

Działa to na takiej zasadzie, że zakupy np.

przed sklepem i dodatkowe ekspozycje z ga-

za 30 zł upoważniają do odebrania karków-

zetki. Dzięki temu klienci są jeszcze bardziej
zainteresowani tymi produktami.
Ekspozycje z grilla są zwykle robione w centralnej części sklepu tak, by były widoczne dla
każdego klienta i są to produkty tematyczne,
takie jak: węgiel, brykiet, podpałka, przyprawy, plastikowe sztućce, talerzyki i kubeczki.

ZM HENRYK
KANIA

Michał Kuczyński

Kiełbasa
Podwawelska

Z-ca Dyrektora Handlowego
ZM Henryk Kania

Kiełbasa Śląska
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KLASYCZNA KIEŁBASA
ZNAJDUJE SIĘ NA
MAJÓWKOWYM GRILLU
KAŻDEGO POLAKA
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Jak co roku, w ofercie ZM Henryk Kania znajduje się szeroka
gama doskonałych produktów, które idealnie sprawdzają się
w okresie grillowym. Od kwietnia aż do ostatnich ciepłych dni
roku, goszczą w domach milionów Polaków, którzy cenią je za
smak i za wysoką jakość. Ogromną popularnością cieszą się białe
kiełbaski, kiełbasa podwawelska oraz kiełbasy z szynki – zarówno tradycyjna śląska, jak i biała.
Sekretem ich przepysznego smaku jest wysokiej jakości mięso wieprzowe oraz odpowiedni
dobór przypraw. Ponadto oferujemy również wyśmienite kaszanki w trzech odsłonach: classic,
z boczkiem oraz z cebulką. Najlepiej smakują z patelni lub właśnie z grilla.
W tym roku szczególną uwagę klientów chcemy zwrócić również nowym designem opakowań
tzw. big paczek kiełbasy śląskiej i podwawelskiej, z charakterystycznym czerwonym fartuchem
oraz poręcznym otwarciem strunowym i wygodną rączką ułatwiającą przenoszenie produktu.

Kategorie produktów

reklama

ki z grilla. Poszukujemy sponsorów, oni mają

do domu. W zeszłym tygodniu mieliśmy de-

ją z naszej inicjatywy. Dzięki temu też dużo

większe zamówienia, część idzie na degu-

gustację z Krawczyka, w przyszłym mamy z

zyskujemy od dostawców, np. od Kompanii

stacje, ale też część na sprzedaż, gdzie klient

JBB i zawsze jest to ok. 4-5 produktów do

Piwowarskiej jednego roku dostaliśmy piwo

po spróbowaniu kupuje więcej produktów

spróbowania. Wszystkie takie akcje powsta-

bezalkoholowe, od firmy Carlsberg dostali-

HKania_reklama_grill_hurt i detal_182x120_poziom___DRUK.pdf

1

16.03.2017

21:55

reklama

WYGODNA
RĄCZKA

ZAMKNIĘCIE
STRUNOWE

PYSZNA

ZAWARTOŚĆ

WWW.FACEBOOK.COM/PRAWDZIWEMISTRZOSTWOPL

www.hurtidetal.pl

| 115

!

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).
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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).

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
OCTIM
WYTWÓRNIA
OCTU
I MUSZTARDY

Glazura balsamiczna
o smaku czarnej porzeczki

Warmiński Sos
Musztardowy
o smaku
chrzanowym

CEDROB

Ewa Panasewicz
Manager Produktu
Octim Wytwórnia Octu i Musztardy
Prawdziwy grill nie może obyć się bez musztardy o różnych smakach, która urozmaici nawet bardzo tradycyjne potrawy. Do łagodnych dań polecamy musztardy z suszonymi owocami śliwki
lub żurawiny, których w słoiczkach znajdziemy aż 20% Smak
grillowanych mięs i warzyw można uatrakcyjnić musztardami ze
smażoną cebulką i o smaku wędzonej papryki, które przypadły do gustu szczególnie męskiej
części naszych klientów.
Osoby ceniące wygodę powinny zwrócić uwagę na Warmiński Sos Musztardowy, który posiada wyrazisty smak musztardy, gładką konsystencję, a zamknięty jest w poręcznym opakowaniu, ułatwiającym przygotowanie posiłków w plenerze. Dostępny jest w dwóch wariantach
smakowych: chrzanowym i czosnkowym z ziołami.
By nasz posiłek był pełnowartościowy, nie można zapomnieć o sałatce ze świeżych warzyw,
którą dopełni dressing z octem jabłkowym lub po prostu glazura balsamiczna.

Gobarto Kaszanka cienka

CED ROB
Tak smakuje wiosna!

Gobarto Kiełbasa extra

Piwoszki mix

HENKELL &
CO. POLSKA

informacja handlowa

RTD Lubuski
Gin&Lime

!

Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
RTD Lubuski
napojami alkoholowymi.
Gin&Mint
(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).

Pierwszy weekend maja otwiera sezon grillowy, tak bardzo lubiany przez Polaków. Nic
bowiem tak nie cieszy jak piękna, letnia aura, dobre towarzystwo i smaczne menu.
W tym okresie zdecydowanie zwiększa się spożycie i sprzedaż gotowych szybkich rozwiązań kulinarnych na ruszt. Grillowe menu obok walorów smakowych powinno charakteryzować się łatwością i szybkością przygotowania. Od lat pozycję lidera na tej liście
wiedzie niezastąpiona kiełbasa. W ofercie marki Gobarto znajdziemy wysokiej jakości
produkt – Kiełbasę śląską extra, zawierającą 93% mięsa. Dobrze wypieczona oraz podana
z ulubionymi dodatkami zadowoli gusta miłośników pikantnych smaków lata.
Cedrob chcąc jak najlepiej dopasować się do potrzeb i oczekiwań konsumenta posiada
w ofercie również drobiowe smakołyki na ruszt. Wyraźne w smaku Piwoszki – to skrzydła z kurcząt bez lotek, zamarynowane w lekko pikantnej marynacie, poddane procesowi
pieczenia. Wstępna obróbka pozawala uniknąć długiego okresu przygotowywania mięsa
i skraca czas pieczenia na grillu, a mięso jest idealnie soczyste.

ZAMIŁOWANIE POLAKÓW DO GRILLOWANIA
JEST DOBRĄ OKAZJĄ DLA PRODUCENTÓW
PRODUKTÓW DEDYKOWANYCH NA SEZON
GRILLOWY, A CO ZA TYM IDZIE, TAKŻE
DETALISTÓW DO ZWIĘKSZENIA ZYSKÓW
śmy brykiet na grilla, dostawcy wędlin dają

Spędzanie czasu przy grillu weszło na sta-

nam kiełbasę na degustację, jest to pewnego

łe w zwyczaje Polaków. Koszyk klienta w tym

rodzaju magnes dla klientów.

czasie wypełniają kiełbasy, przyprawy, mię-

Jest to trasa szybkiego ruchu na Warszawę,

sa, warzywa, węgiel i oczywiście alkohol.

a my staramy się żeby było nas widać. I faktycz-

Dobra oferta w sklepie i tematyczne eks-

nie to działa, pozyskujemy w ten sposób no-

pozycje to dobry ruch detalisty w kierunku

wych klientów, i rośnie nam ilość paragonów”

zwiększania zysków.

– przyznaje kierownik, Adam Szczepański.
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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).

Kategorie produktów

Dania gotowe – szybko i smacznie
Oszczędność czasu i wygoda – to
właśnie dlatego Polacy bardzo
chętnie sięgają po produkty,
które należy jedynie podgrzać,
by stworzyć posiłek. Producenci
natomiast śledzą trendy na
rynku i oferują coraz większy
wybór wśród dań innowacyjnych
z udoskonalonymi recepturami
eliminującymi konserwanty. Dzięki
temu kategoria ta rośnie również na
półkach sklepowych.
Producenci dań gotowych oferują szeroki
zakres dań convenience, świeże zupy, dania
obiadowe, sałatki, dania w słoikach, produkty
garmażeryjne czy mrożone to tylko niektóre

Iwona Jakubowska, Właścicielka
Sklep Odido
Baglewice 50A
Jasieniec

Podstawowy asortyment

takie jak gołąbki, pulpety, flaki. Mamy bardzo

z nich. Stanowią nie tylko szybkie i smaczne

Pani Iwona Jakubowska jest właścicielką

różnych klientów, jedni sugerują się znaną już

posiłki, są również inspiracją dla niezdecydo-

sklepu w Baglewicach, prowadzi go od roku,

marką inni niską ceną” – opowiada właściciel-

wanych klientów.

jednak punkt handlowy w tym miejscu funk-

ka sklepu.

Z OFERTY PRODUCENTA
CEDROB

Czas na… Cashotto
Kotlet drobiowy
z kaszą

mogą również kupić produkty mrożone, dzięki

pie najlepiej sprzedają się zupy błyskawiczne.

którym mogą przygotować szybko danie. Są to

Marki dostępne to Amino oraz Vifon. „Klien-

zupy, frytki, pizze oraz pyzy. „Zupy najlepiej

ci sięgają również po dania w słoikach marki

rotujące to marka Hortex, z której mamy zupy

Pudliszki. Bardzo dobrze sprzedaje się fasolka

kalafiorowe, pieczarkowe oraz ogórkowe. Bar-

po bretońsku. Oprócz tego są jeszcze dania

dzo dobrze rotują frytki z Aviko, pierogi pod

pod marką Pamapol oraz marką własną Aro,

marką Dobre, pizze mrożone Guseppe oraz

Dział Promocji i Reklamy
Cedrob

Czas na…
Superburger

www.hurtidetal.pl

W sklepie Odido w Baglewicach klienci

Iwona, z dań gotowych dostępnych w skle-

Olga Stryjewska

Czas na… Burger
z kurczaka
w chrupiącej
panierce
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cjonuje już od wielu lat. Jak przyznaje pani

Szybki obiad, który sam się przygotuje? To możliwe! Najwyższy czas na… na relaks w kuchni i radość ze wspólnego ucztowania. „Czas na…” gotowe dania obiadowe od Cedrob. Jest
to bogata oferta pożywnych i szybkich dań mięsnych gotowych do spożycia w zaledwie
kilka minut. Stanowią nietuzinkowe połączenie nowoczesności ze smakami wywodzącymi
się z polskiej tradycji.
W ostatnim czasie portfolio „Czas na…” powiększyło się o dwie nowości – w ręce konsumentów trafiły Cashotto i Superburger. To mięsne wariacje na temat tradycyjnych i znanych
kotletów. Cashotto to kotlet z dodatkiem kaszy gryczanej, a Superburger to prawdziwie sycący
kotlet wysokomięsny. Nowości objęte są programem lojalnościowym „Czas na… pyszne nowości”, wspierającym ich sprzedaż i dotarcie do jak największego grona konsumentów. Program, w którym do zdobycia są atrakcyjne nagrody, trwa od 01.03 do 30.06.2017 r. i skierowany jest do hurtowni oraz sklepów detalicznych.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Elżbieta Szymonik
Marketing Manager

GREENYARD
FROZEN
POLAND

Greenyard Frozen Poland

d’aucy Fit mix
fasolowy

d’aucy China
warzywa
na patelnię
z przyprawą
orientalną

Polacy sięgają coraz chętniej i coraz częściej po gotowe dania mrożone lub produkty nie wymagające długiego i skomplikowanego przygotowania. Świadczy o tym coraz większa różnorodność tego typu asortymentu w sklepowych zamrażarkach. Żyjemy w pośpiechu, ale to nie
znaczy, że maleje apetyt na smaczne i zdrowe posiłki. Przy zastosowaniu wysokiej jakości
składników i naturalnych dodatków oraz nowoczesnej technologii produkcji danie z zamrażarki będzie smakować jak domowy obiad.
Jako producent zawsze uważaliśmy kategorię kompletnych i szybkich w użyciu produktów na bazie warzyw za interesującą i perspektywiczną. Rok temu wprowadziliśmy na rynek jako pierwsi
linię gotowych zup, których nie trzeba gotować ani przyprawiać, wyprodukowanych na bazie naturalnych składników i zamrożonych w małych porcyjkach, które łatwo można odgrzać w garnku
lub kuchence mikrofalowej, zarówno w domu jak i w pracy. Nasze najbliższe plany to właśnie poszerzanie gamy produktów zaawansowanych technologicznie, gotowych dań typu convenience.

d’aucy Salsa
warzywa
na patelnię
z przyprawą
meksykańską

d’aucy Zupa
krem z brokułów
z delikatnym
kremowym
serkiem

d’aucy
Zupa krem
z pomidorów
z mozzarellą
i bazylią

Delikatesy Centrum
ul. Bartoka 8
Warszawa

d’aucy Zupa
ogórkowa
z koperkiem

KONSPOL
HOLDING

Rigga” – mówi właścicielka sklepu.
„Asortyment zmieniam bardzo rzadko po-

przeznaczony na produkty promocyjne, które

nieważ zaopatruję się głównie w to co się

znajdują się w gazetce Odido po to, by klient

sprzedaje, a nowe pozycje nie zyskują dużego

łatwo mógł znaleźć to czego szuka” – dodaje

zainteresowanie wśród klientów. Sezonowo

Iwona Jakubowska.

zaopatruję się również w wyroby garmażeryjne. Na co dzień takie produkty z krótką datą

Chicken Duo

do spożycia byłyby ryzykowne. Natomiast
przed świętami wiem, że to się sprzeda.

Stripsy
panierowane
łagodne
mrożone
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pójdzie do sklepu obok. Mamy również regał

Rozbudowana oferta
Z kolei oferta sklepu Delikatesy Centrum
w Warszawie przy ulicy Bartoka jest niezwykle

Z moich obserwacji wynika, że dania goto-

szeroka. Dostępne są dania garmażeryjne w sze-

we są częściej kupowane przez osoby starsze.

rokim zakresie, mrożonki jak i dania gotowe

Obok znajduje się drugi sklep, jest to mała

w słoikach. „Z dan garmażeryjnych posiadamy

miejscowość i każdy sklep ma swoich klientów.

dania z firmy Pasibrzuch, są to pozycje takie jak

Nieraz porównują ceny. Nieraz trzeba poroz-

pierogi, krokiety czy naleśniki. Mamy również

mawiać z klientem i go zachęcić bo inaczej

dania w słoikach z firmy Pudliszki, Szubryt oraz

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Robert Szataniak
Dyrektor Marketingu

PAMAPOL

Pamapol

Fasolka po
bretońsku
z kiełbasą

Gołąbki w sosie
pomidorowym

POLSKI
OGRÓD

Obecnie dla konsumentów bardzo ważna jest wygoda i szybkość
przygotowania posiłku przy równoczesnym zachowaniu jego dobrego smaku i wysokiej jakości. Jest to mocny trend, który stale
przybiera na sile. To właśnie dlatego dania gotowe cieszą się tak
dużym zainteresowaniem. Można je bowiem wykorzystać nie tylko jako niezależne posiłki, ale także jako bazę czy dodatek do samodzielnie przygotowywanej
potrawy, skracając tym samym czas jej przyrządzania. Dania gotowe marki Pamapol cechują się dobrym składem, wolnym od E-składników, konserwantów i mięsa oddzielonego mechanicznie, dlatego stanowią idealną propozycję dla osób zabieganych, chcących oszczędzić
czas, ale równocześnie wymagających, czytających etykiety i zwracających uwagę na jakość
wybieranych produktów. Z naszych doświadczeń wynika, że niezmiennie od lat największym
uznaniem wśród konsumentów cieszą się dania gotowe oferowane w słoju 500 g, takie jak
Gołąbki, Pulpety, Fasolka po bretońsku oraz Flaczki.

Beata Łosiak
PR Manager

Hortex Makaron na
patelnię Gnocchi
z sosem maślanoziołowym

Grupa Hortex

Hortex Makaron
na patelnię
z sosem
szpinakowym

Dania gotowe na bazie warzyw (poza markami prywatnymi)
nadal rosną. Impulsem do wzrostu segmentu dań gotowych na
bazie warzyw było wprowadzenie przez Hortex 3 lata temu Makaronów na Patelnię.
Od tamtej pory systematycznie poszerzamy ofertę w tym segmencie. W tym roku wprowadziliśmy nowy Makaron na patelnię z sosem maślano-ziołowym,
tym razem to Gnocchi. Hitem sprzedażowym jest Marakon na Patelnię z sosem szpinakowym,
a nowy wariant makaronów na patelnię ugruntował pozycję Hortex jako lidera w mrożonych
daniach gotowych na bazie warzyw.

marki własnej. Są to gołąbki, pasztety, smalce,

AGRAM

Warzywa na
patelnię

Warzywa
na patelnię
z kukurydzą
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Maciąg, starszy kasjer.

różne dania obiadowe, np. kotlety mielone. Do-

Na dania gotowe została przeznaczona wy-

syć spory asortyment mamy również z mrożo-

spa w sklepie. „Zostały umieszczone tam świe-

nek. Warzywa czy makarony na patelnie z tej ka-

że zupy od firmy Bracia Urbanek. Sprzedają się

tegorii są najczęściej wybierane. Główną marką

one rewelacyjnie, mamy wiele smaków, np. Pan

jest Hortex i tą też najczęściej klienci wybierają.

