
06/2017
m

ag
azyn

 ku
p

có
w

 p
o

ls kich

ogólnopolskie pismo rynku fmcg

06/136
Czerwiec 2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

PODSUMOWANIE VII EDYCJI KONKURSU  
„ZŁOTY PARAGON – NAGRODA KUPCÓW POLSKICH” str. 28







Od redaktora

4 | www.hurtidetal.pl

Drodzy Czytelnicy,
W czerwcowym wydaniu miesięcznika Hurt & Detal – tradycyjnie już – prezentujemy Laure-

atów konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. Oficjalne ogłoszenie wyników na-
stąpiło podczas uroczystej Gali, która odbyła się 25 maja br. w warszawskim Teatrze Kamienica.

W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 gości związanych z sektorem FMCG. 
Wręczyliśmy 68 statuetek „Złoty Paragon” i 124 Wyróżnienia dla produktów i linii produk-

towych. Ponadto Kolegium Redakcyjne wręczyło 18 statuetek specjalnych „Złoty Paragon” dla 
wybitnych osób i firm związanych z polską branżą produktów szybkozbywalnych. 

Bardzo dziękujemy Patronom Honorowym, Partnerom, a także Fundatorom Nagród – dzięki 
którym mogliśmy przeprowadzić konkurs oraz Galę Finałową na tak wysokim poziomie.

Serdecznie zapraszam do lektury czerwcowego wydania miesięcznika Hurt & Detal, w którym 
omawiamy m.in. kategorie produktów przykasowych, wakacyjnych, fit i serów. Zachęcam też 
do odwiedzenia działu drogeryjnego oraz Poradnika Kupca. Przeczytajcie również nasze relacje 
z targów PLMA w Amsterdamie i Food Show w Seulu.

Tradycyjnie już publikujemy kolejne Rozmowy Niefiltrowane z Detalistami, a także dział: 
„Zmieniaj sklep – Zwiększaj Zyski”, gdzie Shop Doctor wraz z ekspertem z firmy Modern-Expo 
doradzają w optymalizacji placówki handlowej.

Pozdrawiam serdecznie!

Tomasz Pańczyk 
Prezes Wydawnictwa, Redaktor Naczelny
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Do wygrania łącznie

gadżetów
dla Twoich klientów!

Kupuj produkty promocyjne, zbieraj punkty i bądź najlepszy w rankingu.
W każdym etapie promocji wygrywa 250 klientów. 

Sprawdzaj na bieżąco co możesz

wygrać w danym etapie!

Co dwa tygodnie do wygrania pakiety do przeprowadzenia promocji w Twoim sklepie!

Bądź najlepszy i zadbaj o swoich klientów!

Promocja trwa od 05.06 do 30.07.17. Regulamin dostępny u Kierownika Hurtowni i na www.hurtownie.eurocash.pl
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Wiemy, jak czerpać
z natury.

r e k l a m a

Naturalny Gęsty
idealny do kuchni!

Jogurt



UNIA EUROPEJSKA WSPIERA KAMPANIE
PROMUJĄCE WYSOKOJAKOŚCIOWE

PRODUKTY ROLNE

To europejski znak przyznawany produktom regionalnym  
wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym  

są wytwarzane i podkreślającej ich związek z tym miejscem.

Twardy ser, niezawierający laktozy, dojrzewający 
minimum 12 miesięcy. Ze złotą skórką i sprężystym 
miąższem. Uznawany jest za niepowtarzalny
ze względu na jego jakość. Smak: orzechowy, 
lekko owocowy, pikantny, z delikatnym,
korzennym aromatem.

Tradycyjny, farmerski ser pleśniowy z niebieskimi 
żyłkami przypominającymi marmur. Barwa:
od biało-żółtej do słomkowej. Miękki, słodkawy 
miąższ kremowa konsystencja. Smak: pikantny, 
czasem słodkawy. Zapach: ostry, grzybowy.

Półtwardy, tradycyjny, niepasteryzowany ser żółty 
o zwartej, lekko kremowej konsystencji, pełnej 
małych, nieregularnych oczek. Miąższ: od barwy 
białej do słomkowej. Smak: owocowy, lekko ostry. 
Dojrzewając nabiera intensywnego, specyficznego 
zapachu kwasu mlekowego.

Słońcem, turkusem Morza Śródziemnego, wakacjami we Włoszech i przysmakami najbardziej znanej na świecie 
kuchni. Dlatego właśnie trzyletnia kampania promująca najwyższą jakość, długoletnią tradycję oraz odpowie- 
dzialność w produkcji serów nie mogła nazywać się inaczej. Ambasadorami kampanii są trzy, doskonale znane 
na całym świecie, choć pochodzące z północnych Włoch, sery: Asiago, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola.  
Swój niepowtarzalny smak zawdzięczają niezmienionej od kilkuset lat recepturze, hodowli bydła karmionego paszą 
produkowaną zgodnie z surowymi normami, zabraniającymi stosowania kiszonek oraz jakości mleka, która jest 
ściśle powiązana z nieskażonym i rygorystycznie chronionym środowiskiem naturalnym. 

Odkrywając wspólnie tajemnice serów Asiago, Parmigiano Reggiano, Gorgonzoli, poznajemy równocześnie 
znaczenie unijnego certyfikatu i oznaczenia Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP). Jest to europejski znak 
przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym są wytwarzane 
i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Wszystkie surowce, potrzebne do wytworzenia tych produktów 
muszą pochodzić z określonego obszaru geograficznego, a wszystkie fazy wytwarzania muszą odbywać się na tym 
obszarze. Charakterystyczna forma graficzna, kolorystyka znaku oraz jego treść są wspólne dla wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej. 

Certyfikat ChNP daje gwarancję zakupu lokalnych i autentycznych produktów o wysokiej jakości, które są częś- 
cią dziedzictwa gastronomicznego krajów Unii Europejskiej. Podkreślają znaczenie pracy producentów poprzez 
tworzenie wartości dodanej, która stanowi ochronę dla producentów, zabezpieczając ich przed podróbkami  
i nieuczciwą konkurencją. Są bodźcem do zachowania i rozwoju terytoriów produkcji, lokalnych gospodarek oraz 
różnorodności rolnej i spożywczej.

Organizatorami kampanii są trzy włoskie konsorcja zrzeszające producentów serów Parmigiano Reggiano, 
Gorgonzola i Asiago. 
• Il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano 
• Il Consorzio di Tutela del formaggio Asiago 
• Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola 

www.thetasteofdolcevita.eu
www.taksmakujedolcevita.pl 

Jak smakuje Dolce Vita?

Dlaczego warto kupować sery z certyFikatem? 

Smak i jakość gwarantowane!

Organizatorzy kampanii

ASIAGO DOP (CHNP)

GORGONZOLA DOP (CHNP)

PARMIGIANO REGGIANO DOP (CHNP)
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AMBRA S.A. inwestuje 
w zakład produkcyjny

Barilla Cup III – makaranowe 
mistrzostwa czas zacząć!

Ponad 2 mln zł zainwesto-

wała AMBRA S.A. w zakład 

produkcyjny w Biłgoraju na 

Lubelszczyźnie. Dzięki no-

wym technologiom może 

produkować cydr niefiltro-

wany i wyznaczać nowy 

standard polskiego cydru 

naturalnego. Inwestycje to duży krok w stronę jeszcze większej 

naturalności produktu. Objęły m.in. skrócenie czasu na tłoczenie 

jabłek, specjalistyczne wyposażenie ciśnieniowych zbiorników fer-

mentacyjnych pozwalających na kontrolę i regulację temperatury 

fermentacji czy montaż instalacji chłodniczej w hali produkcyjnej.

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Barilla Cup! Wszyscy, 

którzy niecierpliwie czekali na tę informację, mogą zabierać się za 

gotowanie i wyciągać smartfony czy aparaty fotograficzne. Tak jak 

w zeszłym roku zadaniem konkursowym jest przygotowanie potra-

wy Barilla, zrobienie zdjęcia i umieszczenie go w galerii na stronie 

BARILLACUP.PL. Przepis jest równie ważny co zdjęcie, dlatego też 

trzeba się trochę wysilić, by wykorzystać szansę na wygranie wy-

cieczki do Włoch, rocznego zapasu makaronu czy brytfanny firmy 

LE CREUSET. Barilla przygotowała aż 50 rocznych zapasów ma-

karonów i 500 nagród gwarantowanych. Inspiracji można szukać 

także na stronie samego konkursu.

Karma su-

cha Teo® dla 

d o r o s ł y c h 

psów to pol-

ski produkt, 

wy tworzony 

z wysokiej 

jakości skład-

ników, wzbo-

gacony zesta-

wem witamin 

i minerałów. Właściwie zbilansowana 

receptura karmy, opracowana pod nad-

zorem specjalistów, gwarantuje zdrowie 

i dobrą kondycję. Odpowiednio dobra-

na kompozycja aminokwasów wspomaga 

naturalną odporność, wzmacnia zęby, 

mięśnie i stawy oraz zapewnia wital-

ność i energię. Produkt objęty jest szere-

giem działań promocyjno-reklamowych.  

Dostępne warianty smakowe: z drobiem, 

z wołowiną.

W ostatnich 

dniach marka 

Carlo Rossi zyska-

ła kolejny powód 

do świętowania. 

Jej ubiegłoroczna 

nowość, Carlo 

Rossi Refresh, 

oficjalnie stała się 

rynkowym hitem, 

przekraczając barierę 100 tysięcy sprzeda-

nych 9-litrowych skrzynek.