Pomidor z bazylią, Pomidor z papryczkami, Pani

Mamy również pizze oraz zapiekanki. W tej ka-

Marchew z imbirem, Pan Brokuł i szpinak czy

tegorii marka Guseppe pozostaje liderem. Bar-

Pani Dynia i cynamon. Gotowe zupy mamy rów-

dzo dobrze sprzedają się także frytki mrożone,

nież z Eurocashu 2-3 warianty oraz Zupy krem

zwłaszcza gdy są w promocji. Z dań gotowych

z Marwitu. Trzeba przyznać, że zupy sprzedają

mamy również produkty SuperDrob, są to dania

się bardzo dobrze. Również marka Homemade

takie jak Filet z kurczaka z wędzonym boczkiem

oferuje fajne świeże zupy. Obecnie mamy kilka

czy kurczak faszerowany z jabłkami. Są to dania,

wariantów. Jest to zupa z soczewicy oraz meksy-

które można podgrzać w piekarniku. One rów-

kańska. Teraz wprowadzamy dodatkowo sałatki.

nież cieszą się dużym zainteresowaniem wśród

Są również dostępne dania gotowe garmażeryj-

klientów naszego sklepu. Natomiast z dań w sło-

nie pod marką Galeria Smaku, takie jak kotlety

ikach bardzo ładnie schodzi nam ostatnio marka

mielone, falafel, kotlety mielone z ziemniakami

Szubryt. Mamy stojak firmowy i są one na wido-

i buraczkami, makaron ryżowy z wołowiną oraz

ku każdego klienta” – informuje pani Małgorzata

kluski śląskie. Kolejna marka to Eat Me oferująca

Kategorie produktów

Marek Rogoża
Dyrektor Marketingu
Iglotex
Nasza flagowa marka Proste Historie
to marka kulinarna, pozwalająca przygotować pełny, 3-daniowy obiad. To
jedyna marka funkcjonującą w kilku
kategoriach produktów mrożonych jak
i chłodzonych. Ponadto inspirujemy konsumentów, podpowiadamy
jak przyrządzić ciekawe i smaczne potrawy i wyzwolić kulinarną kreatywność. Nasza marka zachęca także do spędzania czasu z bliskimi,
spożywania posiłków przy wspólnym stole. Łatwość, szybkość oraz
przyjemność gotowania z produktami marki Proste Historie pozwala
konsumentom sprostać temu wyzwaniu. Na pierwsze danie polecamy nasze zupy, tradycyjną pomidorową, pożywną cebulową oraz
w szczególności lekkie i nowoczesne zupy kremy. Na drugie danie
serwujemy pyzy i pierogi na słono lub słodko, warzywa na patelnię
oraz dodatki warzywne i ziemniaczane. A na deser słodkie przysmaki
z owoców. Smacznego!

między innymi Strogonow z mięsem wieprzowym, Bigos staropolski, Potrawę azjatycką z wieprzowiną i makaronem ryżowym. Kolejnym odkryciem

Z OFERTY PRODUCENTA
IGLOTEX

Proste Historie
Pierogi z serem

PROFI

Zupa z Owocami
Leśnymi
i makaronem

TAN-VIET INTERNATIONAL

Vifon Bezglutenowa zupa krewetkowa
z kluskami ryżowymi

Vifon Bezglutenowa
zupa ostro-kwaśna
z kluskami ryżowymi

jest SportFood, firma oferująca dania gotowe tylko do podgrzania. Cena
reklama

HORTINO ZPOW
LEŻAJSK

Poltino Gryczotto z kurczakiem

Damian Szklanny
Kierownik ds. Marketingu
HORTINO ZPOW Leżajsk
Jak dziś szybko przygotować smaczne
danie gotowe? To bardzo proste. Wystarczy sięgnąć po produkty pod marką
Poltino, które zostały przygotowane
tak, aby spełniać oczekiwania i potrzeby dzisiejszego konsumenta. Produkty Poltino to nie tylko wygoda
czy szybki czas przygotowania, ale również źródło niezbędnych
wartości odżywczych. Do osób poszukujących takich właśnie produktów kierujemy naszą ofertę mrożonych dań gotowych, w skład
której wchodzą: Gryczotto z kurczakiem, Penne ze szpinakiem w sosie serowym, Kebab z warzywami, Makaroni z kurczakiem, Tortellini
z warzywami i sosem pieczarkowym. Wszystkim smakoszom zup,
polecamy innowacyjną linię mrożonych zup krem w 4 wariantach
smakowych: Krem pomidorowy z bazylią, Krem brokułowy z koperkiem, Krem z białych warzyw oraz Krem groszkowy z tymiankiem.
Wyjątkowo pożywne i sycące, zachwycają aksamitną konsystencją
i wyrazistym, naturalnym smakiem. Kompletne i wygodne w przygotowaniu. Wystarczy podgrzać i gotowe! Smacznego!
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Z OFERTY PRODUCENTA
STOCZEK
NATURA

Aleksandra Trzcińska
Dyrektor Marketingu
Makarony Polskie

Stoczek Męska
Rzecz Grochówka
na gęsto

Stoczek Męska
Rzecz Kiełbaski
w sosie po
bawarsku

Tegoroczny sezon otworzymy naprawdę szeroką ofertą produktową w marce Męska Rzecz. Oprócz tradycyjnych dań gotowych
w słoikach, takich jak fasolka, flaki, gołąbki, czy pulpety, mamy
również cztery smaki tzw. „pełnych obiadów”, np. makaron z mięsem w sosie bolońskim czy kasza z mięsem w sosie pieczeniowym.
Ponadto udało nam się stworzyć całą linię dań z tzw. kuchni świata w subbrandzie „Uczta Podróżnika” – tu odnajdziemy np. nowe kiełbaski w sosie bawarskim, kurczaka po chińsku, czy też
danie tex-mex. Dla wielbicieli pysznych polskich zup mamy ofertę dobrze doprawionych zup na
gęsto, z mięsną wkładką, a wśród nich pomidorówka, grochówka, krupnik i żurek. Pamiętaliśmy
również o śniadaniach i kolacjach wielbicieli rekreacji na świeżym powietrzu – poszerzyliśmy
portfolio marki o 4 wyborne, intensywnie mięsne konserwy w niewielkich 220 g słoiczkach.
reklama

nie jest najniższa, ale klienci sporo kupują tych
produktów i często po nie wracają. Biorą nieraz
kilka sztuk dla kolegów z pracy. Również mamy
gotowe sałatki Fit&Easy, po które najczęściej sięgają klienci w drodze do pracy. Są to gotowe do
spożycia mieszanki sałat z dodatkami warzyw
i sera sałatkowego. Do pracy czy szkoły klienci
wstępują również do nas po gotowe kanapki.
Z dań gotowych do spożycia mamy również sushi czy jogurty z musli i różnymi innymi dodatkami, które klienci kupują do pracy. Te wszystkie
produkty są umieszczone na wyspie z daniami
gotowymi. Mamy naprawdę spory wybór wśród
różnych marek i dań. Jest u nas zapotrzebowanie na takie produkty. I cały czas rozbudowujemy swoją ofertę. Mamy teraz kilka nowych indeksów i one naprawdę mają zainteresowanie
wśród klientów. Co jakiś czas jest coś nowego,
nie jest to stały asortyment. Jeśli coś nie rotuje
to zmieniamy na inne pozycje. Wyspę przeznaczoną na tego typu rzeczy wprowadziliśmy rok
temu. Uznaliśmy, że w takiej lokalizacji i środowisku może być to strzał w dziesiątkę i mieliśmy
rację. Niedaleko jest metro oraz uczelnia” – wyjaśnia pani Małgorzata.
Oferta dań gotowych na jaką mogą sobie pozwolić detaliści w głównej mierze zależy od dysponowanej powierzchni sklepu oraz środowiska
w jakim dana placówka funkcjonuje. Podstawowe kategorie dań gotowych można kupić w każdej placówce. Aczkolwiek postępujące innowacje
w tej kategorii skłaniają detalistów do poszerzania
oferty. A to krok w dobrym kierunku!
Monika Kociubińska
www.hurtidetal.pl
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Wyroby konfekcjonowane
Konfekcjonowanie żywności, czyli
nic innego jak ich porcjowanie
i paczkowanie, to idealny sposób na
przedłużenie jej świeżości. Do tego
produkty spożywcze oferowane
w ten sposób nie tracą swoich
walorów zarówno odżywczych jak
też wizualnych, dlatego chętnie
wybierane są przez polskich
konsumentów.
Konfekcjonowanie produktów spożywczych

w torebkach oraz niewielkie porcje (zwykle

w opakowaniach 120 g, przy czym największą

pozwala przede wszystkim odpowiednio za-

100-150 g) szynki, polędwicy czy salami w folii

popularnością cieszyły się warianty: Drobiowy

bezpieczyć je przed wszelkimi czynnikami

lub plastikowym pudełku.

i Wieprzowy Exclusive (po około 5% udzia-

zewnętrznymi. Dzięki temu konsument ma

Jeśli chodzi o wielkość dystrybucji, to naj-

łów w liczbie transakcji). Na trzecim miejscu

pewność, że zakupiony produkt będzie świeży.

szerszą, zgodnie z danymi CMR, mają produkty

w zestawieniu najczęściej kupowanych wędlin

marki Sokołów (w lutym 2017 r. można je było

paczkowanych uplasowała się Szynka Kon-

kupić w 52% sklepów prowadzących sprzedaż

serwowa Eksportowa w opakowaniu 120 g.

tej kategorii) i Tarczyński (prawie 40%).

W czołówce najlepiej rotujących produktów

Wędliny paczkowane
Według danych Centrum Monitorowania
Rynku (CMR) – wędliny paczkowane można

„W okresie od marca 2016 r. do lute-

z tej kategorii znalazły się również kiełbasy Po-

kupić w co drugim sklepie małoformatowym

go 2017 r. ponad 50% udziałów w wartości

lędwica Sopocka i Kiełbasa Karkowska Sucha

do 300 mkw. Jednak oferta tej kategorii nie

sprzedaży wędlin paczkowanych miało trzech

Extra marki Balcerzak, Szynka Bohuna (100 g)

jest zbyt szeroka i obejmuje zwykle około 6-7

producentów – Tarczyński, Animex i Soko-

z oferty Animeksu oraz Kabanosy francuskie

wariantów tego typu produktów. Jak wskazu-

łów. W tym czasie najczęściej do koszyków

i Szynka z piersią indyka Sokołów” – wymienia

je CMR, są to najczęściej kabanosy i kiełbasy

klientów trafiały Kabanosy firmy Tarczyński

Elżbieta Szarejko z CMR.

Z OFERTY PRODUCENTA
INDYKPOL BRAND

Pasztet pieczony z indykiem
i gęsiną Premium

Parówki
Jedyneczki
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Edyta Łuczyńska
Prezes Zarządu
Indykpol Brand
Polscy konsumenci coraz częściej sięgają po produkty konfekcjonowane. Przekonali się, że są tak samo smaczne i świeże jak
te z lady tradycyjnej, że to dzięki opakowaniu zyskują wygodę użytkowania, hermetyczność pakowania oraz pełną wiedzę
o produkcie – o jego składzie, terminie przydatności do spożycia i pochodzeniu. W każdej grupie produktowej Indykpol oferuje produkty konfekcjonowane: od mięs po plastrowane wędliny. Silną grupę stanowią parówki – to właśnie Indykpol jako pierwsza firma na rynku umieścił w 1998 r. w ladzie samoobsługowej Parówki
z indyka, które do dziś cieszą się powodzeniem wśród konsumentów. Popularne parówki
Jedynki, dzięki swojemu pojedynczemu pakowaniu, z powodzeniem wykorzystywane są
jako produkt przekąskowy. W grupie kabanosów mocną pozycję mają kabanosy klasyczne
z indykiem oraz kabanosy z piersią indyka oraz Snacki – kruche, przekąskowe kabanosy
w poręcznym opakowaniu 35 g. Coraz więcej miejsca na półce samoobsługowej zajmują
dotychczas znane głównie z lady tradycyjnej pieczone pasztety – w małych opakowaniach
typu flow-pack, jak np. wyjątkowy Pasztet pieczony z indykiem i gęsiną, Pasztet dworski czy
Pasztet z żurawiną. Rozwój kanału nowoczesnego, w tym dyskontów, spowodował także
gwałtowny wzrost sprzedaży mięs konfekcjonowanych, wśród których stałą popularnością
cieszy się Mięso z indyka na kotlety w linii Samo Dobro.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

MSM MOŃKI
Aldamer

HOCHLAND
POLSKA

Sylwia Dorobek, Ekspedientka
Sklep Globi
ul. Mickiewicza 10, Płock

Gouda

mkw. Jak podają eksperci instytutu, kategoria

ZM HENRYK
KANIA

Maestro Parówki
z szynki

POLSKIE
MIĘSO
I WĘDLINY
ŁUKOSZ

Kiełbasa sucha
z indyka

Z doświadczenia detalisty

ta nie zajmuje raczej dużo miejsca w lodówce,

W płockim sklepie Globi, należącym do Kry-

gdyż oferta składa się średnio z 6 wariantów –

styny Portalskiej, zarówno wędliny jak i sery

najczęściej są to sery w plasterkach w opakowa-

konfekcjonowane sprzedają się bardzo dobrze.

niach o gramaturze 100-150 g. Jednak w lutym

Jak zaznacza właścicielka, zawsze stara się

tego roku, w co czwartym sklepie prowadzącym

mieć szeroki wybór i zapewnia swoim klien-

sprzedaż tej kategorii można było znaleźć sery

tom częste dostawy.

w większych kawałkach (zwykle 250 g). Elżbieta

Wśród wędlin paczkowanych, na półce

Szarejko z CMR podkreśla, że najszerszą dystry-

płockiej placówki można znaleźć wyroby

bucję udało się zbudować firmie Mlekpol. W

takich producentów jak Indykpol, Morliny,

lutym przynajmniej jeden produkt z jej oferty

Abraham, Krakus, Konspol, Sokołów, Tar-

miało w sowich lodówkach aż 76% placówek.

czyński, Madej Wróbel czy JBB. W ofercie

„Mlekpol jest również niekwestionowa-

znajdują się m.in. parówki, jak i kabanosy,

nym liderem sprzedaży – w okresie od marca

salami, szynka szwarcwaldzka, czy kiełbasa

2016 r. do lutego 2017 r. jego udziały wynio-

krakowska sucha. Najlepiej sprzedają się pa-

sły prawie 53%. Na kolejnych miejscach, ze

rówki. Klienci sklepu Globi najchętniej wy-

znacznie niższymi udziałami (po około 9%),

bierają Berlinki i Jedynki.

uplasowały się firmy Mlekovita i Hochland. W

„Wśród serów paczkowanych zdecydowanie

Na rynku występuje też wielu innych pro-

omawianym okresie najczęściej na paragonach

najpopularniejsze są wyroby Mlekpol. Dostęp-

ducentów oferujących wędliny paczkowane.

pojawiały się sery plasterkowane z oferty firmy

ne mamy też produkty Sierpc, Mlekovita i Ho-

Oprócz wymienionych wysokimi udziałami

Mlekpol – Gouda, Królewski z Kolna, Salami

chland” – wymienia Krystyna Portalska.

w sprzedaży odznaczają się Balcerzak, Kami-

oraz Edamski (wszystkie po 150 g). Dużą po-

Właścicielka zaznacza, że zarówno wędliny

niarz, Indykpol czy Madej Wróbel.

pularnością cieszyły się też m.in. Ser Królewski

jak i sery sprzedają się przez cały dzień i nie

Instytut dodaje, że aż 90% klientów kupu-

z oferty OSM Sierpc (135 g), Hochland Gouda

są to wyłącznie śniadaniowe zakupy. Jednak

jących w sklepach małoformatowych wędliny

(150 g) oraz Mlekpol Gouda w 250 g kawał-

wyraźnie widać, że zdecydowanie kobiety czę-

paczkowane zadowala się jednym opakowa-

ku. Klienci sklepów małoformatowych wydają

ściej przychodzą po nie do sklepu niż panowie.

niem, a prawie co dwunasty wkłada do koszy-

średnio na paczkowane sery żółte w sklepach

Oferta wyrobów konfekcjonowanych jest

ka dwa opakowania. Średnia wartość transakcji

małoformatowych około 4,5 zł” – informuje

szczególnie ważna w małych, osiedlowych skle-

zakupu produktów z tej kategorii to około 6 zł.