Carlo Rossi Refresh – wariant truskaw-

kowy i brzoskwiniowy – to nawiązanie 

do sukcesu rynkowego słodkich win tej 

marki, które sprzedały się w ilości pra-

wie 14 milionów butelek od 2012 roku.* 

To także odpowiedź na potrzeby konsu-

mentów, którzy cały czas poszukują win 

w lekkim, orzeźwiającym stylu, z lekko 

musującym profilem.

W ramach odświeżenia marki Karmi 

wprowadziło na rynek nowe opakowania z 

hasłem „Nie za słodkie, nie za gorzkie”. Jest 

to element kampanii wizerunkowej, która 

ma zwrócić uwagę konsumentów, że bezal-

koholowe piwo Karmi jest idealne zarówno 

dla kobiet, jak i  dla mężczyzn. Uniseksowy 

charakter marki podkreślają nowe opakowa-

nia. Uproszczona grafika etykiet, z symbolem 

kłosów jęczmienia oraz szyszki chmielu, pod-

kreśla piwny charakter Karmi i zachęca do 

spróbowania zarówno panie jak i panów. 

Nową strategię marki pod hasłem „Nie za 

słodkie, nie za gorzkie” stworzyła firma dorad-

cza Kubuj Strategia, za rebranding odpowiada 

agencja Dragon Rouge. 

Wprowadzeniu Karmi w nowych opako-

waniach towarzyszą działania na poziomie 

sklepów oraz w mediach społecznościo-

wych. Za kreację ATL-ową i BTL-ową, odpo-

wiada Red8 Advertising a za działania w so-

cial media Red8 Digital.

Jeśli karma dla psa 
to tylko Teo®

Carlo Rossi 
Refresh rynkowym 
hitem!

Karmi – nie za słodkie, 
nie za gorzkie
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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).





10 lipca marka 

Pudliszki rozpoczy-

na promocję konsu-

mencką pod nazwą 

„Do wygrania za 

dwa dania”. Zasady 

udziału w promocji 

są bardzo proste. 

Żeby wziąć udział w akcji należy:

• Zakupić dwa dowolne dania goto-

we Pudliszki,

• Dokończyć zdanie „Mój plan na 

udane wakacje to….” i wysłać SMS 

z odpowiedzią na numer 70068. 

Konieczne jest zachowanie parago-

nu jako dowodu zakupu.

Każdego dnia autor najbardziej kreatywnego 

tekstu wygra 500 PLN w gotówce. Co tydzień 

będzie do wygrania IPhone7, a raz w miesiącu 

wakacje dla całej rodziny za 5 000 PLN.

Promocja jest wsparta dodatkowymi ma-

teriałami POS w punktach sprzedaży. Trwa 

ona od 10 lipca do 3 września 2017 roku.

Promocja konsumencka 
dań gotowych Pudliszki

Autentycznie NAJ! Prawie 10 mln 
skonsolidowanego zysku netto 
w I kwartale Grupy Gobarto

W tym sezonie Oranżada Hellena 

przygotowała dla swoich miłośników 

wiele atrakcji. Na rynku debiutuje 

żółta Oranżada Hellena w formatach 

impulsowych – puszce 250 ml, butelce 

PET 400 ml i szklanej butelce z kap-

slem twist-off 275 ml. Oprócz tego, 

1 maja ruszył ogólnopolski konkurs 

konsumencki pod hasłem „NAJKON-

KURS! Wygraj wakacje z Oranżadą”, 

w którym do wygrania są cenne na-

grody, m.in. wakacje dla dwóch osób 

o wartości 8 tys. złotych. 

15 maja wystartowała nowa kampania spotowa, której bohate-

rem jest Kuba Wojewódzki, a głosu użyczyli: Krystyna Czubówna 

i Tomasz Zimoch. 3 rotujące spoty emitowane będą w stacjach 

ogólnopolskich i tematycznych do końca lipca. Działania marke-

tingowe prowadzone są w ramach szerokiej platformy komunika-

cyjnej – Autentycznie NAJ! – która jest naturalnym rozwinięciem 

pozycjonowania marki, promującego unikalność produktu, jego 

polskie pochodzenie, nowoczesność i patriotyzm konsumencki.

W pierwszym kwartale tego 

roku Grupa Gobarto wypra-

cowała 9,5 mln zł skonsolido-

wanego zysku netto (wzrost 

r/r o 370%) przy przychodach 

wyższych niż rok wcześniej 

o 17,7% i wynoszących 397,7 

mln zł. Przychody z eksportu wyniosły 61,7 mln zł, czyli o 54,8% wię-

cej r/r, co dało 15,5% udział w przychodach ogółem. Zysk operacyjny 

Grupy osiągnął wartość 13,6 mln zł i był wyższy o 173% od uzyska-

nego w I kwartale 2016 roku. W raportowanym okresie Grupa wy-

pracowała 20,2 mln zysku EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) 

– o 98% więcej r/r. 

Segmentem, który miał największy wpływ na poprawę wyników 

Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Go-

barto S.A. Jego przychody wyniosły 380,3 mln zł, a zysk operacyjny 

6 mln zł. W tym czasie EBITDA osiągnęła wartość 9,8 mln zł.

Ruszyła kampania reklamowa wody funk-

cjonalnej Vytautas (produkowanej przez JSC 

„Birštono mineraliniai vandenys“ na Litwie). Ak-

cję, realizowaną pod hasłem „Vytautas –  pełna 

minerałów”, przygotowała agencja hi GRUPA, 

która odpowiada za przygotowanie i wdrożenie 

strategii komunikacji oraz zakup mediów. 

Działania prowadzone są głównie w inter-

necie w formie content marketingu i video 

wywiadów oraz eventy i sponsoring podczas 

imprez sportowych. Powstaje również cykl 

materiałów video, m.in. pokazujący proces 

produkcyjny, realizowany w fabryce wody 

Vytautas na Litwie przy współpracy z kana-

łem Zabiegani.TV. Kampania potrwa do koń-

ca czerwca.  

Vytautas to najstarsza marka wody mine-

ralnej na Litwie od kwietnia 2013 r. dostępna 

także w Polsce.

Z początkiem czerwca 

na sklepowych półkach 

pojawiły się tradycyjne 

octy spirytusowe WSP 

„Społem” Kielce w  no-

wej szacie graficznej.

Producent, chcąc 

podkreślić pochodzenie 

swojego wyrobu i jego 

85-letnią tradycję posta-

nowił dokonać zmiany wizerunku produktu. 

Od teraz na etykiecie Octu spirytusowego 

10% będzie widniał napis „Ocet Kielecki”. 

Rebranding produktu ma także inny po-

wód. WSP „Społem” nową stylistyką oraz 

nazewnictwem wyrobu nawiązuje do tra-

dycyjnej linii Musztard Kieleckich, które po-

wstają w fabryce WSP „Społem” od 1932 r. 

wg niezmiennej receptury. Ich kluczowym 

składnikiem jest właśnie długo ważony ocet 

spirytusowy.

Kampania 
Vytautas

Ocet Kielecki – 
w nowej szacie 
graficznej
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Martyna Wojciechowska 
i Żywiec Zdrój zobowiązują się 
dbać o naturalne zasoby wody 
w Polsce

ODKRYWCY DRUGIEJ 
NATURY – Ekspedycja  
Żywiec Zdrój

Kiri: 110% wzrostu sprzedaży

,,Natura jest źró-

dłem zdrowia. Woda 

jest optymalna dla 

zdrowia, dlatego zo-

bowiązujemy się dbać 

o jej naturalne zasoby 

w Polsce” – tak brzmi 

treść zobowiązania na rzecz natury, podpisanego przez Martynę 

Wojciechowską – ambasadorkę programu „Po stronie natury” oraz 

Fabrizo Gavelli, Prezesa Zarządu Żywiec Zdrój. Zobowiązanie jest 

kolejnym krokiem w działaniach na rzecz natury, które długofalowo 

realizuje marka. Od dziewięciu lat Żywiec Zdrój wraz z partnerami 

prowadzi program „Po stronie natury”, w ramach którego, w trosce 

o naturalne zasoby wodne sadzi drzewa i prowadzi działania edu-

kacyjne. Firma wdraża też konsekwentnie odpowiednie działania 

w swoich fabrykach, realizuje projekty małej retencji i wspiera orga-

nizacje pozarządowe w realizacji pomysłów na rzecz natury.

Działania na rzecz natury wspiera także ambasadorka programu 

„Po stronie natury” – Martyna Wojciechowska. 

W 2017 roku Ekspedycja 

Żywiec Zdrój przyjmuje for-

mę reality show. W ramach 

6-tej już edycji Ekspedycji 

uczestnicy będą odkrywać drzemiącą w nich drugą naturę. Już od 13 

lipca wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić poczynania szóstki 

bohaterów, wyłonionych wcześniej podczas castingu, na kanale Di-

scovery Channel. Ekspedycja Żywiec Zdrój komunikowana jest na 

opakowaniach wszystkich produktów gazowanych Żywiec Zdrój.

Kiri przekąska to pyszny topiony serek Kiri z twarożku i śmietanki 

z chrupiącymi paluszkami. To świetna propozycja na letnie dni wy-

pełnione dziecięcymi aktywnościami. To doskonała przekąska bę-

dąca źródłem wapnia, tak potrzebnego w diecie dziecka. Produkt 

jest wspierany telewizyjną kampanią reklamową, materiałami 

POS oraz promocjami w sklepach, co z pewnością 

poprawi i tak ogromny 110%*  wzrost 

sprzedaży mierzony rok do roku.