Elżbieta Szarejko z CMR.

pach, gdzie zdecydowanie korzystniejsze jest za-

Sery w paczce

Sery twarogowe są mniej popularne w pla-

opatrzenie się w produkty z dłuższym terminem

cówkach handlowych mniejszego formatu.

ważności. Dzięki temu detalista może mieć na

Większą dostępnością niż w przypadku wę-

CMR po analizie danych z lutego 2016 r. poda-

półce szeroki wybór wędlin czy serów, a jedno-

dlin cieszą się konfekcjonowane sery żółte. Jak

je, że miało je w asortymencie 65% wszystkich

cześnie ogranicza ryzyko, że straci na jego zaku-

podaje CMR, w lutym 2017 r. miało je w swojej

sklepów małoformatowych. Ich oferta z kolei

pie, bo ma dłuższy czas na jego sprzedaż.

ofercie 76% sklepów małego formatu do 300

ogranicza się tylko do średnio 4 wariantów.
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Joanna Kowalska

Drogeria

602

LICZBA WYDANIA
– Z NAJNOWSZYCH DANYCH GUS WYNIKA, ŻE W 2016 R.
EKSPORT KOSMETYKÓW Z POLSKI ODNOTOWAŁ WZROST
O 16% R/R. (UJĘCIE PLN), A BRANŻA SPRZEDAŁA
ZA GRANICĄ PRAWIE 602 TYS. TON PRODUKTÓW!

CO WAŻNE, WEDŁUG EKSPERTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK, IMPET EKSPORTOWI KOSMETYKÓW
NADAJĄ OBECNIE NIE ODDZIAŁY ZAGRANICZNYCH KONCERNÓW, ALE FIRMY, KTÓRE POWSTAŁY
I DZIAŁAJĄ W NASZYM KRAJU. W PRZYSZŁOŚCI TEN TREND BĘDZIE JESZCZE WYRAŹNIEJSZY. POLSKIE
KOSMETYKI NIE MAJĄ ŻADNYCH KOMPLEKSÓW.

Redaguje
Lidia Lewandowska
autorka portalu
www.wirtualnekosmetyki.pl

Wioletta Rosołowska Dyrektorem
Generalnym L’Oréal Polska i Baltic

Nowakowska
w zarządzie sieci
Natura

Wioletta Rosołowska, obecna Prezes L’Oréal Polska, obejmuje także funkcję Dyrektora Generalnego L’Oréal Baltic.
Tym samym odpowiadać będzie zarówno za rynek polski,
jak i region krajów bałtyckich. Pozwoli to na skoordynowanie

Monika

pracy i usprawnienie funkcjonowania obu organizacji. Wcze-

Nowa-

kowska, była Prezes

śniej funkcję Dyrektora Generalnego L’Oréal Baltic pełnił Jo-

Miraculum, a obec-

han Berg, który po 19 latach pracy w L’Oréal, zdecydował

nie Prezes spółki

się podjąć nowe wyzwania zawodowe w swoim ojczystym

RDM

kraju – Finlandii.

Partners,

specjalizującej

Bielenda szuka młodej twarzy na Instagramie

się

w restrukturyzacjach, została powołana przez
Radę Nadzorczą spółki Natura na stanowisko

Bielenda po raz drugi szuka ambasadorki na Instagra-

wiceprezesa ds. commercial. Zakres odpowie-

mie. Po sukcesie pierwszej edycji konkursu oraz owocnej

dzialności jest szeroki: rozciąga się od sprze-

współpracy z Natalią Zasępą, firma rozpoczyna nową

daży, marketingu, trade marketingu, rozwoju

akcję marketingową. Zwyciężczyni konkursu podpisze

produktów, kontroli zapasów i marchandisingu.

z firmą roczny kontrakt oraz otrzyma atrakcyjny zestaw

Sieć zamierza mocno stawiać na rozwój marek

nagród. Weźmie udział w kampanii wizerunkowej marki

własnych, kosmetyków naturalnych i makijażo-

oraz będzie bohaterką akcji specjalnych, promujących ko-

wych. Monika Nowakowska zastąpiła na tym

smetyki Bielenda.

stanowisku Grzegorza Manieckiego.

Wiosenna kampania Perfecty
Ruszyła wiosenna kampania re-

śnie marka będzie sponsorem programów o wysokiej oglądalności, jak

klamowa Perfecta z udziałem amba-

Dzień Dobry TVN, Na Wspólnej czy Co za Tydzień, a także szeregu in-

sadorki marki, Magdaleny Różczki.

nych programów w wiodących stacjach telewizyjnych. Intensywna kam-

Nowy, 15-sekundowy spot, promu-

pania w prasie obejmuje magazyny kobiece z segmentu luksusowego

jący bestsellerową linię do pielęgnacji

i poradniczego. W wybranych tytułach pojawią się layouty z wklejkami

twarzy Perfecta Fenomen CTH, będzie można obejrzeć w najbardziej

próbek, dzięki czemu kilkaset tysięcy kobiet będzie mogło wypróbować

popularnych kanałach: TVP 1, TVP 2, TVN, TVN24, Polsat. Równocze-

kosmetyki tej marki do pielęgnacji twarzy.
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Oceanic z nową ambasadorką
promuje linię NovaSkin
W

warszawskiej

restauracji

2 marca w war-

Warszawa Wschodnia firma Oce-

szawskim

anic zaprezentowała nową linię

Niebo

do pielęgnacji twarzy AA Nova-

prezentujące

była Kinga Preis – aktorka, która

ciwsłonecznej NIVEA SUN, które chronią skórę i ubrania.

dzinie pielęgnacji cery wrażliwej

Bella Panty Intima Plus

i skłonnej do alergii.

Biopon eliksir duo do storczyków
(5+1 gratis)
Innowacyjny, dwuskładnikowy pre-

miękkości, aksamitności, jednocześnie nie naru-

cza storczykowi podstawowy pokarm,

szając delikatnej skóry okolic intymnych.

niezbędny do prawidłowego wzrostu
i kwitnienia, a brązowy regenerator wzmacnia, redukuje stres wywołany przesadzaniem lub nieprawidłową pielęgnacją i przywraca
mu ogólną równowagę. Połączone działanie odżywki i regeneratora
sprawia, że storczyk odzyskuje witalność, zdrowy wygląd oraz piękne wybarwienie kwiatów i liści.

Innowacyjne bezfosforanowe
tabletki do zmywarek Ludwik

namaczania, prania wstępnego i za-

fosforanów. Dzięki temu

sadniczego. Produkty dostępne w po-

są bardziej przyjazne dla

staci proszków do tkanin białych i kolorowych (pojemność 500 g)

środowiska. Nowoczesna

oraz w formie żelu do tkanin białych i kolorowych (pojemność 1 l).

bezwzględnie

korozją. Po zakończeniu cyklu mycia
w kuchni unosi się świeży zapach. Dla
osiągnięcia idealnego efektu Ludwik Classic tabletki zaleca się używać razem z Ludwik solą ochronną do zmywarek i Ludwik
płynem nabłyszczającym do zmywarek.
Dostępne w opakowaniach po 25 szt., 60
szt., 100 szt. tabletek.

wartości sody i granulek z aktywnym

ków, płynów i żeli do prania podczas

ki Ludwik nie zawierają

stancja (inhibitor) chroni sztućce przed

nin białych i kolorowych. Dzięki za-

nego. Poprawiają efekt działania prosz-

teczność mycia. Tablet-

w 30°C. Zawarta w formule specjalna sub-

Produkty odznaczają się niezwykłą

skutecznością w usuwaniu plam z tka-

kawy, herbaty, coli czy atramentu wod-

sku-

wody i energii. Enzymy są już aktywne

Ludwik odplamiacze do
tkanin białych WHITE
i kolorowych COLOR

tlenem usuwają plamy z soku, wina,

formuła

we zabrudzenia, zapewnia oszczędność

tymnej, nawet najbardziej wrażliwej skórze. Dzię-

kwiatów – róży, jaśminu i stokrotki – daje poczucie

storczyków. Różowa odżywka dostar-

tywnie usuwa nawet najbardziej uporczy-

bawełną dostarcza naturalną ochronę w strefie in-

pewności i komfortu na dłużej. Ekstrakt z białych

kiej regeneracji wszystkich gatunków

walczy z tłuszczem, efek-

Bella Panty Intima Plus to wyjątkowa nowość na
polskim rynku. Ultracienka wkładka pokryta 100%

ki podwyższonej chłonności, zapewnia poczucie

parat przeznaczony do zasilania i szyb-

formuła

pierw-

tyki do ochrony prze-

dorki marki AA, eksperta w dzie-

wysoką

się

prasowe

sze na świecie kosme-

zadebiutowała w roli ambasa-

zapewnia

klubie

odbyło

spotkanie

skin. Głównym gościem premiery

Nowoczesna

NIVEA SUN ochroni skórę i…
ubrania

Dix mleczko z mikrogranulkami
Firma Gold Drop zmieniła wizerunek oraz zwiększyła pojemność mleczek do czyszczenia z mikrogranulkami.
Niezastąpiony pomocnik w utrzymaniu czystości w kuchni
i łazience. Gęste i wydajne mleczko o świeżym i przyjemnym zapachu, skutecznie usuwa powstałe zabrudzenia,
pozostawiając powierzchnię gładką i czystą. Walory zapachowe sprawiają, że po wejściu do pomieszczenia czuć będzie świeży i przyjemny zapach. Mleczko zawiera specjalny
składnik, który chroni, nawilża i natłuszcza skórę rąk. Mleczko dostępne jest w dwóch wersjach: Lemon oraz Active Fresh. Nowa poj. 700 g.
www.hurtidetal.pl
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Nowościami drogerie stoją

Nowości stanowią znaczącą część całej oferty kosmetyczno-chemicznej. W tej ilości nowych wdrożeń,
udoskonaleń czy mniej lub bardziej zmodyfikowanych produktów konsument może czuć się lekko
przytłoczony, co nie zmienia faktu, że i tak chętniej kieruje uwagę na wyróżnione nowe produkty.

Z OFERTY PRODUCENTA

TZMO

Bella Panty
Intima Plus

EDGEWELL
PERSONAL
CARE
POLAND

Wilkinson Sword
Xtreme3 Beauty
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Wynika to zapewne z wiary, że nowe z re-

powinny zabiegać o nowe, aktualnie promo-

guły oznacza lepsze, a przynajmniej intrygu-

wane produkty z kategorii podstawowych:

je: nową obietnicą, nowym zapachem, nową

szampony, środki higieny kobiecej, dezo-

formą opakowania. Na tym zaspokajaniu cie-

doranty, żele pod prysznic, pasty do zębów.

kawości można – i warto – zarabiać. Klienci

Mając nawet wąskie portfolio, zbudowane

chętniej odwiedzają sklepy, w których znajdą

z kilku marek, można dziś mieć pewność, że

na półce nowości. Czasem wręcz wprost pytają

i tak większość producentów w każdym roku

lub szukają na półce produktu reklamowanego

wprowadza nowości do swojej oferty, więc

w prasie czy telewizji. Brak takiego produktu

warto je uwzględniać przy komponowaniu

może powodować, że zakupy zrobią u konku-

półki. Daje to pożądane przez konsumenta

rencji, gdzie mają pewność wszystkich liczą-

wrażenie, że w sklepie coś się dzieje, a pro-

cych się nowości na półce.

dukty nie porastają kurzem. Wspólne akcje

Nowe nawet na stosunkowo
wąskiej półce

POS-owe robione z dostawcą, typu „oferta
miesiąca” czy „gorąca nowość”, wyeksponowane w dobrym miejscu efektownym stan-

Oczywiście wszystko zależy od formatu.

dem dodatkowo zwiększają szansę na zain-

Ciężko spodziewać się w osiedlowym skle-

teresowanie klienta. A zainteresowany klient

pie spożywczo-przemysłowym pełnej oferty

to już połowa sukcesu w walce o tzw. koszyk.

nowych kremów, balsamów i szamponów,
ale już franczyzowe drogerie, nie chcąc po-

Po co ta zabawa?

zostawać w tyle za liderem, na brak nowości

Skąd to typowe dla naszego rynku gra-

w każdej niemal kategorii pozwolić sobie nie

nie nowościami? „Nowości są bardzo ważne

mogą. Mniejsze sklepy z półką kosmetyczną

w ofercie, ponieważ klienci stale ich poszukują.

Ludwik nie tylko do naczyń!

Najlepszy wybór
dla Twojego sklepu!

Silna kampania Ludwika w TV marzec-maj!
TV
billboard
sponsorski

kampania
w prasie handlowej

strona
ludwik.pl

znajdź nas
na Facebooku
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CED ERROTH PO LSKA

Z OFERTY PRODUCENTA

Nowa kolekcja Jordan Expert Clean

LABORATORIUM
KOSMETYKÓW
NATURALNYCH
FARMONA

Marka Jordan stawia na najwyższą jakość i unikalny design, dlatego po wielkim sukcesie szczoteczek Jordan Individual wprowadza na polski rynek szczoteczkę Jordan Expert Clean. Jest to szczoteczka odpowiadająca na najnowsze trendy polskich konsumentów, którzy coraz chętniej sięgają po markowe
i droższe produkty codziennego użytku za którymi stoi jakość lub technologia
z segmentu premium. Jordan Expert Clean łączy nowoczesny unikalny design, najnowszą technologię włosia CleanTechTM i GumCareTM oraz markę,
której warto zaufać ze względu na 90 lat doświadczenia i widoczne rezultaty
poparte niezależnymi badaniami. W ofercie znajduje się pięć kolorystycznych
wzorów szczoteczek dostępnych w wariancie włosia soft i medium.

Herbal Care
Natłuszczający olejek
pod prysznic Buriti

Firmy kosmetyczne starają się nadążać za szyb-

ZIAJA

Jagody Acai
satynowy
mus do ciała
nawilżający

ko zmieniającymi się potrzebami rynku. Pojawiają się nowe trendy, substancje, możliwości
technologiczne. Istotne jest dopasowanie ich
do charakteru oferty firmy, dokładna analiza
wymagań klientów oraz przemyślana strategia

NOWOŚCI SĄ BARDZO
WAŻNE W OFERCIE,
PONIEWAŻ KLIENCI
STALE ICH POSZUKUJĄ

promocyjna, aby w szerokim strumieniu infor-

LABORATORIUM
KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS
Lirene Retinol D Forte krem ujędrniający

EVELINE COSMETICS

Expert C liftingujący krem-maska

macyjnym i na bogatej półce, klient bez pro-

ną. „Każdego roku wprowadzamy kilkadziesiąt

blemu dostrzegł nasz produkt. Wprowadzanie

nowych kosmetyków, dbając o to, aby przede

nowości pokazuje, że firma nadąża nie tylko

wszystkim odpowiadać na rosnące oczekiwa-

za trendami, ale również za oczekiwaniami na-

nia naszych konsumentek i partnerów bizne-

bywców” – przekonuje Joanna Kowalczuk z fir-

sowych. Część z naszych nowości opiera się

my Ziaja. Firmy kosmetyczne podkreślają rów-

na innowacjach naukowych – nowych składni-

nież, że aspekt nowości jest pożądany przez

kach aktywnych czy interesujących badaniach.

partnerów biznesowych, co zapewne wynika,

Inne dotyczą ciekawych formuł – jak np. dwu-

że interesuje się nimi klient finalny. W ten spo-

fazowa mgiełka brązująca, którą wprowadza-

sób to napędowe koło nabiera rozmachu.

my wiosną” – mówi Joanna Orfinger, Senior

Podobne spostrzeżenia ma Katarzyna Butry-

Brand Manager Lirene. Przyznaje, że ważne

mowicz-Knap, Dyrektor Marketingu firmy

są dla marki również atrakcyjne opakowania

Bielenda: „Wprowadzanie nowych produk-

i aspekty aplikacyjne kosmetyku, dlatego firma

tów na rynek stanowi w branży FMCG jedno

dokłada starań, żeby produkty były przyjemne

z podstawowych narzędzi marketingowych

w stosowaniu i praktyczne.

i sprzedażowych. Ma ono przy tym szczególne
znaczenie w segmencie kosmetycznym – nastawionym na nieustanne dążenie za trendami

BIELENDA

Total Look
Make Up fluid
rozświetlający
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Zupełnie nowe czy nieco
odmienione?

i ciągłe poszukiwanie doskonalszych formuł

Różnie z tym bywa, choć coraz częściej fir-

pielęgnacyjnych. Na wybór takiej właśnie

my starają się, by za hasłem nowości naprawdę

strategii wpływają również charakterystyczne

stało coś nowego, a nie dobrze znany produkt

zachowania konsumenckie – takie jak m.in.

w podrasowanych szatach czy z delikatnie zmo-

brak dłuższego przywiązania do jednego ko-

dyfikowaną nutą zapachową. Joanna Orfinger

smetyku czy moda na testowanie nowych pre-

mówi wprost: „Dbamy o to, aby „nowość”

paratów” – mówi. Oczywiście w przypadku

nie oznaczała jedynie zmiany szaty graficznej,

współczesnych firm, które mocno stawiają na

choć czasem nowe, bardziej praktyczne lub

innowacyjność i starają się przełożyć nowocze-

innowacyjne opakowanie również przyczynia

sne badania na coraz doskonalsze kosmetyki,

się do poprawy jakości życia naszych konsu-

nie sposób nie tworzyć nowych produktów,

mentów. Oczywiście z reguły nowe produkty

które rzeczywiście dają pewną wartość doda-

wymagają mocniejszej komunikacji i wsparcia.