Nowy Hochland Kanapkowy – serek z charakterem otrzyma silne 

wsparcie promocyjne. W czerwcu br. startuje kampania telewizyjna, 

w której główną rolę otrzymały zabawne kreskówkowe postacie. Spot 

podkreśla najważniejsze wyróżniki produktu – kremową konsystencję, 

intensywne składniki z charakterem, różnorodność smaków. Zaplano-

wano także kampanię reklamową w social mediach, kampanię Ad-

Words oraz ambient. W czerwcu pojawi się także kampania prasowa 

w mediach handlowych. Przewidziane zostały też działania PR. Kreację 

spotów przygotowała agencja GPD Agency. Za plan oraz zakup mediów 

odpowiada Value Media. 

Nowy Hochland Kanapkowy

W 2017 r. ZM „Łmeat –Łuków” rozpoczęły procedurę połączenia z ZM Henryka Stokłosy 

w Śmiłowie, również wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Henryka Stokłosy. Finalizacja 

połączenia planowana jest na koniec bieżącego roku. Celem konsolidacji jest specjalizacja 

produkcji obu zakładów oraz optymalizacja kosztów działalności. Projektowane połączenie 

obu zakładów ma na celu zwiększenie efektywności działalności i innowacyjności produkcji. 

Pozwoli to także na stworzenie atrakcyjniejszej oferty produktowej. 

Konsolidacja ZM  
„Łmeat-Łuków” 
w Łukowie i ZM Henryka 
Stokłosy w Śmiłowie

Producent butelkowanych, zdrowych 

herbat przygotował specjalną promocję 

dla punktów detalicznych na sezon czer-

wiec/lipiec: pakiety z gratisami, biżuterią 

Ani Kruk oraz lodówkami i stojakami do 

ekspozycji. Firma SOTI Natural sp. z o.o 

wykupiła kampanię prasową, telewizyjną, kinową oraz planuje trasę 

letnią z sotinkami wspierającą odsprzedaż w sklepach zdrowych na-

pojów marki SOTI.

Promocja orzeźwiających 
napojów detoks 
SOTI Natural 

*Danone za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, cała 
Polska (zdefniowana jako suma kanałów: hipermarkety, su-
permarkety bez dyskontów, dyskonty, duże sklepy spożyw-
cze w tym sieci chemiczne, średnie sklepy spożywcze, małe 
mklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze, kioski, stacje 
benzynowe) wartość sprzedaży, okres skumulowany styczeń - 
grudzień 2016 vs poprzedni rok w kategorii serów topionych.
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Trzy pytania do Klaudyny Stanibuły, Brand Managera marki Gellwe 
i Fitella w firmie FoodCare kieruje Joanna Kowalska.

Trzy pytania do...

Sezon letni to czas lekkich deserów, najlepiej 

podawanych na zimno. Co marka Gellwe 

przygotowała na ten czas?

Można śmiało powiedzieć, że sezon letni 

już się rozpoczął, a wraz z nim – kolorowy 

szał na owoce letnie, które już królują na pół-

kach sklepowych. Podczas ciepłych miesięcy 

– od maja do sierpnia – konsumenci chętniej 

sięgają po produkty, które są łatwe i szybkie 

w  przygotowaniu. Wysokie zyski w sklepie 

przyniesie dobrze przygotowana oferta, obej-

mująca najchętniej kupowane produkty. Dla-

tego nie może w niej zabraknąć sernika na 

zimno i galaretki Gellwe.

Proszę opowiedzieć o wspomnianych pro-

duktach.

Sernik nieodłącznie kojarzy się z polską 

kuchnią. Pojawia się na stole podczas świąt, na 

niedzielnym obiedzie, w czasie uroczystości ro-

dzinnych. Ciasto można przygotować na wiele 

sposobów, także na zimno. Ta wersja jest wybie-

rana przede wszystkim w czasie ciepłych, letnich 

dni, kiedy konsumenci szukają lekkiego i  de-

likatnego ciasta. Sernik  doskonale komponuje 

się z letnimi owocami i galaretką. Ze względu na 

łatwy sposób przygotowania, może być przyrzą-

dzony także przez dzieci, które coraz chętniej 

przyłączają się do swoich mam w przygodach 

kulinarnych. To również zdrowa propozycja 

ciasta, produkowana wyłącznie z naturalnych 

składników. Konsumenci najchętniej sięgają po 

sernik marki Gellwe, który jest niekwestionowa-

nym liderem w swojej kategorii  (Nielsen, 2016).

Galaretki to najczęściej wybierane desery 

w upalne dni. Sprzedaż galaretek wzrasta w sezo-

nie letnim, kiedy pojawiają się polskie owoce, np. 

truskawki, jagody, porzeczki i maliny. Galaretka 

jest bardzo prosta w przygotowaniu, doskonale 

komponuje się z owocami, bitą śmietaną Śnieżką 

i ciastami, dlatego ma swoich miłośników w każ-

dej grupie wiekowej. Marka Gellwe przygotowała 

kolorową kompozycję pysznych i owocowych ga-

laretek o smakach: truskawkowym, cytrynowym, 

wiśniowym, agrestowym, malinowym, brzo-

skwiniowym, pomarańczowym. Galaretki Gell-

we zajmują czołowe miejsce w swojej kategorii. 

Czym wyróżnia się marka Gellwe?

W kategorii deserów wygrywają marki, któ-

re cieszą się największym zaufaniem klientów. 

Marka Gellwe jest obecna na rynku od 1984 

roku i od tego czasu stale gości w polskich do-

mach. Kojarzy się z wysoką jakością produktów, 

a także naturalnymi składnikami, które od po-

nad trzech dekad polscy konsumenci wykorzy-

stują do własnych deserów i wypieków. Siła tra-

dycji, jakość i zaufanie klientów to najsilniejsze 

strony Gellwe. To sprawia, że nie tylko w okre-

sie letnim Polacy sięgają właśnie po sprawdzone 

produkty Gellwe.
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Dlaczego warto przystąpić do Sieci Sklepów abc?

TWOJA ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RYNKU

gotowy system zarządzania i sprzedaży win w Twoim sklepie

doskonały wybór asortymentu 

atrakcyjna ekspozycja 

magazyn o winie dla Twoich klientów

torebki prezentowe oraz atrakcyjne promocje

Korzyści dla Twojego biznesu

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

Korzyści dla Twoich klientów

Marka własna
 DOBRY WYBÓR!

550 produktów we wszystkich 
najważniejszych kategoriach

szeroka gama produktów spożywczych oraz chemicznych

sprawdzona jakość

przystępne ceny





Rynek pracy w handlu  
– nieprzygotowani mają kłopot
Już od ponad roku rynek pracy stał się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Dla handlu oznacza to, że uzupełnienie 
braków w zatrudnieniu staje się coraz trudniejsze, zaś koszty pracy są z miesiąca na miesiąc coraz wyższe.

Płace a rentowność
Główny Urząd Statystyczny ocenia, że udział 

handlu w ogólnej liczbie osób czynnych zawo-

dowo przekracza w Polsce 15%. Natomiast efek-

tem spadającego bezrobocia i zmian rynkowych 

okazuje się rosnący niedobór pracowników i co-

raz wyższe żądania płacowe. A wobec skali za-

trudnienia w handlu obecne problemy mają nie 

tylko charakter branżowy, ale mogą rzutować na 

sytuację całej gospodarki. Trzeba mieć przy tym  

świadomość, że handel produktami spożywczy-

mi znalazł się w najtrudniejszej sytuacji. Przez 

wiele lat bowiem poziom płac w tym sektorze 

gospodarki, przede wszystkim wśród pracowni-

ków najniższego szczebla, był szczególnie niski.  

Gdy więc pojawiła się możliwość znalezienia 

przez słabo wykwalifikowanych pracowników 

lepiej płatnego zajęcia na lokalnych rynkach roz-

począł się z jednej strony proces odchodzenia 

pracowników ze sklepów, z drugiej zaś narastać 

zaczęła presja płacowa. Pierwszy z tych elemen-

tów widoczny stał się przede wszystkim w han-

dlu tradycyjnym, zaś drugi w największych mię-

dzynarodowych sieciach handlowych, przede 

wszystkim o charakterze dyskontowym. Głośne 

na cały kraj stały się żądania i protesty pracowni-

ków Biedronki, Lidla czy Tesco. Nawet w miarę 

niezłe warunki płacy i pracy w części z tych sieci 

nie powstrzymały związków zawodowych przed 

eskalacją żądań. 

Niskie płace w handlu tradycyjnym produk-

tami FMCG to pochodna bardzo niskiej ren-

towności tego biznesu. Przedsiębiorcy, którym 

udaje się wypracować rentowność przekra-

czającą 1% uważają to za sukces. W tej sytu-

acji znaczące podniesienie płac, a tym samym 

wzrost kosztów funkcjonowania sklepu może 

oznaczać jego upadek. Najlepiej znający rynek 

wielcy dystrybutorzy hurtowi przyznają,  iż spo-

tkali się z przypadkami likwidacji spożywczych 

placówek handlowych ze względu na brak 

pracowników i niemożność zaoferowania wyż-

szych niż dotychczas płac. Nawet jeżeli są to 

przypadki odosobnione, to nie należy ich lek-

ceważyć, bowiem pokazują tendencje z jakimi 

przedsiębiorcy będą się musieli liczyć w najbliż-

szym czasie. Wszelkie badania i opinie eksper-

tów potwierdzają bowiem, że obecny kryzys na 

rynku pracownika będzie się pogłębiał.

Być blisko z ludźmi
Największe trudności przeżywają oczywiście 

te sklepy tradycyjne, które funkcjonują poza 

zorganizowanymi strukturami i nie potrafiły 

właściwie przygotować się do nadchodzącego 

kryzysu. Podmioty większe i dobrze zorganizo-

wane były w stanie przewidzieć zbliżające się 

kłopoty. Marek Theus, właściciel 10 dużych 

palcówek handlowych w rejonie Trójmiasta 

już przed rokiem zdecydował się na wyraźne 

podniesienie płac od 10 do 15%, jak rów-

nież zaoferował pracownikom szereg korzy-

ści pozapłacowych. Obecnie w jego sklepach 

ekspedientka zarabia około 2300 zł netto (na 

rękę) i  może liczyć na różnego typu bonu-

sy w formie wycieczek, także zagranicznych, 

czy wartościowych, gratisowych podarunków 

np. artykułów gospodarstwa domowego. „Dla 

utrzymania stanu zatrudnienia i nie dopuszcze-

nia do odchodzenia pracowników niebagatel-

ne znaczenie mają także dobre relacje między 

właścicielem sklepu i jego pracownikami. Ja 

i mój brat staramy się być w każdej naszej pla-

cówce handlowej jak najczęściej, rozmawiać 

z ludźmi, wysłuchać ich problemów, a gdy jest 

to konieczne zapewnić im wsparcie, także fi-

nansowe” – opowiada Marek Theus. „Ponadto 

przygotowaliśmy program, który przewiduje, 

że pracownik przyprowadzający nową osobę 

chętną do pracy, która przepracuje u nas co 

najmniej pół roku, może liczyć na sporą graty-

fikację finansową”.

W efekcie tych działań sklepy Marka The-

usa obecnie nie odczuwają takich trudności, 

z  jakimi boryka się tak wiele sklepów deta-

licznych. Oczywiście występuje naturalna ro-

tacja pracowników, nie większa jednak, niż 

w latach minionych. Notując natomiast stały 

wzrost sprzedaży od ponad 1 do nawet 14% 

w skali roku w zależności od sklepu firma może 

zagwarantować pracownikom nie tylko stabil-

ność zatrudnienia i utrzymania dotychczaso-

wych warunków pracy i płacy, ale także szansę 

na kolejne regulacje płac.

Efekt 500+
Także większość placówek handlowych 

działających w ramach Polskiej Grupy Zakupo-

wej „Kupiec” radzi sobie na coraz trudniejszym 

„pracowniczym” rynku, chociaż, jak przyznaje 

Marcin Bańka, Prezes Grupy, presja płacowa 

jest coraz większa. Koszty pracy wyraźnie więc 

rosną, chociaż skala jest tu uzależniona od re-

gionu i lokalnego poziomu bezrobocia. Prawie 

200 placówek handlowych Grupy funkcjonu-

je głównie w województwach południowych 

oraz na terenie Mazowsza. Tam, gdzie bezro-

bocie jest najniższe trudności z uzupełnieniem 

załóg sklepowych są oczywiście największe. 

Czyli w rejonie wielkich aglomeracji miejskich. 

Ale i tu detaliści znajdują sposób. Niektórym 

przedsiębiorcom opłaci się wynająć lub na-

wet kupić osobowy bus i dowozić pracowni-

ków spoza miasta do pracy np. w Warszawie. 

„Wielu uczestników naszej Grupy decyduje 

się natomiast na wprowadzenie różnego typu 

pakietów socjalnych dla pracowników” – 

opowiada Marcin Bańka. „Ponadto niektórzy 

z detalistów zauważają, że dramatyczną cza-

sami sytuację na rynku pracownika pogłębia 
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program 500+.  Wiele kobiet pracujących na 

najniższych, najgorzej płatnych stanowiskach 

kasjerek, czy ekspedientek woli zrezygnować 

z pracy i zostać w domu z dziećmi, niż kon-

tynuować zatrudnienie w sklepie. Dotyczy to 

przede wszystkim tych regionów, gdzie śred-

nie płace są najniższe. Wówczas pracownica 

albo odchodzi z  pracy, albo zaczyna stawiać 

żądania płacowe.

Dystrybucja się trzyma
Leszek Bać, Prezes Grupy Bać-Pol potwier-

dza regionalny charakter bezrobocia uderzają-

cego w handel produktami FMCG. Części dys-

trybucyjnej Grupy udało się utrzymać poziom 

zatrudnienia, jednak wiele sklepów zrzeszo-

nych w należącej do Grupy sieci SPAR mocno 

odczuwa niedobór pracowników. „Dotyczy 

to tych regionów, gdzie oferty pracy innych 

pracodawców mają charakter konkurencyjny 

wobec tego, co są w stanie zaproponować pra-

cownikom nasze placówki handlowe” – opo-

wiada Leszek Bać. „Tam, gdzie bezrobocie jest 

najniższe, a rynek pracy konkurencyjny, tam 

można się liczyć nawet z upadłościami firm 

prowadzących placówki handlowe. O takich 

przypadkach zdarzyło mi się już słyszeć”.

Także lokalny i ogólnopolski konkurent 

Bać-Polu - GK Specjał nieźle radzi sobie z 

problemami związanymi ze spadającym bez-

robociem. Prezes Krzysztof Tokarz podkreśla, 

że zmiany w zasadach naliczania wynagro-

dzeń połączone z przejrzystym systemem 

motywacyjnym obowiązujące od początku 

roku zaowocowały nie tylko poprawą stabil-

ności zatrudnienia, ale i większą wydajnością 

pracy. „Już od dawna obowiązywał u nas sys-

tem, że płaca składa się z 2 elementów: płacy 

podstawowej i tego, co pracownik sam wy-

pracuje. Obecnie jednak mamy system, który 

umożliwia codzienne sprawdzanie przez za-

trudnionego, ile danego dnia zarobił. W efek-

cie wzrosła wydajność i płace” – opowiada 

Prezes Tokarz. Przewidywany początkowo 

fundusz płac trzeba było przekroczyć, ale na 

tyle niewiele, iż nie rzutuje to na wyniki firmy. 

Co dalej?
Analiza ogłoszeń o pracę na portalach inter-

netowych wskazuje, że największe zapotrzebo-

wanie na pracowników jest w obszarze handlu 

i usług. Dopiero na kolejnych miejscach i to 

sporo za liderem są finanse i bankowość oraz 

produkcja. Pozycja negocjacyjna potencjalnych 

pracowników sklepów staje się więc coraz lep-

sza, zaś ich żądania o wiele większe niż jeszcze 

kilka lat temu. I do pewnego stopnia będą mu-

siały być spełnione, jeśli przedsiębiorcy zdecy-

dują się na utrzymanie swoich biznesów han-

dlowych. Trzeba mieć jednak świadomość, że 

konsekwencją tego stanu rzeczy będzie wzrost 

cen, zaś w skali kraju także możliwy skok in-

flacyjny. Przy, jak wspomnieliśmy, niskich mar-

żach wzrost kosztów funkcjonowania placówek 

handlowych ktoś będzie musiał ponieść. A tym 

kimś, jak zwykle, będzie klient końcowy. A czy 

i jak się to przełoży w dłuższym przedziale cza-

su na wzrost gospodarczy trudno jeszcze na 

obecnym etapie powiedzieć.

Witold Nartowski
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Co-located 
event

BARCELONA
April 16 -19 

Gran Via Venue
www.alimentaria-bcn.com

International Food, Drinks & Food Service Exhibition

A unique 
Food, Drinks and 

Gastronomy 
Experience



Ludzka twarz  
cyfrowej rewolucji w handlu

Nowoczesność naszego sektora to nie tylko 

wielkie systemy detaliczne, operujące na wiel-

kich powierzchniach. Przykład Polski pokazu-

je, że przewagi sprzedaży masowej, wspartej 

o wielomiliardowe budżety, infrastrukturę, 

zintegrowane zarządzanie, skalę i wsparcie 

techniczne to nie jedyna, choć bardzo ważna, 

ścieżka modernizacji handlu. Rewolucja tech-

nologiczna i komunikacyjna w sektorze doko-

nuje się także w świecie powierzchni średnich 

i wręcz małych. A istotnym przyspieszaczem 

tego procesu jest integrowanie się w sieci tych 

właśnie sklepów. Proces ten już dość dawno 

objął segment sklepów nieżywnościowych, ale 

„koniunktura” na sklepy żywnościowe mniej-

sze, działające w bliskości klienta (convenien-

ce, czyli małe supermarkety, delikatesy) szyb-

ko wyrówna dystans.

Ich dzielność w sprostaniu konkurencji dy-

namicznie rozwijających się olbrzymów wła-

śnie w Polsce ujawniła gigantyczny potencjał 

elastyczności konkurencyjnej. Sklepy te otwie-

rają się na nowinki techniczne, uruchamiają 

produkty usługowe, modernizują swój mar-

keting, itd. Boom sklepów convenience i po-

chodnych, o czym należy pamiętać, to przede 

wszystkim niestandardowe rozwiązania z wy-

korzystaniem urządzeń i usług, do niedawna 

w sklepie nie spotykanych. Nie jest to łatwe, 

głównie mentalnie, ale skoro w sferze tych ro-

dzinnych głównie biznesów, dokonał się prze-

łom polegający na   rezygnacji z niezależności 

i podjęciu decyzji o wejściu do franczyzowej 

dyscypliny sieciowej, to i kolejne kroki, z 

wpuszczeniem na pokład nowoczesnej tech-

nologii przygotowania, wsparcia i realizacji 

sprzedaży też znajdą przyjazną przestrzeń. 