Ludwik może więcej!

Silna kampania Ludwika w TV marzec-maj!
TV
billboard
sponsorski

kampania
w prasie handlowej

strona
ludwik.pl

znajdź nas
na Facebooku
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Z OFERTY PRODUCENTA

CED ERROTH PO LSKA
Soraya Body Diet24
Soraya Body Diet24 to specjalistyczna pielęgnacja oparta na TechnologiI Kosmetycznej
Liposukcji. Wykorzystuje ona nowatorskie składniki aktywne, które ograniczają komórkom tłuszczowym kalorie i pobudzają je do spalania tłuszczu 24h na dobę w każdej sytuacji, niezależnie od tego co robisz.

CEDERROTH
POLSKA

Soraya Body Diet24
Nawilżające serum
do ciała

Produkty polecane na dzień:
Odżywczy balsam do ciała, nawilżające serum do ciała body diet24 antycellulit antyglikacja – nowość
• Regeneracja skóry
• Wyraźna poprawa napięcia skóry
• Zmniejszenie widoczności cellulitu
• Długotrwałe nawilżenie skory
• Wyraźna poprawa jędrności skóry

Soraya Body Diet24
Odżywczy balsam do
ciała

Body diet24 serum 3-funkcyjne ujędrnianie lifting antycellulit
• Poprawa napięcia skóry
• Wygładzenie naskórka
• Poprawa sprężystości i jędrności skóry
• Zmniejszenie oznak cellulitu

Produkty polecane na noc:
Body diet24 nocne koncentraty do ciała: intensywne wyszczuplanie oraz antucellulit i
ujędrnianie.
Potwierdzone efekty regularnej kuracji:
• Poprawa nawilżenia skóry
• Poprawa elastyczności skóry
• Poprawa jędrności i sprężystości skóry
• Zmniejszenie obwodu uda – nawet o 2,5 cm
• Poprawa elastyczności skóry
• Poprawa jędrności skóry
• Redukcja cellulitu

Soraya Body
DIet24 Nocny
koncentrat

Nic dziwnego więc, że firmy zazwyczaj mocniej promują nowości. „W zależności od produktu,
Wygładzający

POLLENA
OSTRZESZÓW

dobieramy

narzędzia

komu-

nikacyjne tak, aby
trafić do odpowied-

Krem Biały Jeleń

niej grupy klientów.
Niektóre koncepty
wymagają głębsze-

Kojący
Nawilżający

go wyjaśnienia czy
zaprezentowania
wyników
inne

badań,

konsumenci

odczytują intuicyjnie,

odkrywając

nagle, że to jest to,
czego od dawna
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WSPÓLNE AKCJE
POS-OWE ROBIONE
Z DOSTAWCĄ TYPU –
„OFERTA MIESIĄCA” CZY
„GORĄCA NOWOŚĆ”
– WYEKSPONOWANE
W DOBRYM MIEJSCU
EFEKTOWNYM
STANDEM
DODATKOWO
ZWIĘKSZAJĄ SZANSĘ
NA ZAINTERESOWANIE
KLIENTA.

Drogeria

Gl axoSm ithKli n e

Aż u 44% osób dorosłych występuje objaw krwawienia dziąseł
najczęściej widoczny podczas szczotkowania zębów, a u co najmniej 50% dorosłych pacjentów występuje zapalenie dziąseł.
To potencjalni klienci, którzy sięgną po specjalistyczne pasty na
ochronę dziąseł.
Parodontax to specjalistyczna pasta do stosowania dwa razy
dziennie dla pacjentów z zapaleniem dziąseł lub ze skłonnością
do stanów zapalnych. Zaczyna działać od pierwszego użycia
i w porównaniu do zwykłej pasty usuwa nawet o 56% więcej
płytki bakteryjnej z trudno dostępnych miejsc. Powstrzymuje
i zapobiega krwawieniu dziąseł. Przy szczotkowaniu 2 razy dziennie przez 6 miesięcy średnio o 48% zmniejsza krwawienie dziąseł
i o 34% zapalenie dziąseł w porównaniu ze zwykłą pastą.
reklama

szukali” – dodaje Orfinger. Jednak ta karuzela z nowościami nie wymiata przecież starych, sprawdzonych i dobrze rotujących produktów. Tu
trzeba być bardzo ostrożnym: czy nowość rzeczywiście zaskoczy, czy
niekoniecznie. Nikt też nie jest zupełnie irracjonalny, by usuwać z półki
produkty, na których świetnie zarabia. „Nie należy zapominać o produktach starszych, które wciąż cieszą się popularnością wśród klientów. Dokładna analiza wskaże, czy nowości mają rozszerzyć ofertę, czy zastąpić
istniejące produkty” – podsumowuje Joanna Kowalczuk.

Wiosna nowościom sprzyja
Wiosna i jesień to dwa okresy szczególnie bogate w nowości. Nowe
produkty do makijażu, pielęgnacji twarzy i ciała, higieny – w tych kategoriach zdecydowanie często mamy wtedy do czynienia z nowymi
produktami w ofercie producentów. Jednak są też produkty typowo sezonowe: np. kosmetyki z ochroną UV, które na półkach pokażą się od
maja czy produkty stricte zimowe, które wystartują w październiku-listopadzie, nie wspominając o tak krótkiej choć bardzo aktywnej kategorii jak zestawy prezentowe na święta. „Każda marka w różny sposób pozycjonuje swoje premiery. Prezentację flagowych kosmetyków planuje
się najczęściej na sezon wiosenny i jesienny. W pozostałych okresach
swoje „pięć minut” mają zwykle preparaty specjalistyczne (np. ochronne na lato)” – mówi Butrymowicz-Knap. Odrębną jej zdaniem kwestią
jest rozszerzanie istniejących serii o nowe produkty. „Rolą takiego działania jest zwykle wzbudzenie ponownego zainteresowania sprawdzoną
i dobrze się sprzedającą po premierze linią pielęgnacyjną” – dodaje.
Lidia Lewandowska
www.hurtidetal.pl
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Produkty ochrony kobiecej
– pewniak
na półce

Akcesoria higieny intymnej dla kobiet
powinny znajdować się na półce
każdego sklepu – bez względu na
jego format. Na tej kategorii można
zupełnie nieźle zarabiać i nie obawiać
się problemów z rotacją produktów.
To kategoria, która opiera się sezonowości.
Wymusza to niejako sama fizjologia kobiet,

nikami pomagającymi wspierać dobrą florę

na tendencja, by podpaski „odchudzać”, ale

bakteryjną pochwy.

zwiększać ich chłonność, wykorzystywać mate-

które zmuszone są sięgać po określone pro-

W zależności od formatu sklepu warto sta-

riały maksymalnie przyjazne delikatnej skórze,

dukty w „te” dni. Jednak można zauważyć też

wiać na określone pojemności opakowań.

tworzyć warianty na dzień i na noc, jest bardzo

pewien wpływ sezonu – zwłaszcza lata – na

W handlu nowoczesnym dobrze schodzą

wyraźna. Daje to konsumentkom benefit w po-

wybory konsumentek.

większe, ekonomiczne opakowania. W mniej-

Latem dyskrecja jeszcze
bardziej pożądana

szych sklepach panie często „na szybko” kupu-

Z OFERTY PRODUCENTA

ją mniejsze pojemności. Warto zawsze dawać

TZMO

klientce wybór, bo przywiązanie do marki jest

Kiedy robi się ciepło, konsumentki częściej

w tej kategorii silne. Lojalna użytkowniczka

podróżują, wybierają bardziej odsłaniające cia-

woli kupić małe opakowanie ulubionej fir-

ło ubrania, prowadzą intensywne życie towa-

my niż duże pudełko konkurencyjnej marki.

rzyskie podczas długich wieczorów, ale nieko-

Jednak coraz częściej konsumentki zwracają

niecznie chcą chodzić na kompromisy. Można

uwagę również na cenę. Tym bardziej, że sieci

zauważyć, że w cieplejszych miesiącach roku

handlowe oferują marki własne, które właśnie

lepiej niż w pozostałych rotują tampony. Trud-

niższą ceną kuszą nowe użytkowniczki.

no przecież podczas wyczekiwanego urlopu
zrezygnować z plażowania tylko z powodu
miesiączki. Na szczęście powszechnie dostęp-

Podpaska, tak – ale cienka
i chłonna

ne są tampony, które pomogą przejść przez

Udział podpasek w kategorii produktów

okres niemal niezauważenie. Choć wciąż regu-

ochrony kobiecej jest bardzo stabilny i wyso-

larnie sięgają po nie głównie młode kobiety i

ki – wciąż przekracza 60%. Stosują je kobiety

nastolatki, to akurat latem uwagę na tę katego-

w różnym wieku, choć widać pewne różnice

rię częściej zwracają także starsze tradycjona-

zakupowe w zależności, czy kupująca ma 30

listki. Z badań wynika, że sprzedaż tamponów

czy 50 lat. Starsze konsumentki wydają się być

w ogóle w Polsce rośnie, ale wciąż oscyluje

bardziej przywiązane do swoich ulubionych

wokół 15% udziałów w całej kategorii produk-

marek, do których nabrały pełni zaufania.

tów ochrony kobiecej, co jest znacznie poniżej

Niekoniecznie sięgają po nowoczesne, cien-

średniej dla Europy Zachodniej. Firmy widzą

kie podpaski, często wybierają te tradycyjne –

jednak w tym segmencie produktów rosnący

z przyzwyczajenia i sympatii do marki. Nieco

potencjał i wciąż rozszerzają ofertę o ciekawe

inaczej sprawa ma się w przypadku młodych –

nowości. Dzięki temu polskie konsumentki

w ich przypadku podpaska powinna być mak-

mają już dziś do wyboru rozmaite warianty:

symalnie cienka, superchłonna, a do tego ma

tampony na noc o zwiększonej chłonności,

neutralizować nieprzyjemne zapachy. Te młod-

cienkie tampony dla nastolatek, tampony z

sze również bardziej interesują nowości, szcze-

aplikatorami lub bez czy też tampony ze skład-

gólnie mocno wspierane marketingowo. Obec-
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Bella Ideale podpaski

Bella Ideale
wkładki

PROCTER
&GAMBLE
Always Ultra

JOHNSON
&JOHNSON
Tampony Ob
Opti balance

Drogeria

staci większej dyskrecji, czystości i komfortu.
Nowością w tym sezonie są podpaski cenionej
przez Polki marki Bella. Bella Panty Intima Plus
to ultracienka wkładka pokryta 100-procentową bawełną, przez co zapewnia naturalną
ochronę w strefie intymnej, nawet najbardziej
wrażliwej skórze. Dzięki podwyższonej chłonności, zapewnia poczucie pewności i komfortu
na dłużej. Ekstrakt z białych kwiatów – róży,
jaśminu i stokrotki – daje poczucie miękkości,
aksamitności, jednocześnie nie naruszając delikatnej skóry okolic intymnych.

Codziennie świeżo
Na linii wznoszącej znajduje się także sprze-

Agnieszka Andrzejewska
Specjalista ds. Promocji
Dział Marketingu ds. Rynku Polskiego
TZMO
Konsumentki, wybierając produkty z kategorii higiena kobieca,
kierują się znajomością produktu i zaufaniem do marki. Pragnąc zapewnić optymalną ofertę wyrobów higienicznych na
półce sklepowej, warto postawić na sprawdzone, cieszące się
zaufaniem klientek produkty, nie zapominając jednak o nowościach, ofertowanych przez
znane marki. Bardzo istotne jest aby wyroby higieniczne były dyskretne, niewyczuwalne oraz skutecznie neutralizowały intymne zapachy – takimi cechami charakteryzuje się
nowa linia podpasek i wkładek higienicznych Bella Ideale, szeroko reklamowana w mediach (telewizja, prasa, Internet).

reklama

daż wkładek higienicznych. Coraz większa grupa pań docenia zalety tego produktu. Czują się
z nim czyściej, świeżej, pewniej. Użytkowniczki
doceniają zwłaszcza cienkie i elastyczne wkładki, których po prostu nie czuć. Oczekują również delikatności: dobre noty zbierają wkładki,
które nie powodują podrażnień naskórka czy
są wzbogacone ekstraktami ziołowymi. Ma być
również przyjemnie: stąd uwaga skierowana na
delikatnie zaperfumowane produkty. I w końcu
warunek konieczny, by produkt w pełni satysfakcjonował konsumentkę: musi dobrze trzymać się bielizny, także kiedy kobieta jest niemal
cały czas w ruchu. Firmy mają też na uwadze
szczególne potrzeby. Mam tu na myśli nie tylko
warianty dopasowane do rodzaju bielizny, bo
przecież fanki stringów mogą cieszyć się wkładkami o takim kroju, ale też np. produkty typu
large dedykowane głównie starszym kobietom,
które miewają problemy z trzymaniem moczu.

Dla zdrowia, dla ochrony
Produktom ochrony kobiecej na półce towarzyszą różne produkty. Optymalnie, gdy w niedalekim sąsiedztwie znajdują się płyny do higieny intymnej. Latem wzrasta także sprzedaż
chusteczek do higieny intymnej. Te ostatnie
idealnie sprawdzają się w podróżach i podczas
wieczornych wyjść w miasto, kiedy nie zawsze
mamy pewność, w jakim stanie będzie toaleta,
z której przyjdzie nam skorzystać. Takie ekspresowe odświeżenie przydaje się zwłaszcza,
kiedy na dworze jest gorąco.
Lidia Lewandowska
www.hurtidetal.pl
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Drogeria

Ciemniejsza strona wiosny
– sposoby na komary i alergie
Wraz z budzącą się do życia piękną naturą, budzi się także
ciemniejsza jej strona. Pylące rośliny, muchy, komary,
kleszcze, meszki i inne stwory, które skutecznie uprzykrzają
nam życie. Aby móc cieszyć się wiosną w pełni warto
pomyśleć o sposobach na alergie i dokuczliwe owady.
Rynek środków owadobójczych i repe-

niektóre z chorób. Dlatego tak waż-

lentów wart jest ok. 70 mln zł. Jego wartość

na jest ochrona przed kleszczami,

z roku na rok się zwiększa o ok. 2-3%. Ka-

które występują nie tylko w lesie,

tegoria ta charakteryzuje się sezonowością,

można je spotkać w parkach czy ogro-

a w sklepach spożywczo-przemysłowych jest

dach zoologicznych.

to najczęściej jedynie część półki przezna-

Z kolei najbardziej uciążliwe przy

czona na kilka wariantów środków. Obroty

spędzaniu letnich wieczorów na świeżym

takimi produktami przypadają w okresie od

powietrzu są meszki i komary. Ich ukąsze-

maja do jesieni.

nia nie pozostają niezauważone na skórze.

Kleszcze, komary, muchy
i meszki

Prócz repelentów dostępnych na rynku
można posiłkować się domowymi metoda-

spojówek,

mi. Aby zniechęcić owady do kąsania należy

zmiany skórne oraz uczucie zmęczenia

podrażnienie

gardła

i

nosa,

Z owadami można walczyć na różne spo-

regularnie przyjmować witaminę B. Zmie-

mogą zmienić najpiękniejszą porę roku

soby. Aby uchronić się przed ukąszeniami

nia ona zapach potu, który zwabia komary,

w koszmar. Leczenie alergii opiera się

skórę można spryskać repelentami w sprayu,

meszki i kleszcze. Większość owadów nie

głównie

które odstraszają owady. Na rynku dostępne

toleruje przyjemnych i relaksujących zapa-

są też domowe sposoby na złagodzenie

są spraye na komary i kleszcze, na meszki, pre-

chów. Należą do nich wanilia, migdały, goź-

objawów alergii wiosennych. Jednym z nich

paraty w aerozolu na muchy i komary czy ae-

dziki czy lawenda. Wystarczy np. posma-

jest czosnek, który warto dodawać do potraw.

rozole do zwalczania os i szerszeni. Dostępne

rować ciało aromatycznym zapachem do

Poprzez swoje właściwości posiada podobne

są także łagodniejsze wersje środków ochron-

cista, a meszki będą z daleka omijać tę woń.

działanie

nych dla dzieci. W pomieszczeniach wygodne

Oprócz tego jasne ubrania z długimi nogaw-

Ostra

będą urządzenia elektroniczne z wkładkami,

kami i rękawami zapewnią skuteczniejszą

pomaga walczyć z podrażnionym gardłem

gwarantujące ochronę na całą noc. A do po-

ochronę. Ciemne ubrania są uznawane za

i nosem. Za wszystko jest odpowiedzialny

zbycia się owadów w ogrodzie bądź na tarasie

czynnik przyciągający owady. Istnieją rów-

układ odpornościowy, który należy przede

najlepiej sprawdzą się lampiony, spirale bądź

nież rośliny, które odstraszają komary, mesz-

wszystkim wzmacniać. W tym przypadku

pałeczki wydzielające substancje odstraszają-

ki czy kleszcze. Dzięki nim zyskujemy nowe

zbawienna jest witamina C. Objawy alergii

ce. Na rynku istnieją również opaski na ręce

rośliny w ogródku, w którym spędzamy czas

może

czy chusteczki nawilżane substancjami od-

i przede wszystkim ochronę przed uciążli-

dieta. Kluczowe jest tutaj unikanie nabiału,

straszającymi owady. Gdy już dojdzie do uką-

wymi owadami.

glutenu i cukru. A do pomieszczeń zaleca

szenia, tutaj z pomocą przychodzą żele oraz
spraye łagodzące.

na

środkach

do

papryka

również

leków
działa

farmakologicznych,

antyhistaminowych.
przeciwzapalnie,

złagodzić

odpowiednia

się oczyszczacze powietrza, które wyłapują

Wiosenne alergie

alergeny. Wiele z nich przynoszonych jest

Ukąszenia owadów mogą powodować

Drugą stroną wiosny są pylące rośliny,

do domu z ubraniami bądź na butach.

choroby bądź reakcje alergiczne. Szcze-

drzewa i trawy. Ich pyłki są lekkie, co

Profilaktyka dotyczy zatem prania odzieży

gólnym zagrożeniem są kleszcze, z którymi

powoduje roznoszenie ich na duże odległości

po każdym przyjściu z zewnątrz jak również

kontakt może grozić boreliozą, kleszczowym

od źródła. Już co czwarty Polak cierpi

zmieniania pościeli raz w tygodniu. Ilość

zapaleniem mózgu czy tularemią. A to tylko

na

pyłków jest największa rano, warto pozostać
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alergię.