Mniejsze, ale zorganizowane systemy skle-

powe łączą z sukcesem przewagi gospodarki 

skali, z typowymi przewagami sklepu „za ro-

giem”, na wsi, w osiedlu, czyli ze zdolnością 

do penetracji najmniejszych rynków i czynnika 

wygody wynikającej z bliskości i oszczędności 

czasu. Niska cena wędruje więc ku małym 

powierzchniom, niejako wypracowana przez 

dużego hurtownika lub w poziomej strukturze 

zakupowo-negocjacyjnej w grupie kupieckiej. 

Do tego szybko zaś dołączają różnego rodzaju 

usługi informacyjne, logistyczne (np. z grupy 

usług delivery), marketingowe, itd. Tylko pa-

trzeć, kiedy sklepy te sięgną po ofertę nowo-

czesnego wsparcia sprzedaży wypracowaną 

przez speców od technik cyfrowych, komu-

nikacji, sprzedaży zdalnej – zresztą już się to 

u niektórych  dzieje. 

Jest więc w Polsce „żyzny” grunt ekono-

miczny i psychologiczny „duch zmiany”, które 

w zderzeniu z rynkiem zaowocują mocnym 

i  bardziej konkurencyjnym segmentem skle-

pów mniejszych, sieciowych – już ważnych, 

ale jeszcze mających wiele do zrobienia. Trend  

pokazuje statystyka wyników poszczególnych 

formatów: małych sklepów wprawdzie uby-

wa, ale jakoś sprzedaż nie spada. Nie dotyczy 

to sklepów niezależnych, które nie tylko kon-

kurują z dużą powierzchnią, ale i pobratymca-

mi pracującymi w sieciach je integrujących – 

potwierdza się więc moje niezbyt eleganckie, 

ale chyba trafne uogólnienie sprzed kilku lat: 

– integruj się albo giń. 

Na rzeczony „żyzny” grunt, ożywiony „du-

chem zmiany” zaczyna jednak wkraczać po-

woli rewolucja przemysłowa 4.0. Jest to ter-

min ukuty na kanwie refleksji filozoficznej nad 

cywilizacją techniczną. Rozpoczęła ją epoka 

pary, kontynuowała epoka elektryczności, 

która przeszła w końcu XX wieku w epokę 

wielkich organizacji i systemów technicznych 

koordynowanych przez komputery. Czwartym 

etapem (owym 4.0) jest aktualne sprzęgnięcie 

się człowieka z technologią cyfrową. Techno-

logia ta – i jej wszechobecne urządzenia – nie 

tylko koordynuje różnorodne maszynerie, ale 

wnika w komunikację człowieka z człowie-

kiem, człowieka z maszyną, zasysa informację 

do każdej sfery życia w sposób masowy i za-

razem obecny w najmniejszych komórkach 

życia społecznego i gospodarczego. Zaciera 

różnice między tym co sztuczne, a tym co 

ludzkie. Pomińmy kwestie zagrożeń i wątpli-

wości moralnych, skupiając się na możliwo-

ściach wnoszonych do handlu.  

To zapowiedź wielkiej, jakościowej zmiany, 

która daje mniejszym obiektom wielką szansę 

– tym większą im obiektów tych jest więcej, 

im bardziej są one ekonomicznie istotne i im 

bardziej sklepy te są zorganizowane. Dużym 

sklepom posłuży „to” też, ale powierzchnie 

małe, skuteczne rynkowo, są dla niej jakby 

stworzone. I tę tezę trzeba zacząć uzasadniać 

i upowszechniać.   

Oto wkraczamy w świat urządzeń cyfro-

wych, spiętych sieciowymi możliwościami 

komunikacyjnymi, w świat baz danych o nie-

ograniczonych zasobach pamięci, kosmicz-

nych możliwości operacyjnych serwerów oraz 

świata  wszystko wiedzącego o konsumencie 

„wielkiego brata”, czyli procedur i ad hoc pro-

jektów aktualizacji wiedzy o sklepach i – od-

wrotnie – o kliencie i kliencie potencjalnym 

(tzw. modnie lead’zie). Ktoś powie: gdzie tu 

jest miejsce dla małego sklepu? Ale ono jest 

– i w  kulturze codzienności i w trybie pracy 

takiego obiektu. Ta technika ułatwi po prostu 

i jednocześnie stworzy nowe sposoby korzy-

Felieton 
Maria Andrzej Faliński, Ekspert
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stania z owego standardu pracy w warunkach 

bliskości klienta i ekonomicznej racjonalności 

nie angażowania długiego czasu w coś tak 

„technicznego” jak zakupy. Znajomość i sym-

patia osobista klientów z jednej ulicy, osiedla, 

wioski uzyska bezpośrednie wzmocnienie w 

różnych formach kontaktu i optymalnego speł-

nienia konieczności poczynienia zakupów. 

Temu nie przeszkodzi, a wręcz przeciwnie 

pomoże uzbrojenie tego aktu kupna-sprzeda-

ży we wspomagające urządzenia, które mamy 

w domu, w kieszeni, na wyświetlaczu w skle-

pie. Ów sceptyczny ktoś zapyta wówczas 

– kogo na to stać? Wszystkich zainteresowa-

nych – klient już część tego nowego systemu 

ma w kieszeni i w domu, dodać będzie musiał 

jedynie tworzone aplikacje i nauczyć się z nich 

korzystać. A sklep? Sklepów jest bardzo wie-

le, działają w systemie, wsparci są o integra-

tora, więc koszty szybko się rozłożą na wielu, 

wielu też zwiększy quantum korzyści. Gdyby 

jeszcze władza kreująca Narodowy Fundusz 

Rozwoju pomyślała o handlu pozytywnie i do 

tygla, w  którym z wielu elementów scala się 

krajowy kapitał sektora dystrybucji, dosypała 

nieco środków „ku pomocy” (zamiast wymy-

ślać podatki handlowe o niezdrowym, bo dys-

kryminującym charakterze), poszłoby i łatwiej 

i szybciej. Tutaj, tj. w tym miejscu systemowym 

sektora dystrybucji, dokona się zwiększenie 

wartości firm i wartości wielu rynków – w tym 

rynku pracy. Nie jest to aż tak niemożliwe, jak 

na pierwszy rzut oka byłe GSy i sklepy „u pani 

Zosi” mogą wydawać się odległe od nowocze-

sności rodem z epoki 4.0. 

W handlu liczy się rotacja (co na mniejszej 

powierzchni bywa problemem), ale w zde-

rzeniu z nową techniką rotacja przyspieszy 

– wskutek szeregu czynników, np. przyspie-

szenie decyzji zakupowej, łatwości płatności 

(włącznie z kredytową). Wzmocnieniu ule-

gnie tempo i regularność zakupu. Przecież 

takie systemy jak „internet rzeczy”, aplikacje 

przypominające, edukujące, oferujące i inne 

tylko temu pomogą. Lokalność zatem zna-

komicie i  skuteczniej uzupełni rozwój nie 

tylko fizycznych systemów wielkopowierzch-

niowych, ale i  ogólnokrajowych, ba – ogól-

noświatowych systemów sprzedaży zdalnej. 

Relację tę porównać można do opartych na 

internecie systemów intranetowych – raz wy-

chodzących poza swe ramy, a innym razem 

w  nich pozostających. Jednolitego pomysłu 

na to nie ma, tak jak nie ma jednego pomysłu 

na sklep. Rynek wchłonie wszystko, byle tyl-

ko był klient, a ten póki co jest. Ktoś powie, 

że to wszystko już było – i będzie miał rację. 

Było co do istoty handlowania bezwzględnie 

– tak, ale… inaczej co do formy i skutecz-

ności. Sklep mały szczycił się spersonalizowa-

niem swych ofert do klientów, których znał. 

Utrzymywał więź swym klimatem zakupu 

i  zamawianiem towaru pod stałego klienta, 

zaskakiwał elastycznością reakcji na oferty 

swych dostawców, innowacyjnością nowych 

zamówień u nich lub u ich konkurentów, 

nieformalną relacją pomocową, emocjonal-

ną, często sąsiedzką współpracą w sprawach 

poza handlowych. I to rozwija się i rozwijać 

będzie, ale przy pomocy nowych wspania-

łych urządzeń, które niczemu nie zaszkodzą 

– ani wygodzie konsumenta, ani konkuren-

cyjności sklepu, a  wręcz przeciwnie. Głowa 

zatem do góry – cyfrowa przyszłość handlu 

4.0 ma na szczęście ludzką twarz.
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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.  
Czasem bawią do łez, a czasem są źródłem zmartwień – tym razem kupcy opowiadają o swoich klientach.

Barbara Cichocka
Kierowniczka sklepu  
w Sulejówku

Elżbieta Witon
Ekspedientka w sklepie  
w Toruniu

Anna Jóźwiak
Ekspedientka w sklepie 
w Toruniu

Odrobina uprzejmości
W sklepie pracuję już blisko 30 lat. Przez ten 

czas spotkało mnie wiele zabawnych, a  tak-

że niemiłych sytuacji. Najgorsza jest arogan-

cja ze strony niektórych klientów. W bardzo 

nieprzyjemny sposób próbują przekonać 

sprzedawcę, że jest gorszy od nich. Z czasem 

niektórych można do siebie przekonać, po-

przez to, że będziemy mili. Mówienie „dzień 

dobry” czy „dziękuję” bardzo pomaga. Cho-

ciaż z przykrością muszę przyznać, że coraz 

częściej się zdarza, że nawet dzieci przycho-

dzące do sklepu nie mają w sobie nawyku 

przywitania się czy pożegnania. W dużej 

mierze takie zachowanie wynika z wychowa-

nia, dziecko obserwuje rodziców i naśladuje 

ich zachowania.  