Uporczywy

katar,

zapalenie

Drogeria

Z OFERTY PRODUCENTA

Sabina Jasiukiewicz

BROS

Menadżer ds. Marketingu

Płyn na komary dla dzieci

Bros
Polacy coraz częściej i chętniej sięgają po repelenty, czyli substancje odstraszające uciążliwe owady. Dokonując ich wyboru warto
zwrócić uwagę na deklarowany przez producenta czas ochrony
oraz to, na jakie szkodniki dany preparat działa. Stosowanie repelentów warto wspomagać środkami bójczymi, które trwale
eliminują szkodniki z naszego otoczenia. Są to na przykład spirale czy pałeczki na komary
do stosowania na zewnątrz oraz elektrofumigatory, które stosuje się wewnątrz pomieszczeń.
W przypadku osób, które nic chcą lub nie mogą stosować syntetycznych środków na owady,
doskonałym rozwiązaniem są repelenty zawierające substancje naturalne pochodzenia roślinnego. Firma Bros, jako jedyna na rynku, ma całą linię tego typu środków do zwalczania i odstraszania – mowa tutaj o serii produktów Bros Zielona Moc. W skład tej linii wchodzi m.in.
wiele preparatów na komary, np. odstraszający spray na komary, spirale, elektrofumigator czy
spray na komary i muchy.

do godziny 10 w pomieszczeniu. Zbawienne

gdy jest ono najniższe.

Spray na komary
Zielona Moc

winien być to sygnał, by skompletować ofertę

dla alergików są deszcze, które oczyszczają

Korzystając z uroków wiosny warto brać

repelentów i środków owadobójczych, rów-

powietrze z pyłków. Ułatwieniem są również

pod uwagę uciążliwe czynniki, przed którymi

nież tych do korzystania na zewnątrz, zanim

podawane informacje o pyleniu danych roślin

można się bronić i im przeciwdziałać. Warto

klienci będą ich poszukiwać. A to nastąpi już

na danym terenie. Dzięki temu alergicy mogą

pomyśleć o tym wcześniej, zanim jeszcze nie

lada moment!

zaplanować wszelkie aktywności na zewnątrz

rozbudziły się one na dobre. Dla detalisty po-

Monika Kociubińska

reklama

www.hurtidetal.pl
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Auto w handlu

Ford Grand Tourneo Connect Trend

Komfort i bezpieczeństwo
w nowoczesnym wydaniu

Ford Grand Tourneo Connect Trend – to auto dla osób
wymagających, poszukujących funkcjonalności, nowoczesności
i wygody. Znajduje również zastosowanie w handlu
detalicznym. Wiele udogodnień i zabezpieczeń gwarantuje
bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, o czym przekonał się
detalista, który otrzymał ten model Forda do testów.
Ford w przypadku modelu Grand Tourneo Connect oferuje 3 wersje dopasowane do konkretnych potrzeb. O ile Ambiente, będzie bardziej odpowiadał osobom poszukującym auta typowo dostawczego, Titanium zadowoli
poszukujących auta osobowego, to Trend wpisuje się pomiędzy. Doskonale
sprawdzi się jako auto osobowe z możliwością przewozu 7 osób, a także jako
auto dostawcze – po stworzeniu przestrzeni typowo ładunkowej w bagażniku.

Wyposażenie
Testowany model Forda został wyposażony w wysokoprężny silnik 1.5 TDCi
o mocy 120 KM. Dwusprzęgłowa, 6-biegowa automatyczna skrzynia biegów
PowerShift gwarantuje wygodę jak również wpływa na wydajność i pozwala
na wykorzystanie możliwości silnika w jego pełnym zakresie.
Auto posiada bogate wyposażenie gwarantujące bezpieczną jazdę. Jest to
między innymi system ABS, sygnalizacja hamowania awaryjnego, elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, wspomaganie nagłego hamowania, tempomat,

144 |

www.hurtidetal.pl

Auto w handlu

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Pojemność silnika: 1.5 TDCi
Moc silnika: 120 KM
Maksymalny moment obrotowy: 300 Nm
Skrzynia biegów: PowerShift automat
Zużycie paliwa cykl mieszany: 5 l/100km
Maksymalna objętość przestrzeni

Cena testowanego modelu od

99 507 zł

dane producenta

ładunkowej: 2 620 l

system Auto-Start-Stop, system wspomagania ruszania pod górę czy system
monitorowania ciśnienia w oponach.
Wewnątrz kierowca ma do dyspozycji radio MyConnection AM/FM
z funkcją Bluetooth, gniazdo USB/iPOD, odczyt MP3, 2 głośniki z przodu
i 2 z tyłu a wszystkim można sterować z poziomu kierownicy. Komputer
pokładowy zapewnia wyświetlanie szeregu ważnych informacji użytecznych dla kierowcy.

Opinia detalisty
Test auta został przeprowadzony przez Michała Chojnowskiego, detalistę ze sklepu „Delikatesy Centrum” w Warszawie. Jaka jest jego opinia?
„Z jazdy tym modelem Forda jestem bardzo zadowolony, jest to nowoczesne auto z wieloma udogodnieniami, które pomagają w codziennym
użytkowaniu. A co najważniejsze dla detalisty – samochód jest bardzo
pakowny. Okazało się to szczególnie pomocne przy realizacji dostaw
i przewożeniu towarów pomiędzy sklepami na terenie Warszawy. Pomimo obecności dwóch rzędów siedzeń tylnych, można uzyskać bardzo
dużą przestrzeń ładunkową na towary, dzięki możliwości ich złożenia.
Drzwi zarówno tylne, jak i obustronnie przesuwne gwarantują pełny
i wygodny dostęp do przestrzeni ładunkowej. Jeżeli chodzi o komfort
jazdy, to fajną opcją jest tempomat oraz światła, które przełączają się automatycznie. Auto posiada czujniki cofania jak również kamerę, co jest zdecydowanym udogodnieniem przy podjeżdżaniu do rozładunku. Podczas jazdy
tym samochodem przekonałem się też o komforcie jaki daje automatyczna
skrzynia biegów. Zarówno poruszanie się po mieście jak i na trasie nie sprawia
żadnych problemów. Ford jest doskonale przystosowany do każdych warunków, a dynamiczny silnik pozwala na sprawne i bezpieczne przemieszczanie
się. Podczas mojej codziennej pracy bardzo przydatnym elementem wyposażenia okazała się nawigacja oraz możliwość połączenia z telefonem. Z czystym sumieniem mogę polecić ten model Forda każdej osobie poszukującej auta nowoczesnego zarówno do przewozu większych ładunków, jak
i osób” – podsumowuje Michał Chojnowski.
www.hurtidetal.pl
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Franczyza

Franczyza:

miękka, twarda, nowoczesna
Współczesne systemy franczyzowe
w handlu nie przypominają
już tych sprzed ponad 20 lat.
Wówczas bliższe były one grupom
zakupowym połączonym wspólnym
szyldem, teraz zaś są to organizmy
silnie zintegrowane i to nie tylko
pod względem organizacyjnym.

Integracja dla
konkurencyjności
Po dzień dzisiejszy funkcjonują ukute jeszcze w drugiej połowie lat 90-tych pojęcia
miękkiej i twardej franczyzy. Różnica polegała,
a w wielu przypadkach nadal polega, na skali

sieć Delikatesy Centrum. Do tego stopnia, iż

korzystania przez franczyzobiorców ze wspól-

przez wielu konkurentów niechętnych tej kon-

Nowoczesna franczyza to nie tylko wspólny

nego zakupu towaru przez organizatora sieci.

cepcji postrzegana była jako próba odebrania

szyld, ujednolicony kształt i wizerunek sklepu,

Wciąż dla wielu detalistów nadmierne uza-

detalistom wchodzącym do sieci ich niezależ-

marketing oraz scentralizowany system do-

leżnienie dostaw od decyzji franczyodawcy

ności i podmiotowości. Oceny takie spowodo-

staw. To także szereg elementów wsparcia dla

oznacza odebranie im kontroli nad własnym

wane były szeregiem obowiązków związanych

detalistów, system szkoleń dla właścicieli skle-

przedsiębiorstwem. I tego bardzo się obawia-

z dostawami w ramach centralnego zakupu

pów i ich załóg, a także wyjątkowo godziwe

ją. Dlatego też wciąż sporym uznaniem wśród

oraz karami umownymi, jakie na detalistów

retro. Częstokroć zdarza się, że wypłaty retro

właścicieli sklepów cieszą się miękkie odmiany

nakładała sieć w przypadku jej opuszczenia.

stanowią większą część dochodów detalisty

franczyz, a nawet przeżywające renesans gru-

Jednak mimo tych zarzutów Delikatesy Cen-

niż dochód wynikający ze stosowanej marży.

py zakupowe. Jednak rozwój rynku detalicz-

trum rozwijały się bardzo szybko, co jedynie

nego w ostatnich latach dowodzi, że głównie

dowodziło, że projekt ten znajduje uznanie

organizacje silnie zintegrowane będą w stanie

wśród licznej grupy przedsiębiorców. Gdy zaś

Oczywiście stworzenie sprawnie funkcjo-

równorzędnie konkurować z sieciami handlo-

pod koniec minionej dekady spółka zarzą-

nującego systemu współpracy nawet kilku

wymi charakteryzującymi się nie tylko jedno-

dzająca siecią została przejęta przez Grupę

tysięcy sklepów nie byłoby możliwe bez roz-

litą strukturą zarządczą, ale i zaopatrzeniem,

Eurocash, nowy Prezes spółki Pedro Martinho

woju systemów informatycznych i interne-

kształtem wizualnym, wyposażeniem oraz

zdecydował się odejść od pojęć miękka i twar-

tu. Nowoczesna franczyza to bowiem także

systemem łączności informatycznej. A więc

da franczyza, zaś zaczął używać pojęcia nowo-

nowoczesność w podstawowym tego słowa

zarówno z dużymi międzynarodowymi, jak

czesna franczyza dla określenia ram funkcjo-

znaczeniu: łączność komputerowa, ujedno-

i krajowymi sieciami własnymi. Dlatego też

nowania sieci Delikatesy Centrum pod nowym

licone oprogramowanie dostosowane do po-

pod koniec pierwszej dekady obecnego stule-

kierownictwem. I nie był to tylko zabieg języ-

trzeb sieci handlowej oraz wymiana informacji

cia coraz więcej sieci franczyzowych zaczęło

kowy, gdyż pociągał za sobą określone kon-

o charakterze on line. Bez tego niemożliwe

funkcjonować podobnie jak sieci własne.

sekwencje powodujące, że konkurencyjność

byłoby wprowadzanie centralnych, termino-

sieci na polskim rynku szybko zaczęła rosnąć.

wych dostaw nie tylko produktów suchych, ale

A samo określenie okazało się adekwatne do

i świeżych, co obecnie zaczynają realizować

Bez wątpienia pionierem w tej dziedzicznie

działań, jakie wiele sieci franczyzowych i sys-

Delikatesy Centrum. Jeszcze niedawno prze-

stała się prawie od początku swojego istnienia

temów partnerskich wprowadziło w okresie

cież wydawało się, że nawet tak rozbudowane

Na początku były DC
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Bez internetu ani rusz

Franczyza

Anna Jarzębowska
Rzecznik Prasowy Żabka Polska
Jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku jesteśmy pewnym partnerem w prowadzeniu sklepu
i oferujemy sprawdzony, wypracowany
w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie, nowoczesny model
prowadzenia biznesu. Żabka szuka przede wszystkim osób przedsiębiorczych i gotowych do prowadzenia swojej działalności. Oferuje im już w pełni wyposażony i zaopatrzony w towar lokal. Dlatego
kwota potrzebna na start to jedynie 5 000 zł. Swoim partnerom
realizującym umowę franczyzową, Żabka Polska gwarantuje przychód podstawowy w wysokości 6 500 zł. Trzymiesięczny finansowy
parasol ochronny oznacza, że Żabka daje nowym franczyzobiorcom
szansę na wdrożenie się na początku swojej drogi w biznesie. Zapewniamy także wsparcie merytoryczne i służymy doradztwem
przez cały czas prowadzenia sklepu. Współpraca z Żabką daje
pewność prowadzenia sklepu pod szyldem jednej z najlepiej rozpoznawanych marek na rynku, w nowatorskim, dostosowanym do
potrzeb klientów formacie convenience.

reklama

zaplecze hurtowe jakim dysponuje Grupa Eurocash nie jest w stanie
zapewnić dostaw świeżych owoców i warzyw, mięsa, czy ryb. Okazało się, że dzięki systemom komputerowym i sprawnie zorganizowanej
logistyce to co wydawało się niemożliwe, obecnie zaczyna być realne.

Convenience znakiem czasu
Nowoczesne systemy franczyzowe i partnerskie są w stanie o wiele lepiej dostosować swoje funkcjonowanie do zmieniających się warunków rynkowych. Aktualnie mamy do czynienia z sytuacją, w której rynek stawia przede wszystkim na wygodę klientów. Dlatego coraz
większym uznaniem cieszą się sklepy o charakterze convenience, małe
sklepy osiedlowe, zaś w większych formatach niewielkie supermarkety. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że możliwości „usieciowienia” małych, niezależnych placówek handlowych są bardzo skromne.
Obecnie okazało się, że oferta franczyzowa i partnerska pozwala łączyć
się w jednolite sieci każdemu detaliście. Stąd sukces takich sieci jak
Żabka i Freshmarket, trzy formaty Carrefoura, czy nawet bardzo zmienionej ostatnimi laty przez Eurocash – sieci abc. Wszystkie te trzy firmy
doskonale wykorzystały zapotrzebowanie na sklepy convenience.
Wydawałoby się, że Żabce i Freshmarketowi będzie łatwiej, bowiem
powstały one właśnie jako sklepy o takim charakterze. Jednak w ostatnich
latach nie tylko bardzo unowocześniły swoje funkcjonowanie, ale i wyraźnie poszerzyły ofertę zarówno towarową, jak i usług dodatkowych,
co w dwójnasób przyczyniło się do podkreślenia cech convenience tych
placówek handlowych. Podobnie jest zresztą w sklepach abc, czy małych placówkach Carrefoura – można wypić kawę, opłacić rachunki, zaś
oferta produktowa jest coraz lepiej dopasowana do lokalnych potrzeb.
www.hurtidetal.pl
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Franczyza

Podobne zmiany zachodzą zresztą także w „eurocashowskim” Groszku czy kontrolowanych

Janusz Lella

przez Makro C&C sklepach Odido.