Niecodzienne stroje
Nasi klienci potrafią zaskakiwać. Pewnego dnia 

przyszedł do nas student w piżamie 

i  szlafroku. Widząc nasze zaskoczone 

miny wyjaśnił, że skoro w  reklamie 

można to i on w takim stroju zrobi 

zakupy na śniadanie. Mamy też w 

okolicy studentów biorących udział 

w rekonstrukcjach walk rycerskich. 

Przekonaliśmy się o tym, kiedy do 

sklepu przyszedł młody chło-

pak przebrany za łucznika – 

na boso, w stylizowanych 

na średniowieczne 

czasy ubraniach 

i  z  koszem 

p e ł n y m 

strzał. Roz-

bawił do łez 

nie tylko nas, 

ale i pozostałych 

klientów.

Tajemnicze hasła
Mamy takich klientów, którzy kupując alko-

hol, nie mówią „poproszę cytrynówkę” tylko 

mówią, że proszą o jakiś zestawik, np. ze-

staw cytrynowy czy zestaw biały, co oznacza 

czystą setkę i dwa piwa.  Mamy też jednego 

klienta, który zwykle prosi o zestaw „dwa na 

dwa”. Są to dwie cytrynówki setki, dwie dwu-

setki i papierosy. Klienci oczekują, że kasjer 

pamięta co kryje się po tymi nazwami. Są też 

klienci, którzy proszą o  „moje” papierosy. 

Niestety też zdarzają się takie osoby, które 

wchodzą do sklepu, a my wiemy, że musimy 

ich pilnować. Mamy taką starszą panią, która 

przychodzi dwa razy w tygodniu i za każdym 

razem robiąc zakupy wkłada również rzeczy 

do swojej torby. A przy kasie zapiera się, że 

nic nie ma w tej torbie. Teraz już jak ją wi-

dzimy, jedna pracownica sklepu idzie z  nią 

i pomaga jej robić zakupy, żeby uniknąć kło-

potliwych sytuacji. 

ROZMOWY NIEFILTROWANE
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Krzysztof Adamski
Właściciel sklepu  
w Grójcu

Marzanna Możdżyńska
Właścicielka sklepu  
w Płocku

Z głową w chmurach
Jesteśmy sklepem działającym od ponad 20 

lat. Znamy swoich klientów i ich rodziny, bo 

widujemy ich niemal codziennie. Zdarza się 

więc, że przysyłają do nas dzieci po drobne 

zakupy. Pewnego dnia przyszedł do nas kilku-

letni Michałek i poprosił ekspedientkę o 3 cy-

tryny. Pracownica zważyła owoce i wydała 

chłopcu resztę. Dziecko wyszło ze sklepu, ale 

za kilkanaście minut szybko wróciło. Okazało 

się, że rodzice wysłali Michałka po napój cy-

trynowy, a chłopiec nie zrozumiał prośby do-

rosłych. Innym razem jeden z klientów miał 

problem z zapłaceniem, bo wybrał płatność 

kartą, a ta jak na złość nie chciała zatwierdzić 

kwoty po zbliżeniu. Okazało się, że pan przez 

roztargnienie usiłował zapłacić kartą miejską. 

Jesteśmy tylko ludźmi i każdy ma dużo spraw 

na głowie, a co za tym idzie prawo do takich 

„wpadek”. Klienci zawsze sprawią, że na twa-

rzy pojawi się uśmiech.

Gra słów
Nasz język ma to do siebie, że prowokuje wiele 

dwuznaczności. Kiedyś przyszły do sklepu dwie 

panie, nasze stałe klientki, i poprosiły jajka. Za 

parę dni wró-

ciły, a jedna z nich zwróciła 

się do mnie: „Panie Krzysztofie, jakie 

Pan ma piękne jajka”. Ja dla żartu odpo-

wiedziałem: „Ciii! Żona obok stoi”. Wszyscy, 

który to usłyszeli zaczęli się śmiać, a ona wi-

docznie nawet się nie zorientowała, że mogła 

wywołać uśmiech u innych. Dopiero, gdy jej 

koleżanka ją szturchnęła i wyjaśniła co się stało, 

w jednej chwili poczerwieniała i tak się zawsty-

dziła, że w sklepie pojawiła się dopiero kilka 

tygodni później.

ROZMOWY NIEFILTROWANE

Hanna Sawicka
Właścicielka sklepu  
w Łukowie

Wszystko dla klienta
Klienci zdarzają się różni, więc pracując 

w  sklepie trzeba być przygotowanym na 

wszystko. Kiedyś przyszła do nas pewna pani 

i poprosiła o szczypiorek. Mój mąż, który 

wtedy stał za kasą podał produkt po czym 

usłyszał, że klientka takiego z cebulką nie 

chce. Co wtedy zrobił? Uśmiechnął się i na jej 

oczach wziął nóż, po czym odciął niechcianą 

część i  podał kobiecie jako szczypiorek bez 

cebulki. Klientka była zaskoczona, ale kupi-

ła produkt, bo przecież był taki, jaki chciała. 

Zabawnie też często bywa z osobami kupują-

cymi alkohol. Miejscowi amatorzy trunków w 

małych buteleczkach często zaskakują swoim 

słownictwem, ponieważ proszą np. o małpi-

szonka albo czystą kaczuszkę. Pracownicy, 

którzy mają duże doświadczenie w handlu 

zazwyczaj wiedzą o jaki produkt chodzi. 

Jednak wiem, że w różnych rejonach Polski 

inaczej określa się małe pojemności wódki.

Najważniejsze, żeby słuchać klientów i za-

spokajać ich potrzeby.



Pora na Koral!

Szeroka oferta, uwielbiany od lat smak i podążanie za nowymi trendami, to cechy, które charakteryzują lody Koral. 
Z jednej strony tradycja, a z drugiej innowacyjne podejście do produktu. Oferta Koral i Bracia Koral – Lody Jak 
Dawniej coraz śmielej wkracza na rynek i zyskuje coraz większą popularność wśród konsumentów.

Wysoka temperatura i słońce sprawiają, że 

szukamy ochłodzenia. A co jest na to najlep-

sze? Oczywiście lody! Elżbieta Krasowska, kie-

rowniczka warszawskiego sklepu Topaz przy 

ul. Tarnowieckiej 2, opowiada, że właśnie po-

goda jest czynnikiem, który najbardziej wpły-

wa na decyzje zakupowe w kategorii lodów. 

„Zazwyczaj sezon zaczyna się w maju. Jednak 

na początku kwietnia temperatura podsko-

czyła i było kilka ciepłych dni. Automatycznie 

pojawiły się pytania klientów o ofertę lodów. 

Największe znaczenie mają wtedy lody na 

patyku, w rożku, w kanapce – czyli produkty 

impulsowe, które klient może znaleźć tuż przy 

kasie i zjeść zaraz po wyjściu ze sklepu” – wy-

jaśnia pani Elżbieta.

W sklepie Topaz podstawą jest oferta lo-

dów Koral. Na wysokie zainteresowanie marką 

wpływa wyjątkowo duży asortyment, znacznie 

bardziej rozbudowany niż w przypadku kon-

kurencji. Jak tłumaczy kierowniczka sklepu, na 

wysoką sprzedaż lodów Koral wpływa to, że 

klient ma bardzo szeroką ofertę. „Klient lubi 

mieć duży wybór, czuje się wtedy bardziej do-

ceniony” – wyjaśnia Elżbieta Krasowska.

Hity sprzedaży
W warszawskim Topazie lody impulsowe 

Koral, te znane od lat, mają szczególne uznanie 

wśród młodszych klientów. Nie bez znaczenia 

ma tu też postać Macieja Musiała, który swoją 

twarzą firmuje te produkty. Zdecydowanie tra-

fia on w grupę docelową i wpływa na wybory 

młodszej klienteli w kategorii lodów. Dodatko-

wym atutem jest też dobra cena i kolor, które 

przyciągają młodszych konsumentów. „Hitem 

sprzedaży w tym segmencie są Koktajlowe. 

Utrzymujemy je w sprzedaży przez cały rok, 

bo zawsze są chętnie kupowane, niezależnie 

od pogody” – dodaje Elżbieta Krasowska. 

„Większe opakowania są oczywiście 

w sprzedaży przez cały rok. Marka Bracia Koral 

– Lody Jak Dawniej coraz bardziej zyskuje na 

znaczeniu. Mimo, że na rynku jest krócej niż 

konkurencyjne marki, po wynikach sprzedaży 

widzę wysokie zainteresowanie linią. Klienci 

postrzegają te lody jako produkty premium. 

Nie tylko ze względu na wysoką jakość i bar-

dzo dobry smak, ale też ze względu na sam wy-

gląd opakowania. Patrząc na zamrażarkę lody 

Bracia Koral rzucają się od razu w oczy, wyglą-

dają oryginalnie, inaczej niż pozostałe i koja-

rzą się z wyrobem wysokiej jakości” – dodaje 

kierowniczka sklepu. Tłumaczy, że na wysokie 

zainteresowanie wpływają też niecodzienne 

smaki, które wyróżniają ofertę w porównaniu 

z pozostałymi liniami dostępnymi na rynku. 

 „Nowości i oryginalne smaki to magnes. 

Nasi klienci uwielbiają nowinki i chętnie ku-

pują produkty wyjątkowe, inne niż pozostałe. 