Prezes
Sieć Małpka

Podobnie dzieje się zresztą z sieciami
franczyzowymi

zrzeszającymi

Sieć Małpka S.A. skupia się na zbudowaniu jednego konceptu sklepu convenience. Proponujemy współpracę na zasadach
umowy ajencyjnej. System ajencji, w przeciwieństwie do franczyzy, pozwala na współpracę z siecią bez własnego wkładu finansowego, co ułatwia rozpoczęcie własnej działalności. Chcemy, by nawet mniej zamożne, ale przedsiębiorcze i odnajdujące się w handlu osoby mogły
podjąć współpracę z naszą siecią.
Jakie warunki musi spełnić detalista? Szukamy osób z doświadczeniem w handlu. Dla sieci
jest przede wszystkim ważne, żeby kandydaci na ajentów znali realia pracy w sklepie i umieli
dobrze zorganizować sobie pracę. To jest gwarancją sukcesu sklepu.
Ajent otrzymuje od nas wszystkie narzędzia pracy, towar wraz z koncesją na handel alkoholem
oraz wyposażony lokal. Gwarantujemy minimalne wynagrodzenie na poziomie 7 500 zł. Do
tego, w zależności od obrotu i dodatkowych bonusów ajenci mogą osiągnąć dodatkowe wynagrodzenie na poziomie do 14 000 zł.

klasyczne

sklepy osiedlowe i małe supermarkety. Silne zaplecze hurtowe oraz łączność internetowa umożliwiają zapewnienie sklepom
stałych, bieżących dostaw produktów, także
świeżych, w konkurencyjnych cenach. Stąd
rozwój takich systemów franczyzowych jak
Lewiatan, Delikatesy Premium i Livio GK
Specjał, Chata Polska Grupy Marol czy SPAR
kontrolowany przez Bać-Pol.

Zachować lokalność
Jednym z najtrudniejszych zadań nowoczesnych sieci franczyzowych było rozwiązanie

nym. Polska jest dużym krajem, w związku

produktów regionalnych obniża popularność

problemu zapewnienia w ofercie placówek

z czym potrzeby klientów w poszczególnych

poszczególnych sklepów. Czyli jak połączyć

handlowych produktów o charakterze lokal-

regionach są bardzo zróżnicowane. A brak

centralny zakup z lokalnością oferty? Często-

reklama

Dlaczego warto przystąpić do Sieci Sklepów abc?
Korzyści dla Twojego biznesu

GWARANTOWANE

2%

*

RABATU

DARMOWA
WIZUALIZACJA
ROZSZERZONA
malowanie elewacji
semafor i kaseton podświetlany
fryz z nazwą sklepu
wyklejki okienne
tabliczka z godzinami otwarcia

bez warunków obrotowych
na zakupy w hurtowniach
Eurocash Cash&Carry.
Wraz ze wzrostem Twoich obrotów zyskujesz
kolejne progi rabatowe, nawet do 4%!
* 1% + 1% za płatność gotówką

Korzyści dla Twojego sklepu

O warunki przystąpienia do Sieci Sklepów abc zapytaj Kierownika Hurtowni Eurocash Cash&Carry
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Franczyza

Marek Lipka
Dyrektor ds. sklepów convenience
Carrefour Polska
Trendy konsumenckie na rynku spożywczym
zmieniają się bardzo dynamicznie, idąc w ślad
za zmianami w stylu życia klientów. Małe
sklepy każdego roku muszą mierzyć się z rosnącą konkurencją – nadążać za coraz to nowymi potrzebami konsumentów i szybko na
nie reagować, m.in. poprzez zmiany w asortymencie i rozwój oferty, żeby spełnić oczekiwania rynku. Jednocześnie coraz mniejsze

są możliwości konkurowania samodzielnie
działających placówek. Opracowanie ciekawej i atrakcyjnej cenowo oferty jest coraz
trudniejsze dla niezależnych handlowców,
którzy mają mniejsze możliwości negocjacyjne. Szansą dla tych przedsiębiorców może
okazać się współpraca na zasadach franczyzy, ponieważ sklepy zrzeszone w dużych
sieciach franczyzowych, takich jak Carrefour,
łącznie zamawiają większe wolumeny produktów w korzystniejszych cenach.
Jednak nie tylko możliwość zatowarowania
sklepu po korzystnych cenach ma znaczenie.
Tak samo ważne jest to, aby asortyment był
dostosowany do oczekiwań klienta w danej
lokalizacji. Doświadczony franczyzodawca,
dzięki zgromadzonej wiedzy i analizom rynkowym, pomaga dobrać towar, który będzie
szybko rotował, co korzystnie wpływa na
płynność finansową sklepu.
Co franczyzobiorcy oferuje Carrefour?
Dużym ułatwieniem są wszelkie narzędzia, które ułatwiają bieżące prowadzenie i kontrolowa-

nie biznesu, a także dobrze zorganizowana logistyka. Carrefour, oprócz znanej marki, oferuje
również silne wsparcie sprzedażowe w postaci
działań marketingowych realizowanych przez
firmę: kampanii reklamowych, promocji, gazetek, aplikacji mobilnej. Przedstawiciele Carrefour zapewniają też stałe wsparcie w prowadzeniu sklepu i proponują usprawnienia.
Carrefour oferuje trzy koncepty sklepów, przetestowane we własnych placówkach firmy na
różnych rynkach. Są to Express minimarket,
Express convenience i Globi, które cieszą się
dużym zainteresowaniem u handlowców.
Koncepty są dostosowane do sklepów w różnych lokalizacjach: w centrach dużych miast,
osiedlach mieszkaniowych i przedmieściach
oraz średnich miastach i mniejszych miejscowościach, a także na terenach wiejskich.
Dla przedsiębiorców, którzy troszczą się
o przyszłość swojego biznesu lub poszukują
nowych możliwości rozwoju, współpraca ze
sprawdzonym franczyzodawcą jest szansą na
osiągnięcie sukcesu.

kroć niezdolność do wdrożenia takiej polityki
produktowej zarzucano sieciom działającym
w twardej franczyzie. Okazuje się jednak, że
nowoczesne systemy są w stanie sobie z tym
poradzić. Szczególnie wówczas, gdy dysponują
odpowiednim zapleczem hurtowym, sprawnie
funkcjonującym

systemem

komputerowym

oraz odpowiednio wyszkoloną załogą zarówno
po stronie detalu, jak i dystrybucji hurtowej. Lokalność sklepów tworzących sieć przestała się
już „kłócić” z jej głęboką centralizacją.
Obecnie w ramach nowoczesnych sieci franczyzowych oraz partnerskich i w sieciach w tym
kierunku zmierzających działa około 30 tysięcy
placówek handlowych. Czyli większość prywatnych sklepów zrzeszonych w sieciach. Wszystko
wskazuje więc na to, że tzw. miękka franczyza powoli staje się przeszłością, zaś przyszłość to przede
wszystkim twarda, nowoczesna franczyza i systemy partnerskie. Chociaż doświadczenie mówi, że
rynek może jeszcze wszystkich zaskoczyć...
Wiktor Stępniewski
www.hurtidetal.pl
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Handel za granicą

Polski handel
w stolicy Europy
Od momentu dołączenia Polski do
Unii Europejskiej, liczba Polaków
w Belgii stale rośnie. Nic więc
dziwnego, że powstają nowe sklepy
spożywcze oferujące szeroką gamę
polskich produktów. Przecież Szef
Rady Europejskiej Donald Tusk musi
gdzieś robić zakupy spożywcze.

zdjęcia: Klaudia Zduńczyk

Meds
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Dla osoby, która ostatni raz była w Brukseli

jest przez Belgów ośrodkiem przemysłu spo-

jeszcze jako małe dziecko (a jedynym wspo-

żywczego, a fakt, że mieszka tu wielu Polaków,

mnieniem była przymusowa wymiana prze-

dopełnia układankę.

bitej opony) niemałym zaskoczeniem była

Zaledwie na przestrzeni trzech skrzyżowań,

znaczna ilość polskich sklepów spożywczych w

odwiedziliśmy aż pięć polskich sklepów pro-

tym mieście. Szczególną uwagę należy zwró-

wadzonych od średnio 10 lat. Detaliści zgodnie

cić na Saint-Gilles – gminę miejską położoną

przyznawali, że odwiedza ich wielu rodaków,

na południe od centrum. Ten teren nazywany

a polskie produkty cieszą się popularnością.

LIDER USŁUG TARGOWYCH
Zaprasza do współpracy

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

Relacja

Targi IFE
w Londynie

W dniach 19-22 marca w halach ExCel w Londynie odbywały się
międzynarodowe targi żywności i napojów IFE, w których udział wzięło
ponad 1 350 wystawców z całego świata. Podczas targów nasze
rodzime produkty promowało ponad 30 firm z Polski, dla których
brytyjski rynek stanowi ważny kierunek eksportu. Polscy wystawcy
prezentowali swoje produkty na samodzielnych stoiskach lub wspólnie
- na wyspach zorganizowanych przez Krajową Radę Drobiarstwa, czy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas targów dostępny
był również magazyn „Food from Poland” – promujący polskich
eksporterów i ich znakomite produkty.

zdjęcia: Elżbieta Pańczyk

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
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Relacja

Spotkajmy się w Amstardamie!

Kolejne wydanie magazynu „Food from Poland”
dostępne na międzynarodowych targach marki własnej
PLMA w Amsterdamie w dniach 16-17 maja 2017 roku.
Zapraszamy na nasze stoisko prasowe na targach:
Europa Foyer, Food Section F-3600

Poradnik kupca

E-paragony
24 lutego 2017 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jak wyjaśnia Agnieszka Bagieńska-Petryka,
radca prawny – proponowane przepisy mają ułatwić życie klientom i sklepom, które obecnie latami muszą
przechowywać paragony – po zmianach archiwizacja będzie wyłącznie cyfrowa. Celem urzędników jest też walka
z szarą strefą poprzez upowszechnienie płatności elektronicznych.

zdaniem eksperta
Agnieszka Bagieńska-Petryka
Radca prawny

Po wprowadzeniu zmian wycofane z użytkowania
mają być tzw. kasy „dwurolkowe” z kopią papierową. Takie rozwiązanie ma w założeniu ułatwić
życie przedsiębiorcom, gdyż cyfrowe paragony
będą automatycznie wysyłane (transmitowane)
online do centralnej bazy danych prowadzonej
przez ministra finansów.

Na podstawie obecnych przepisów z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych
zwolnieni są podatnicy, u których obrót zrealizowany

wersja rozporządzenia, trudno jest przewidzieć czy
zwolnienie z obowiązku posiadania kas będzie obowiązywało w identycznym kształcie w 2018 r.
Na wymianę dotychczas używanych kas fiskalnych

na rzecz konsumentów nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł. Wyjątek
nie obejmuje jednak firm dostarczających części samochodowe, sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, fotograficzny, papierosy, alkohol czy też
perfumy. Nie dotyczy on też m.in. fryzjerów, kosmetyczek, taksówkarzy, placówek medycznych i gastronomicznych, a także warsztatów samochodowych.
Obecnie, kiedy nie jest jeszcze znana ostateczna

na kasy online przedsiębiorcy będą mieli trzy lata.
Proces ma rozpocząć się 1 stycznia 2018 r. Koszt
wymiany kasy to wydatek około 1–1,5 tys. zł. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez ministerstwo rozwoju – Skarb Państwa zamierza pomóc
przedsiębiorcom. W grę wchodzi zarówno dofinansowanie (obecnie można odliczyć 700 zł od podatku
przy zakupie nowej kasy), jak i pomoc w postaci zakupu urządzenia na raty czy w formie leasingu.

zdaniem eksperta
Bogdan Zatorski
Ekspert w dziedzinie
rachunkowości podatkowej,
budżetowania, kontrolingu
i rachunkowości zarządczej
Sage
reklama

PriceCheck – APLIKACJA UMOŻLIWIAJĄCA
PORÓWNYWANIE CEN PRODUKTÓW Z BRANŻY FMCG.
Dzięki PriceCheck możesz:
sprawdzić ceny konkurencji
w Twojej okolicy
—
śledzić promocje za pomocą
kategorii
—
sprawdzać ceny poprzez
skanowanie kodu kreskowego
—
monitorować strategię
konkurencji
Ściągnij teraz
—
i otrzymaj
oszczędzić czas
kategorię „PIWA”
bezpłatnie!

znajdź nas na:

Korzystaj z PriceCheck i miej konkurencję w swojej kieszeni!
www.pricecheck.space/pl
m.swiatoniowska@pricecheck.biz
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Nowe kasy fiskalne mają być zintegrowane z terminalami płatniczymi i pozwolić
na likwidację papierowych paragonów. Będą się również komunikować w trybie online z serwerami MF i regularnie przekazywać dane o sprzedaży w postaci
elektronicznej. Dostępne na rynku urządzenia nie mają takich możliwości, dopiero po wejściu w życie rozporządzenia, co jest planowane na styczeń 2018 roku,
będą wydawane nowe homologacje jedynie dla urządzeń z nowymi funkcjami.
Urządzenia z ważną homologacją będą nadal w użyciu, prawdopodobnie proces stopniowej wymiany urządzeń potrwa kilka lat, chyba że minister zdecyduje
się na przyśpieszenie wymiany poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji
prawnych.
Korzyścią dla klienta płacącego kartą ma być możliwość pobierania e-paragonu w internetowym panelu obsługi konta bankowego. W przypadku płatności
gotówką paragony mogą być przesyłane na adres mailowy lub numer telefonu.
E-paragon ma zawierać informacje nie tylko dotyczące ceny, ale np. – w przypadku produktów spożywczych – skład produktu.
Zakup kasy to wydatek rzędu 1 000 – 1 500 zł, a według szacunków Państwowej Izby Handlowej, nawet 2 000 zł. Projekt zmian zakłada utrzymanie wsparcia
dla przedsiębiorców w formie obecnej możliwości odliczenia 700 zł od podatku
przy zakupie nowej kasy. PIH alarmuje, że przedsiębiorcy łącznie będą musieli
wydać nawet 4 mld zł na nowe urządzenia. Koszty będą największym obciążeniem dla tradycyjnego, drobnego handlu. Przy rentowności na poziomie 1%
nowa kasa fiskalna może być zbyt dużym wydatkiem. Sam zakup to nie jedyne
koszty. Kosztem dodatkowym będzie podłączenie do sieci internetowej niezbędnej do funkcjonowania kasy w nowym systemie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia udostępniania paragonów na e-mail czy telefon komórkowy nabywcy. Pojawiają się pytania, czy dodatkowe czynności jak np. wprowadzenie danych do
systemu przy transakcji nie będą zbytnio obciążały sprzedawców i nie wydłużą
samego procesu sprzedaży. Sprzedawców trzeba będzie przysposobić do obsługi
kas zgodnie z nowymi przepisami.

Poradnik kupca

zdaniem eksperta

Piotr Chronowski
Za-ca Dyrektora Pionu Sprzedaży Dystrybucyjnej
ds. szkoleń i wsparcia technicznego urządzeń fiskalnych
Novitus
Na razie jest to projekt rozporządzenia. Nie ma jesz-

Od ponad roku w mediach przekazywane są informacje o nowych kasach fiskalnych, które będą
działały online. Faktycznie, Ministerstwo Finansów wyraziło potrzebę otrzymywania z kas fiskalnych dokładniejszych i aktualnych informacji na
temat rejestracji sprzedaży, obrotów, podatków
itp. Obecne kasy fiskalne, pomimo, że rejestrują
kopie wydruków w postaci cyfrowej, to jednak nie
potrafią tego przesyłać do Ministerstwa Finansów
w trybie online. Dlatego Ministerstwo Rozwoju
wraz z Głównym Urzędem Miar przystąpiło do
opracowania nowego rozporządzenia technicznego dla kas rejestrujących, zgodnych z potrzebami
Ministerstwa Finansów. Przy tworzeniu tego rozporządzenia korzystano również z wiedzy i doświadczenia producentów urządzeń fiskalnych.

cze opublikowanych projektów nowej ustawy o VAT
czy też rozporządzenia w sprawie warunków stosowania kas przez podatników. Dlatego nie wiemy
kiedy, w jakiej formie i w jaki sposób wprowadzane
na rynek będą nowe kasy fiskalne. Kasy, których
obraz widzimy z powstającego projektu będą robiły
prawie wszystko to, co obecnie, a dodatkowo będą
komunikowały się z repozytorium (serwer Ministerstwa Finansów) i przekazywały do niego dane z paragonów, raportów fiskalnych czy innych zdarzeń
i wydruków z kasy fiskalnej.
Nie jest prawdą, że znikną paragony papierowe. Pozostaną one jako dokument dla klienta potwierdzający dokonanie zakupów wydrukowanych tam towarów, ich cen, ilości, wartości, stawek podatkowych,
udzielonych rabatów czy sposobu zapłaty. Wydruk
paragonu z kasy fiskalnej jest też namacalnym dowodem zarejestrowania przez sprzedawcę transakcji
w kasie fiskalnej i odprowadzenia od niej podatków.

Dodatkowo każdy kupujący będzie mógł poprosić
o paragon również w formie elektronicznej (e-paragon). Zostanie on przesłany klientowi na jego adres
mailowy. Zarówno do komunikacji z repozytorium
jak i wysyłania e-paragonów klientom potrzebne będzie w punkcie handlowym łącze internetowe.
Wszystkie nowe kasy fiskalne będą współpracować
z terminalami płatniczymi dzięki czemu obsługa
płatności elektronicznych będzie dużo sprawniejsza.
Dopóki nie będzie podpisanych i obowiązujących nowych rozporządzeń czy ustaw, nie możemy precyzyjnie powiedzieć, czy podatnicy będą musieli wymieniać kasy fiskalne, czy obecne kasy będą mogli jakoś
dostosować do nowych wymagań.
Novitus jak zawsze stara się być na bieżąco z wszystkim, co dotyczy zmian na rynku urządzeń fiskalnych.
Pomimo braku ostatecznych przepisów możemy zagwarantować, że przedstawimy naszym klientom ciekawą ofertę zarówno nowych rozwiązań jak i ewentualnej wymiany czy dostosowania urządzeń fiskalnych.”

Stan na dzień: 05.04.2017 r.
reklama

www.hurtidetal.pl

| 157

Tomaszek gotuje...

SZCZ YPTA COM

Remulada selerowa
z kurczakiem gotowanym Cedrob
Pierwszy raz spróbowałem
tej

sałatki

dobre

naście

lat temu. Jej nazwa „céleri
rémoulade” wydała mi się
bardzo wytworna a przecież
to nic innego jak korzeń
selera z majonezem. Wersja,
którą

tutaj

może

być

przedstawiam
dodatkiem

do

obiadu, lunchem do pracy, ale
również doskonałą sałatką na
imprezę. Gotowany kurczak
Cedrob sprawia, że sałatka
ta jest pełnowartościowym
posiłkiem.

Do przygotowania
remulady dla 3-4
osób potrzebuję:

foto: Tomasz Kołodziejczyk
(szczypta.com)

• 1 bulwę selera
(ok 500 gram)
• 100 gram kurczaka
• gotowanego Cedrob w plasterkach
• 50 gram rodzynek sułtańskich
• 3 łyżki łagodnego w smaku majonezu
• 1 łyżka musztardy francuskiej
• sok z ½ cytryny
• 1 łyżka posiekanej natki pietruszki
• szczypta pieprzu i soli

Kurczak
gotowany
Cedrob
cena detaliczna: 25-30 zł/kg
producent: Cedrob

Przygotowanie sałatki zaczynam od namoczenia rodzynek w gorącej wodzie.
Plasterki kurczaka gotowanego Cedrob kroję na kosteczkę tak, by uzyskać
kwadraty ok. 1 cm. Seler starannie czyszczę i obieram, następnie kroję
w słupeczki julienne za pomocą specjalnej tarki. Jeśli jej nie posiadacie, to
z powodzeniem możecie pociąć seler w cieniutkie plasterki a następnie
w paseczki. Przygotowany seler przekładam na miskę i polewam sokiem
z cytryny, by nie ściemniał. Rodzynki odcedzam, po czym dodaję do selera
i pokrojonego w koszteczkę kurczaka gotowanego Cedrob razem z majonezem,
musztardą, szczyptą soli i pieprzu. Mieszam dokładnie i podaję.

Tomasz Kołodziejczyk
Pasjonat, kucharz o niezrównanej
kreatywności, twórca setek
doskonałych przepisów
oraz autor bloga szczypta.com

więcej doskonałych przepisów: www.szczypta.com

Rozrywka

Rozwiąż krzyżówkę hasło wyślij mailem i wygraj nagrodę!
Uczta
dawnych Obszar,
chrzeokolica
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bóg
miłości
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"Hołd
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30
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27
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8
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11
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3
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18

12
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2

17

1

26
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6
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13
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Kurczak Zagrodowy to bez wątpienia produkt klasy premium. Chowany jest w naturalnych warunkach,
w małych, rodzinnych gospodarstwach z dala od dużych miast. Chów Kurczaka Zagrodowego trwa o
połowę dłuższej niż zwykłych kurcząt. Przez cały ten czas żywiony jest wyłącznie wysokowartościową,
naturalną karmą roślinną bez GMO. Są to głównie zboża i słonecznik, zapewniające wszystkie witaminy i mikroelementy potrzebne do prawidłowego rozwoju. Podczas chowu nie podaje mu się żadnych
antybiotyków.
Dzięki tym wszystkim elementom konsument ma gwarancję, że każda tuszka jest gwarancją najwyższej
jakości. Wyjątkowy sposób chowu Kurczaka Zagrodowego ma również ogromny wpływ na smak mięsa, które doceniane jest wśród miłośników gotowania. Jest delikatniejsze i ma bardziej spójną, kruchą
strukturę, a po upieczeniu jest wyjątkowo smaczne i mniej tłuste niż mięso zwykłego kurczaka.

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 nagrodę niespodziankę ufundowaną przez firmę SEDAR S.A.
*Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl

LAUREACI MARCOWEJ KRZYŻÓWKI
• Tadeusz Bańkowski – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Łomazy • Marek Chmielewski – Planet Alkoholi, Ząbki •
• Danuta Jurkiewicz – Sklep spożywczo-przemysłowy, Lubomino • Piotr Bielski – Sklep spożywczo-przemysłowy, Łąck •
• Anetta Wojtowicz – Sklep spożywczo-przemysłowy ZGODA S.C., Brzozów •
Gratulujemy osobom, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę! Zapraszamy do udziału także w innych konkursach organizowanych przez Hurt & Detal.
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.

www.hurtidetal.pl
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Nowości

Rodzina legendarnej Żubrówki rośnie
w siłę. W portfolio marki już w marcu pojawiły się dwa nowe warianty
z orzeźwiającymi akcentami – Żubrówka Biała z nutą mięty oraz Żubrówka
Biała z nutą jałowca.
To dwie nowe, czyste wódki, charakteryzujące się delikatnymi, odświeżającymi nutami naturalnych składników.
Wprowadzenie orzeźwiających wariantów Żubrówki Białej wspierane będzie
specjalnymi zestawami prezentowymi
oraz ekspozycjami i materiałami POS
w sklepach.
www.CEDC.com

!

Somersby, marka znana z wyznaczania rynkowych trendów, tym razem
stawia na zdecydowanie mniej
słodki smak, z wyraźną owocową
nutą – Somersby Apple Secco
Taste. Musujący napój o delikatnie
Dostęp do tych treści
wytrwanym smaku jabłek doskomogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
nale wpisuje się w małe codzienne
produkcją, obrotem
przyjemności w gronie przyjaciół.
hurtowym oraz handlem
Delikatnie wytrawny smak napojami
zamiast alkoholowymi.
nieco słodszych piw smakowych lub
(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
piwnej goryczki.
o wychowaniu w trzeźwości).
www.SOMERSBY.pl
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informacja handlowa

To kwintesencja naturalnego cydru najwyższej jakości. Świeżo tłoczony sok z jabłek wraz
z aromatycznym miąższem poddany zostaje
naturalnej fermentacji w niskiej temperaturze, dzięki czemu zachowane zostają
najcenniejsze składniki owoców. Po zakończonej fermentacji i leżakowaniu cydr nie
jest filtrowany. Do butelek trafia naturalnie
mętny i delikatnie musujący. Smak: półsłodki.
Pojemności: 330 ml, 1000 ml. Alkohol: 4,5%.
www.CYDRLUBELSKI.pl

To niefiltrowane, pasteryzowane, czeskie piwo
premium od Amazis.net quality food&drinks. Jest
znakomitym wyborem dla miłośników mocniejszych, półciemnych piw. Powstaje z wody ze
studni artezyjskich z głębokości 300 ml, słodu
jęczmiennego produkowanego w browarze oraz
chmielu z rejonu Saaz. Ma bursztynowy kolor oraz
pełny aromat ze smakiem karmelu oraz średnią
goryczką. Dostępne jest w butelce 500 ml. Zawartość alkoholu to 6,1%.
www.AMAZIS.com

informacja handlowa

Cydr Lubelski
Niefiltrowany

Praga Amber Lager

informacja handlowa

informacja handlowa

Somersby Apple
Secco Taste

Orzeźwiające nuty
smakowe w rodzinie
Żubrówki Białej

informacja handlowa

Z początkiem roku do rodziny produktów
Jack Daniel’s dołącza ognisty Jack Daniel’s Tennessee Fire. Jack Fire to produkt
skierowany do osób lubiących miejskie
życie tętniących muzyką klubów. Ognisty
temperament nowego Jack’a objawia
się w intensywnym, cynamonowym
aromacie z mocno wyczuwalną nutą
klasycznego Old No. 7. W mariażu smaku
legendarnego Jack’a z cynamonowym
likierem ewidentnie iskrzy! To połączenie
potrafi zaskoczyć harmonijnym przejściem ze słodkiego, łagodnego początku
do ostrego, ognistego finiszu.
www.JACKDANIELS.com

informacja handlowa

Tennessee Fire rozpala
Polskę

Nowości
informacja handlowa

Trochę mniej alkoholu pozwala na dużo
więcej – Heineken 3 pozwala sięgać po piwo,
a jednocześnie zachowywać świeżość i otwartość głowy. Heineken 3 (dostępny w butelkach
500 ml) zawiera tylko 3,3% alkoholu, co czyni
go unikalną pozycją na naszym rynku. Trafi
do wszystkich kanałów sprzedaży i w sezonie
będzie wspierany szeroką komunikacją.
www.HEINEKEN.pl

informacja handlowa

Heineken 3 nowym
wariantem marki w Polsce

!

Dziki Sad Śliwka

W marcu br. do sprzedaży trafił drugi
wariant Dzikiego Sadu – Śliwka. Nowy
produkt to unikalne na rynku połączenie
piwa (60%) oraz napoju o tradycyjnym
smaku śliwki (40%). Nie ma tu goryczpiwnej, a kwaskowatość owoców
Dostęp do tychkitreści
mogą mieć wyłącznie
idealnie zrównoważona jest nutą
firmy zajmujące się
słodkości. Dziki Sad świetnie smakuje,
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
jest naturalny i orzeźwiający. Dostępny
napojami alkoholowymi.
w bezzwrotnej butelce 400 ml.
(Ustawa z dnia
www.DZIKISAD.com.pl
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).

Lech Lite to lekki lager o niższej zawartości
alkoholu (3,5%), chmielony na zimno chmielem
Cascade, wykorzystywanym w piwach typu IPA
i APA. Wyróżnia się orzeźwiającym aromatem
i łagodnym smakiem. Lech Lite to propozycja dla
osób prowadzących aktywny tryb
życia oraz tych nieprzepadających
za intensywną goryczką. Ma ponad
30% mniej kalorii w porównaniu
do innych lagerów na rynku (96
kcal. na 330 ml piwa). Dostępny
jest w puszkach i butelkach o pojemności 330 ml.
www.LECH.pl

informacja handlowa

Lech z obniżoną zawartością
alkoholu

Honney – pierwszy w
Polsce Natural Energy
Drink
Miód, sok z cytryny, witaminy i kofeina
wydobyta z ziaren kawy, a przy tym zero
tauryny, sztucznych aromatów i barwników oraz konserwantów – to skład
Honney. Miód najszybciej uzupełnia
niedobory energetyczne, poprawia pracę
układu krwionośnego, obniża cholesterol
i odciąża wątrobę. Cytrynie przypisuje się
działanie przeciwzapalne i odchudzające.
Wszystko zamknięte w nowoczesnym
i zdrowym opakowaniu bez bisfenolu.
www.DRINKTECH.pl

Nowa Zbyszko Cola
XL TEN – nowość od XL
Energy Drink
XL TEN to nowy napój energetyczny
w ofercie XL. Zawiera taurynę, kofeinę
i witaminy, a do tego… nie ma dodatku
cukru! XL TEN ma ten sam, doskonały smak napoju energetycznego XL
Energy Drink, dodaje energii i orzeźwia.
Nowy wariant ma zaledwie 10 kalorii,
więc można cieszyć się nim bez poczucia winy!
Portfolio XL Energy Drink to linia 10
napojów energetycznych o różnych
smakach i właściwościach.
www.XL-ENERGY.com

Orzeźwiający, wyjątkowy smak, ugasi
pragnienia każdego, kto chce delektować się
intensywnym smakiem napojów typu Cola.
Zbyszko Cola to doskonałe uzupełnienie serii
napojów gazowanych 3 owoce. Grafika opakowania wpisuje się w charakter całej linii 3
owoce, lecz barwy etykiety zostały utrzymane
w charakterystycznej stylistyce napojów
cola. Na opakowaniu widnieje niesztampowa
grafika trójki Zbyszko, która została stworzona
z splashu produktu i wyraźna komunikacja
smaku. Nowa Cola w pojemności 1,75 l dzięki
połączeniu wysokiej jakości i konkurencyjnej
ceny podbije serce każdego konsumenta. Produkt nie zawiera, konserwantów, sztucznych
słodzików i barwników.
www.ZBYSZKO.com.pl
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Nowości
Żywiec Zdrój ze Smerfami
dla dzieci
Veroni active Energy
Classic Power
To klasyczny napój energetyczny,
którego jeden łyk wystarczy, aby
maksymalnie pobudzić do działania.
Energy Classic Power błyskawicznie
stymuluje naszą aktywność, dając nam
energię na cały dzień. Dodatkowo
zawiera witaminy z grupy B oraz nie
zawiera konserwantów, a to wszystko
zamknięte jest w funkcjonalnej i designerskiej butelce.
www.ZBYSZKO.com.pl

4Move
Active
Bars
4Move Active
Bars to nowa
linia produktów dedykowana
osobom aktywnym.
Ta energetyczna
przekąska jest
idealna dla każdego
rodzaju aktywności. Najbardziej lubiane smaki, idealna chrupkość,
pełne ziarna oraz zestaw 10 witamin i minerałów dadzą siłę nie tylko
podczas uprawiania sportów ale również podczas wszelkich aktywności dnia codziennego.
www.FOODCARE.pl

ARGO – Słodycze z Łańcuta
Karmelki Eucalyptus Menthol to najnowsza propozycja w portfolio
łańcuckiego producenta słodyczy. Jako produkt w 100% naturalny,
wolny od alergenów, konserwantów i glutenu wychodzi naprzeciw
prozdrowotnym trendom konsumenckim. Naturalnie zdrowa moc olejków: eukaliptusowego, miętowego
oraz mentolu została zamknięta
w smacznym, słodkim, orzeźwiającym karmelku, którego unikatowe
walory smakowe oraz funkcjonalne
docenią przede wszystkim dorośli
konsumenci. Karmelki Eucalyptus
Menthol to pierwsza z zaplanowanych na 2017 rok nowości od ARGO
– Słodycze z Łańcuta.
www.ARGO.net.pl
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Żywiec Zdrój wprowadza na rynek kolejną
odsłonę produktów dla dzieci ze Smerfami,
po sukcesie poprzednich edycji produktów
na licencji Angry Birds, Kraina Lodu i Avengers. Produkty są skierowane do dzieci, ale
aby przekonać je do picia wody, potrzebne
jest atrakcyjne, kreatywne opakowanie.
Dzięki wizerunkom lubianych bohaterów,
z pewnością produkty zyskają również
uznanie starszych miłośników filmu znanego na całym świecie. Oferta obejmuje
wodę źródlaną w czterech wariantach
opakowań o pojemności 0,33 l i dwóch
wariantach o pojemności 0,5 l oraz dwa
produkty smakowe o pojemności 0,5 l.
www.ZYWIEC-ZDROJ.pl

Hortex z bąbelkami, czyli Hortex
BUBBLES!
Hortex BUBBLES to zupełnie nowa linia napojów w portfolio Hortex –
napojów gazowanych! To propozycja czterech klasycznych oraz autorskich smaków napojów orzeźwiających Hortex z dodatkiem bąbelków
w bardzo wygodnych w użyciu i wizualnie atrakcyjnych
przeźroczystych
puszkach:
• Jabłko Rabarbar
• Winogrona z
kwiatem czarnego bzu
• Cytryna Limonka
• Jabłko Mięta
www.HORTEX.pl

nimm2 Śmiejżelki Heroes – żelkowi
superbohaterowie
Oferta marki nimm2 Śmiejżelki poszerza się o Śmiejżelki Heroes. Każda
torebka nowych żelków skrywa oryginalne kształty zabawnych, żelkowych bohaterów. Śmiejżelki Heroes zaskakują kolorową mieszanką
pysznych owocowych smaków:
porzeczki, banana, cytryny, pomarańczy, maliny i jabłka, ponadto
smakowitymi połączeniami żelków
owocowych i o smaku mleka.
Podobnie jak wszystkie produkty
marki Śmiejżelki, również Heroes
zawierają naturalne soki owocowe
oraz zestaw 6 witamin. Produkt
uzyska silne wsparcie w TV, kinach,
internecie i w punktach sprzedaży.
www.NIMM2.pl