Wręcz ich poszukują! W przypadków smaków 

oferowanych przez Koral znajdują satysfakcję 

w każdym opakowaniu, czy to lodów familij-

nych w dużych opakowaniach, czy tych mniej-

szych – impulsowych” – wyjaśnia pani Elżbieta.

 „Wśród lodów marki Bracia Koral – Lody 

Jak Dawniej numerem jeden w sprzedaży są 

śmietankowe z wiśniami. Bardzo dobrze ro-

tują też czekoladowe z czekoladą belgijską 

Elżbieta Krasowska, Kierowniczka
Topaz
ul. Tarnowiecka 2, Warszawa
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i słony karmel. Wyjątkowe czy niecodzienne 

połączenia przyciągają klientów” – podsumo-

wuje kierowniczka.

Przede wszystkim jakość
Lody produkowane na śmietance i zawsze 

wytwarzane z polskiego mleka. Produkty Koral 

na tle konkurencji wyróżnia przede wszystkim 

jakość. „Jeśli mamy w ofercie lody wiśniowe, 

to są tam całe wiśnie. Wszystkie składniki jakie 

wykorzystujemy pochodzą od polskich produ-

centów. Konsumenci doceniają nasze produkty 

i skupienie się na jakości. Do klientów przema-

wia to, że jeśli otwierają opakowanie lodów ba-

kaliowych to widać w nich całe orzechy i inne 

dodatki, w przypadku lodów np. truskawko-

wych – całe owoce” – zaznacza Michał Soko-

łowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży Koral.

„Docieramy do klientów w każdym wieku. 

Mamy tak skomponowaną ofertę, by skorzystał 

z niej zarówno młodszy jak i starszy klient, ten 

poszukujący tradycyjnych smaków, jak i ten, 

który woli eksperymentować i wybiera inno-

wacyjne produkty” – dodaje ekspert.

Szerokie portfolio
Oprócz pozycji, które od lat mają swoje 

stałe miejsce w portfolio, oferta Korala z roku 

na rok rośnie. Wśród lodów impulsowych 

wyróżniają się lody na patyku Grand. W 

tej linii są też dostępne produkty premium: 

Grand Gold waniliowy w czekoladzie, Grand 

Gold waniliowy w mlecznej czekoladzie z 

migdałami, Grand Gold Cherry śmietankowy 

z galaretką wiśniową w czekoladzie, Grand 

Gold Baton lodowy śmietankowy z sosem 

toffi w  mlecznej czekoladzie z orzechami. 

„Grand jest lodem, który w ofercie Koral jest 

od początku. Przez konsumentów był też 

zawsze postrzegany jako produkt z kategorii 

premium, głównie za sprawą jakości i smaku” 

– opowiada Michał Sokołowski.

Również oferta lodów premium Bracia 

Koral – Lody Jak Dawniej jest imponująca. 

W linii są dostępne m.in. takie smaki jak 

śmietankowe z wiśniami, śmietankowe z cia-

steczkami, słony karmel, mięta z czekoladą, 

czekoladowe z czekoladą belgijską, kakaowe, 

chałwowe czy caffe latte.

„W tym momencie mamy najszersze port-

folio na rynku. Coraz więcej smaków robimy 

w  opakowaniach 450 ml, ponieważ konsu-

menci chętniej próbują nowe smaki jeśli są 

one dostępne w mniejszej pojemności i niż-

szej cenie” – dodaje ekspert firmy Koral. 

Oferowanie konsumentom wyrobów naj-

wyższej jakości i dbałość o jej utrzymanie na 

stałym poziomie przekłada się na lojalność do 

marki i wzrost sprzedaży. Dlatego zaoferowa-

nie klientom dużego wyboru produktów Ko-

ral z pewnością przełoży się na zyski detalisty, 

niezależnie od pory roku.

Joanna Kowalska

Michał Sokołowski,  
Regionalny Kierownik Sprzedaży 
Koral
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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.

ZMIENIAJ SKLEP 
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

Informacje o sklepie
Adres: Rakowiska, ul. Wspólna 70
Powierzchnia sprzedaży: 120 mkw.
Sieć: Eden
Właściciel: Agnieszka Górska

Czy ustawienie kasy przy wyjściu 
zwiększy zyski? Czy stoisko 
z nabiałem w rogu sklepu podniesie 
sprzedaż? Zdecydowanie tak!  
Tym razem, w ramach cyklu 
„Zmieniaj sklep, zwiększaj zyski”, 
odwiedziliśmy sklep pani Agnieszki 
w Rakowiskach, który dzięki radom 
Shop Doctora i projektowi Modern-
Expo zyskał zupełnie nowy, bardziej 
zyskowny układ.

Ścieżka klienta – dookoła sklepu
Architektura placówki pani Agnieszki pozwala na to, żeby klienta przeprowadzić przez 
wszystkie kategorie produktowe, wyznaczając jego ścieżkę po obwodzie sklepu. Obecnie 
drogi osób przychodzących i wychodzących przecinają się. Klienci czekający w kolejce do 
kasy blokują dostęp do części regałów, dlatego asortyment tam ustawiony jest pomijany 
w zakupach. Poprowadzenie klientów wokół filaru znajdującego się na środku placówki 
spowoduje, że osoba odwiedzająca sklep zauważy wszystkie dostępne w niej produkty, 
a co za tym idzie – dokona większych zakupów. Nowy projekt sklepu przewiduje taką 
ścieżkę, która pozwoli klientowi przejść obok wszystkich kategorii, zanim dotrze do kasy.

Ekspozycja – pierwsze wrażenie
„Ekspozycja, którą widzimy na wprost wchodząc do sklepu, 
powinna być najładniejsza i najbardziej doświetlona. Klient 
zachęcony takim widokiem z pewnością chętniej zrobi w takiej 
placówce zakupy. W sklepie osiedlowym, gdzie przychodzą 
stali klienci, po codzienne produkty, warto zainwestować 
w wyeksponowanie pieczywa. Jest to podstawowa kategoria, 
która zachęca do robienia pozostałych zakupów właśnie w tym 
punkcie handlowym” – wyjaśnia dr Marek Borowiński. Zgodnie 
z sugestiami Shop Doctora, nowy projekt przewiduje taki właśnie 
układ regałów.

Zbyt ciasna strefa kasy
W sklepie w Rakowiskach na ladzie kasowej jest zbyt ciasno. 
Mieści się jedynie jeden koszyk, a brakuje przestrzeni na to, by 
klient mógł swobodnie zapakować produkty. Przez to klient nie 
widzi impulsów, a także nie ma możliwości swobodnie sięgnąć po 
nie ręką. Shop Doctor tłumaczy, że przeniesienie strefy kasy ze 
środka sklepu i ustawienie jej przy wyjściu – zwiększy sprzedaż. 
Dzięki temu klient będzie miał więcej miejsca na kupowane rzeczy, 
chętniej sięgnie po produkty impulsowe i nie będzie blokował 
przejścia osobom, które są w trakcie zakupów. W przygotowanym 
przez Modern-Expo projekcie lada kasowa jest znacznie dłuższa 
i znajduje się przy drzwiach.

Zegar w sklepie? Stanowcze nie! 
„Klient, który widzi jak upływa czas, 
zostanie w sklepie krócej niż ten, który 
nie zdaje sobie sprawy, która jest godzina. 
Im dłużej zostanie on w placówce, tym 
większe będą zyski sklepu” – wyjaśnia dr 
Marek Borowiński.

Shop Doctor radzi

Od lewej: Joanna Kowalska (H&D), dr Marek Borowiński (Shop Doctor), Agnieszka Górska 
(właścicielka sklepu), Piotr Kraśnicki (Modern-Expo), Małgorzata Pogorzelska (sieć Eden)

Dr Marek Borowiński tłumaczy właścicielce jak ważne 
jest wyeksponowanie kategorii pieczywa

Dr Marek Borowiński i Piotr Kraśnicki prezentują  
jak mało miejsca jest w strefie kasy
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projekt przygotowany przez modern-expo

W poszukiwaniu 
produktów...
Każdy produkt musi być 
widoczny. Kącik chemiczno-
kosmetyczny w sklepie 
pani Agnieszki zastawiony 
jest dodatkową wystawką 
z psią karmą. „Klient nie 
będzie zaglądał za stand 
w poszukiwaniu produktów. 
Zniechęci go sama wizja 
sięgania po taki towar. Lepiej 
zrezygnować z dodatkowego 
asortymentu lub przestawić 
nawet w mniej pasujące  
miejsce, niż narazić się na 
straty w postaci zniechęcenia 
klientów” – tłumaczy 
Shop Doctor.

Detalista po naszej wizycie...
Rady pana Marka i pana Piotra były mi bardzo potrzebne. Prowadzę 
kilka sklepów – każdy jest inny, zarówno pod względem wielkości, 
lokalizacji, architektury, jak i asortymentu. Jako właścicielka 
sądziłam, że bardzo dobrze je zaprojektowałam, ale chciałam 
uzyskać potwierdzenie z zewnątrz. Teraz widzę, że mój sklep ma 
potencjał i da się zwiększyć sprzedaż m.in. przez przestawienie 
regałów. Jestem otwarta na zmiany, a słuchając sugestii oraz 
wyjaśnień Shop Doctora zrozumiałam na co zwrócić uwagę i co 
może podnieść mi sprzedaż. Jestem bardzo zadowolona z wizyty 
i chętnie skorzystam z rad ekspertów i nowego projektu.

Lustra sklepowe zawsze podwajają efekt – zarówno porządku jak 
i bałaganu. Jeśli mamy je w naszej placówce to należy szczególnie 
zadbać o ład na półce, bo dla klienta jest to informacja, że personel dba 
o sprzedawane produkty. 