Nowości
Góralki wiśniaśmietanka
Sezon wiosenno-letni jest idealny do
sprzedaży wafelków takich jaki Góralki,
oblewanych po bokach, dzięki czemu
nie pobrudzą topiącą czekoladą
podczas jedzenia – ani dorosłych ani
dzieciaków. W tym okresie wzrasta
również zainteresowanie konsumentów lżejszymi, bardziej owocowymi
smakami. Stąd też w ofercie I.D.C.
Polonia pojawiły się Góralki Oryginał 50
g wiśniowo-śmietankowe jako letnia
edycja. Smak tych wafelków przywodzi
na myśl lody o smaku wiśni i śmietanki.
Produkt ten jest kolejną limitowaną
edycją w serii Góralek Oryginał 50 g.
www.IDCPOLONIA.pl

Czekolada Qulinaria – nowość od Wawelu
Od teraz wypieki nie mogą obyć się bez czekolady Wawel Qulinaria
o zawartości 70% ziarna kakaowego, przeznaczonej specjalnie do
gotowania, pieczenia i przygotowywania polew. Qulinaria doskonale
odpowiada na potrzeby konsumenta o zamiłowaniach kulinarnych
i nie tylko – zamknięta w opakowaniu o nowoczesnym designie,
uniwersalna, przydatna w każdej kuchni, idealnie wpisująca się w kulinarny trend. W opakowaniach czekolady znajdują się sprawdzone
przepisy z wykorzystaniem produktu.
www.WAWEL.com.pl

Łowicz łączy smaki – do owoców dodaje
kwiaty
Łowicz na wiosnę przygotował dla konsumentów wyjątkową nowość!
Ulubione w dżemach owoce ze specjalnymi dodatkami w postaci
jadalnych kwiatów to idealny wybór dla każdego miłośnika nietypowych
rozwiązań. To propozycja, w której naturalność idzie w parze z indywidualnym podejściem do produktów. Łowicz połączył w dżemie pyszną
truskawkę z kwiatami czarnego bzu, aromatyczne płatki róży z wiśnią,
a do brzoskwini idealnie dopasował lawendę. Stworzył duety, w których
kwiaty i owoce wspaniale się komponują i smakowicie uzupełniają.
www.MOJLOWICZ.pl

Nowy smak Tofflairs!
Po sukcesie Tofflairsa o smaku karmelowym z intensywnie czekoladowym nadzieniem, Wawel wprowadza propozycję dla fanów czekoladowych doznań: Tofflairs o smaku czekoladowo-mlecznym. Nowość
łączy w sobie uwielbiany smak czekolady z wyjątkowym mlecznym
nadzieniem. To całoroczny produkt, który dzięki swojej konsystencji
i indywidualnemu opakowaniu typu „on the go” sprawdzi się nawet
w ciepłe dni. Nowy Tofflairs jest idealny do plecaka, kieszeni czy
torebki, a nowoczesny
design opakowania
zwraca uwagę na półce.
Czekoladowo-mleczna
nowość jest dostępna
w torebkach 120 g,
kartonikach 260 g oraz
w wersji luzowej i ekspozytorach Pick & Mix.
www.WAWEL.com.pl

Limitowana wersja żelków Fruittella
Kolejna niesamowita licencja trafiła pod skrzydła marki Fruittella!
Świnka Peppa, bo o niej mowa, to jedna z najpopularniejszych bajek
wśród najmłodszych Konsumentów w Polsce i na świecie! Kreskówka
ta opowiada o codziennym życiu
rozbrykanej i ciekawej świata
świnki Peppy oraz jej zabawnej
rodzinki.
Już od kwietnia dostępna jest
w sprzedaży limitowana i unikalna wersja żelków Fruittella
„Świnka Peppa” – o niezwykle
owocowo-jogurtowym smaku!
Wyjątkowość produktu podkreśla
kształt każdego żelka, przypominający znaną z kreskówki główną
bohaterkę.
www.PERFETTIVANMELLE.pl

Delissimo 105 g
Szeroka pod względem smaku oferta czekoladowych kul od Vobro
z nadzieniem w trzech wariantach smakowych (monosmaki):
nadzienie orzechowe w mlecznej czekoladzie, nadzienie kakaowe
w deserowej czekoladzie i nadzienie mleczne w białej czekoladzie.
Portfolio otrzymało nową spójną szatę graficzną pozwalającą na skuteczne budowanie mocnej pozycji
marki na półce w obszarze pralin
nieformalnych. Każda
pojedyncza kula
zwinięta jest w
elegancką zawijkę
dwuskręt. Gramatura każdego z wariantów smakowych
to 105 g.
www.VOBRO.pl
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Nowości
Nowe lody impulsowe od Grycana
Grand Gold Cherry – Władca Zmysłów
Królewską nowością lodową 2017 od marki Koral jest wzbogacenie bestsellerowej linii Grand-Gold o wersję Cherry. Są to genialnie kremowe
lody śmietankowe w towarzystwie przepysznej wiśniowej galaretki –
całość otulona jest najlepszej jakości prawdziwą deserową czekoladą
belgijską – prawdziwy Władca Zmysłów.
www.KORAL.com.pl

Gucie –pyszne lody dla małych łasuchów
od Augusto

Producent lodów marki Grycan – Lody od pokoleń, wprowadza do
sprzedaży nowe warianty lodów impulsowych 125 ml w kubeczkach
z łyżeczką – Sorbet z Malin i Sorbet z Mango. Nowe lody impulsowe
Grycan, Sorbet z Malin i Sorbet z Mango w kubeczkach 125 ml z dołączoną łyżeczką, są dostępne w sprzedaży
detalicznej od kwietnia 2017 roku. Dwa
najbardziej popularne sorbety, z Malin
oraz z Mango,
uzupełniają linię
już dostępnych
produktów impulsowych – lodów
waniliowych,
czekoladowych oraz
truskawkowych.
www.GRYCAN.pl

Diamant Konfitur-Fix 25 g

Lody na patyku dla dzieci stanowią najdynamiczniej rosnącą kategorię
lodów impulsowych. Dlatego wśród wielu propozycji Augusto na ten
rok można znaleźć ekscytujące nowości dla najmłodszych – lody na patyku Gucio w czterech przepysznych odmianach: ananasowe w dwóch
polewach: malinowej i o smaku gumy balonowej; ananasowe także
w dwóch polewach: pomarańczowej i kakaowej; waniliowe z kawałkami galaretki w polewie kakaowej
i waniliowe z sosem wiśniowym
w polewie kakaowej. Lody Gucio
charakteryzują się intensywnie kolorowymi owijkami z wizerunkiem loda
oraz sympatycznej postaci pingwina Gucio, niezawodnie przyciągając
wzrok najmłodszych.
www.AUGUSTO.pl

To nowatorski środek do domowych konfitur o wyjątkowej recepturze
umożliwiającej indywidualny dobór ilości cukru. Zróżnicowana ilość
dodawanego cukru nie
wpływa na konsystencję
– produkt sprawdza się
zarówno jako fix 2:1, jak i fix
3:1. Konfitury przygotowane na bazie Konfitur-Fix
mają intensywny kolor
i naturalny aromat.
Łatwy w użyciu, uznana
marka oraz przyjazna cena.
Dobrą ekspozycję Konfitur-Fix zagwarantuje display
na 20 lub 40 sztuk.
www.SKLEP.DIAMANT.pl

Konfiturex od Gellwe

Cykoria –
żelująca
Konfiturka

Konfiturex 2:1 – znacznie przyspiesza proces przygotowywania dżemów i konfitur. Produkt skutecznie chroni także domowe przetwory
przed pleśnieniem. Konfiturex 2:1 oferowany jest w wygodnym 40-gramowym opakowaniu, które służy
do przygotowania w ciągu zaledwie minuty konfitury lub dżemu
z 1 kilograma owoców gotowanych z 0,5 kilograma cukru.
Konfiturex 3:1 – to nowość
w portfolio Gellwe, dzięki
której można przygotować
pyszne niskosłodzone konfitury
używając tylko 0,35 kg cukru na
1 kg owoców. Oferowany jest
w wygodnym 50-gramowym
opakowaniu.
www.GELLWE.pl

164 |

www.hurtidetal.pl

Niezastąpiona w każdej
kuchni, ze względu na
szybki czas przygotowania. Wystarczą zaledwie 2
minuty, aby z zagotowanych z cukrem owoców
otrzymać gotowy dżem lub
konfiturę. Jedno opakowanie Konfiturki wystarcza do
przygotowania przetworów
z 1 kg owoców. Teraz dostępna w sklepie internetowym www.dodomku.pl.
Gramataura: 40 g.
www.CYKORIA.com.pl

Nowości
Mistrzowie grillowania
Kiełbasa śląska i podwawelska od mistrza masarskiego
Henryka Kani, to kwintesencja przepysznego smaku
tradycyjnie wędzonego mięsa wysokiej jakości. Idealne zarówno na ciepło, jak i w formie zimnej przystawki. Doskonale sprawdzają się w sezonie grillowym jako
jeden z jego głównych bohaterów. W połączeniu np.
ze świeżym, chrupiącym
pieczywem oraz musztardą, tworzą znakomitą
kompozycję, której trudno
się oprzeć. Oferowane
w wygodnym i poręcznym
worku doskonale nadają
się na grillowe przyjęcia.
www.HENRYKKANIA.pl

Limitowana edycja kiełbas w słoju od
Spichlerza Rusieckiego
Spichlerz Rusiecki – lider kategorii konserw mięsnych w słojach –
wprowadził do swojego portfolio limitowaną edycję kiełbas. Produkty
dostępne są w gramaturze 280 g w sprzedaży hurtowej i detalicznej.
Wśród nowości konsumenci mogą znaleźć trzy propozycje – kiełbasę
słoikową o charakterystycznym domowym smaku, białą kiełbasę o tradycyjnym polskim smaku
z silną nutą majeranku
i czosnku oraz niskokaloryczną kiełbasę drobiową
o wysokiej zawartości mięsa
i białka.
Nowe produkty posiadają
wysoką zawartość mięsa
i nie zawierają fosforanów
oraz glutaminianu sodu.
www.SPICHLERZRUSIECKI.pl

Pasztet pieczony z indykiem i gęsiną
Kategoria super premium wśród pasztetów. To niespotykane na rynku
połączenie pasztetu z indyka i gęsiny. To wyjątkowy pasztet, który
cechuje:
• brak konserwantów i krótki skład,
• wysoka mięsność: 101 g mięsa z indyka i gęsi oraz 18 g podrobów
drobiowych na każde 100 g produktu,
• wyrazisty smak i przyjemny, naturalny zapach,
• atrakcyjny wygląd:
brązowa, wypieczona skórka,
• mięsna, zwarta konsystencja.
Dostępny jest w opakowaniach foliowych flow-pack o gramaturach:
800 g (do sprzedaży
na wagę) oraz 210 g (do
lady samoobsługowej).
www.INDYKPOL.pl

Kiełbasy, że
palce lizać!
Na sezon grillowy 2017
przygotowano bardzo
ciekawą ofertę produktów na grill, patelnię czy
też do przygotowania
w piekarniku. Najciekawszą propozycją są 3
smacznie wyglądające
kiełbaski o zaskakujących smakach:
• kiełbasa Włoska o smaku suszonych pomidorów,
• kiełbasa Piekło w Gębie z dodatkiem chilli,
• kiełbaska Góralska z dodatkiem wędzonego sera.
Przygotowano je w posiłkując się gustem współpracującego z naszą
firmą finalisty MasterChef Charlie-go Daigneault.
Produkty pakowane w VAC i MAP. Waga od 0,34 – 0,8 kg.
www.HANDEREK.com.pl

Klops pieczony Cedrob
Pieczone mięso od zawsze gościło na polskich stołach. Soczysta
pieczeń w towarzystwie smakowitych warzyw przywołuje znane każdemu smaki dzieciństwa. Produkt stworzony specjalnie dla amatorów
pieczeni, jednak w oryginalnej odsłonie. Zastosowana kompozycja
przypraw wzbogaca jego walory smakowe i zapachowe. Jest to
produkt o delikatnym, lecz charakterystycznym smaku, wynikającym z dodatku
wątróbki drobiowej i pietruszki. Do
spożycia zarówno na zimno, jak
i na ciepło.
www.CEDROB.com.pl

Lunch Boxy z mięsem i ryżem –
Błyskawiczny Sposób Na Głód
Smaczne dania ulubionej marki Vifon w
nowoczesnych opakowaniach w typu take-away.
Zabierz do domu, pracy
czy w podróż i rozkoszuj się
niepowtarzalnym smakiem
i aromatem oryginalnych
dań kuchni azjatyckiej. Nasze
propozycje: Kurczak w stylu
tajskim, Kurczak w stylu indyjskim, Kurczak słodko-kwaśny,
Wieprzowina w stylu chińskim
oraz Wołowina pięć smaków.
www.TAN-VIET.com.pl
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Nowości
Capellini

Nordic – czysty smak północy

Swoją premierę w portfolio firmy
Pol-Foods miała niedawno nowa
forma makaronu bezglutenowego
– Capellini, nazywana potocznie
nitką, wykorzystywana najczęściej
do przygotowania domowego
rosołu. Ta forma makaronu ceniona
jest przez gospodynie domu za jej
delikatność i szybkość gotowania.
Można z niej tworzyć kotleciki
makaronowe, lekkie zapiekanki
z warzywami czy nadziewane papryki.
Atutem naszych makaronów jest ich bezglutenowość, wyjątkowy smak i gwarancja najwyższej
jakości rekomendowana przez Stowarzyszenie Przekreślonego Kłosa
i samych konsumentów, którym dziękujemy za życzliwe recenzje.
www.SOTELLI.com

Nordic to unikalne produkty na bazie owsa, które świetnie smakują i są
wygodne w przygotowaniu na śniadanie, jako przekąska lub jako główny posiłek. W ofercie marki znajdziemy płatki owsiane naturalne 500 g,
Płatki owsiane Jumbo Oats 600 g, gamę owsianek w saszetkach: wariant
BIO oraz warianty smakowe: z malinami i gorzką czekoladą, z owocami
oraz z białą czekoladą i truskawkami.
Dodatkowo propozycję zdrowych
przekąsek uzupełniają chrupiące
ciastka owsiane w czterech wariantach
smakowych: owsiane; z żurawiną
i karmelem; z borówkami; z gorzką
czekoladą.
Nowości dostępne
od maja.
www.RAISIO.com

Fasola konserwowa biała – Piękny Jaś

Makaron Lubella MINI – nowość
w rodzinie

Fasola Piękny Jaś to doskonała baza do polskiej fasolki po bretońsku,
dzięki której zaoszczędzamy czas na gotowanie fasoli dodając ją do
bazy mięsno-pomidorowej.
Fasola Jaś – posiada silne
właściwości alkalizujące,
neutralizuje nadmiar kwasów w organizmie, posiada
mniej tłuszczów niż inne
gatunki fasoli. Zawiera
fosfor, magnez, żelazo,
wapń, cynk, witaminy A,
B, PP. Działa korzystnie na
wątrobę i płuca, upiększająco na skórę.
www.JAMAR.pl

Nowa linia makaronów MINI od Lubelli to aż pięć unikalnych propozycji. W zależności od tego, czy chcemy przygotować makaron w wersji
na słodko, chcemy wzbogacić swoje posiłki o różnorodne warzywa,
czy po prostu mamy ochotę na klasykę w nieco innym, niestandardowym, MINI wydaniu – każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie! Wśród
nowych makaronów Lubella oferuje pięć inspirujących propozycji:
Lubella Mini świderki z czekoladą, Lubella Mini rurki z warzywami,
Lubella Mini kokardki, Lubella
Mini penne, Lubella
Mini kółka. Z nowymi
makaronami Lubelli
nawet znane i już
sprawdzone przepisy zyskają zupełnie
nowy charakter.
www.LUBELLA.pl

Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach
z Makaronami Polskimi

Bieluch śmietankowy–kanapkowy

Nowoczesna linia „W kuchniach świata” Makaronów Polskich wzbogaciła się o wstęgi w dwóch
perfekcyjnie skomponowanych
wariantach smakowych: ze szpinakiem i czosnkiem oraz papryką
i chili. Nowości wyróżnia wśród
konkurencji unikalna jakość, uzyskana dzięki długoletniej tradycji
wytwarzania makaronów walcowanych. Dodatkowym atutem jest
stabilne i łatwe do wyeksponowania na półce, atrakcyjne opakowanie z propozycjami przepisów na
inspirujące dania.
www.MAKARONYPOLSKIE.pl
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Serek Bieluch śmietankowy–kanapkowy to nowość w „rodzinie”
Bielucha. Bez barwników i konserwantów. Bieluch kanapkowy to
lekkie, porządne śniadanie! Kiedy potrzebujemy czegoś lekkiego,
ale też w pełni wartościowego i naturalnego. Wyróżnia go nie tylko
kształt opakowania i praktyczna przykrywka ale również zawartość.
W porównaniu do innych serków tego typu zawiera więcej białka
a mniej tłuszczu. W składzie znajduje się również sól
dietetyczna Salvita o obniżonej zawartości sodu a podwyższonej
zawartości potasu. Jest
gęsty, kremowy
o śmietankowym
lekko słonym smaku. Idealnie nadaje
się na kanapkę.
www.BIELUCH.eu