Shop Doctor radzi

• Poprowadzić ścieżkę klienta po obwodzie sklepu,
• Oświetlić regał z pieczywem,
• Odsłonić regały kosmetyczno-chemiczne, by produkty były 

bardziej dostępne dla klientów,
• W regale z pieczywem umieścić świeże produkty na wysokości 

wzroku, a nie na najniższych półkach,
• Zadbać o porządek na regałach z lustrami, by klient nie 

zauważył bałaganu wśród produktów,
• Przestawić stand z karmą dla zwierząt, która zasłania dostęp 

do produktów chemicznych,
• Usunąć z podłogi duże worki karmy dla zwierząt, by zrobić 

dostęp do produktów na półkach za nimi,
• Kategorię płatków śniadaniowych odsunąć od regałów 

z produktami chemiczno-kosmetycznymi i ustawić przy 
komplementarnej grupie asortymentu,

• Ustawić sprzęty chłodnicze emitujące światło w taki sposób, 
by doświetlały sklep tam, gdzie jest najciemniej,

• Powiększyć strefę kasy,
• Wygospodarować przestrzeń na swobodny dostęp do 

produktów impulsowych.

Zalecenia Shop Doctora

REGAŁY – KATEGORIE PRODUKTÓW

ZAMRAŻARKI

ŚCIEŻKA PRZEPROWADZENIA KLIENTA

GONDOLA/REGAŁY DWUSTRONNE

REGAŁY CHŁODNICZE

PIECZYWO

SZAFY CHŁODNICZE

PÓŁPALETY, PRODUKTY PROMOCYJNE

LADA IMPULSOWA
LADA CHŁODNICZA, MIĘSA

przed:

po:

Piotr Kraśnicki demonstruje produkty 
ukryte za dodatkowym standem

Modern-Expo Group to wiodący producent oraz 
dostawca wyposażenia dla branży retail w Europie. Firma 
opracowuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania dla 
handlu detalicznego. Specjalizuje się m.in. w tworzeniu 
i kompleksowej realizacji projektów na potrzeby różnych 
obiektów handlowych - od kreacji 
nowych konceptów do oddania 
gotowej powierzchni pod klucz. 
Prezentuje innowacyjne podejście 
do aranżacji takich placówek 
i tworzy nowe trendy rynkowe.

Jeśli chcesz abyśmy odwiedzili Twój sklep, napisz:
shopdoctor@hurtidetal.pl
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O koncepcji produkcji mleka bez 
GMO, świadomości konsumentów 
oraz dbałości o jakość produktów 
opowiada Peter Knauer, Dyrektor 
Generalny Hochland Polska.

W polskiej branży mleczarskiej obserwu-

je się coraz częściej zjawisko „przejścia” 

na produkcję mleka przy użyciu pasz nie 

zawierających GMO. Jakie stanowisko w tej 

kwestii zajmuje Hochland Polska? 

Od 1 kwietnia tego roku kupujemy mleko 

tylko od gospodarstw, gdzie krowy są karmione 

wyłącznie paszami wolnymi od GMO. Jest to 

wynik wielomiesięcznej partnerskiej współpra-

cy z naszymi rolnikami. Hochland ma ponad 

650 dostawców mleka – więc było to rzeczy-

wiście ambitne przedsięwzięcie. Ale my na 

tym nie poprzestaniemy. Będziemy, jako firma, 

przechodzić odpowiednią niezależną certyfi-

kację – i oczywiście związane z tym regularne 

audyty, aby uzyskać status producenta nieuży-

wającego technik genetycznych.

Jak powstała koncepcja produkcji mleka bez 

GMO? Czy tego oczekują konsumenci? 

Na przestrzeni lat, nie tylko ostatnich, wi-

doczne są zmieniające się przepisy prawne, 

standardy jakościowe, wymagania klientów, ale 

także oczekiwania i preferencje konsumentów. 

Temat „czystych” od modyfikacji genetycznej 

wyrobów jest dyskutowany na różnych płasz-

czyznach – żywienia, etyki, polityki i legislacji. 

My, jako producenci powinniśmy reagować na 

te trendy, a życie uczy, że przeciwstawianie 

się im nie jest celowe. Musimy cały czas in-

tensywnie pracować, śledzić nowości i trendy 

w każdej wspomnianej dziedzinie. Konsument 

chce otrzymywać zdrowszy, świeższy i bardziej 

naturalny produkt. Konsument jest również 

coraz bardziej wykształcony, uważniej patrzy 

na składniki produktu, na jego walory funk-

cjonalne. Chętnie też próbuje innowacyjnych 

produktów, ale jest w nim też sporo lojalności 

i przyzwyczajeń do tego, co zna.

Jaka jest świadomość konsumentów na 

temat produktów wolnych od GMO?

Dzisiaj jedynie niewielka część konsumen-

tów traktuje produkty wolne od GMO jako 

benefit, za który warto zapłacić więcej. W ob-

szarze tego tematu przed całą branżą jest duże 

wyzwanie, aby naświetlić konsumentowi temat 

genetycznej modyfikacji w procesie produkcji 

żywności, w sposób klarowny i jasny. 

Czy koncept jest odpowiednio dopracowany 

z punktu widzenia prawnego? Jak znajomość 

standardów przez producentów wpływa na 

świadomość konsumentów?

Trwają prace legislacyjne i pojawił się pierw-

szy projekt „Ustawy o oznakowaniu produktów 

wytworzonych bez wykorzystania organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych…”, ale w mię-

dzyczasie pojawiają się na rynku najrozmaitsze 

oznakowania i deklaracje. Patrzę na to z niepo-

kojem, ponieważ wprowadzany w ten sposób 

chaos deprecjonuje cały temat. 

Jakie działania należy podjąć, by koncep-

cja produkcji mleka przy użyciu pasz nie 

zawierających GMO dostarczała wystarcza-

jących informacji zarówno producentom jak 

i konsumentom?

Potrzebny jest wspólny i transparentny stan-

dard i system kontroli oraz ich komunikacja. 

Uważam, że ta kwestia jest priorytetowym 

zadaniem dla organizacji branżowych, w wy-

niku którego finalnie powinien powstać jeden 

wspólny standard i jeden sposób oznakowania. 

Jakie działania podejmuje Hochland 

Polska w celu utrzymania wysokiej jakości 

produktów?
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To, co jest najważniejsze to wkład 
wszystkich naszych pracowników 
w budowanie jakości naszych produktów, 
od momentu koncepcji produktu aż do 
jej realizacji.

Dbałość o jakość naszych produktów za-

czyna się od surowców i opakowań jakie 

stosujemy, poprzez proces produkcji, maga-

zynowania, transportu, aż do dostarczenia 

produktu do rąk konsumenta. Podstawa to 

tzw. Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP), czy-

li zbiór podstawowych zasad nastawionych 

na higienę produkcji i zapobieganie wytwa-

rzaniu produktów niespełniających wymagań 

jakościowych, ale także zmienności cech pro-

duktów. Kolejny element to system HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Point – 

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punk-

tów Kontroli), mający na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności po-

przez panowanie nad zagrożeniami z punktu 

widzenia jej jakości zdrowotnej, na wszyst-

kich etapach produkcji i dystrybucji żywności. 

To, co jest najważniejsze to wkład wszystkich 

naszych pracowników w  budowanie jakości 

naszych produktów, od momentu koncepcji 

produktu aż do jej realizacji. Wszyscy mamy 

swój udział w jakości naszych produktów do-

stępnych na półce sklepowej. Zapewnienie 

ich jakości i  bezpieczeństwa jest w naszych 

rękach. Nasze zakłady produkcyjne od kil-

ku lat posiadają wdrożone systemy jakości 

potwierdzone certyfikatami. Każdy posiada 

certyfikat IFS (International Food Standard), 

dodatkowo zakład w Kaźmierzu może po-

chwalić się certyfikatem BRC (British Retail 

Consortium), zakład w Węgrowie pomyślnie 

przeszedł audyt na zgodność z wymagania-

mi systemu jakości McDonald SQMS (Sup-

plier Quality Management System). Coraz 

większe wymagania po stronie konsumen-

tów, rosnące niebezpieczeństwo roszczeń 

dotyczących odszkodowań oraz globalizacja 

handlu zadecydowały o konieczności stwo-

rzenia jednolitych  standardów zapewnienia 

jakości. Firmy z korzeniami niemieckimi, 

francuskimi i włoskimi m.in. Metro Group, 

Edeka, Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour, 

Leclerc, stworzyły standard IFS. BRC nato-

miast to międzynarodowy standard bezpie-

czeństwa żywności, wymagany przez więk-

szość sieci pochodzenia brytyjskiego. Oba 

standardy określają szereg wymagań, które 

powinna spełnić dana firma, aby zapewnić 

najwyższą jakość i bezpieczeństwo ofero-

wanych produktów. Standard McDonalda to 

zbiór specyficznych wymagań bardzo szcze-

gólnego klienta.

Dziękuję za rozmowę.

Monika Kociubińska

www.hurtidetal.pl | 27

Wywiad



Podsumowanie VII edycji konkursu  
„Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

PARTNER STRATEGICZNYORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

AGENCJA BADAWCZA

PARTNER

FUNDATOR NAGRÓD

Rekomendowany 
Pantone 2758

POS, Reklama
CMYK Fogra 39

Nagrody dla Kupców
Poniżej prezentujemy listę 
Kupców – Czytelników 
miesięcznika Hurt & Detal, 
którzy otrzymają atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez 
naszych Partnerów!  
Laureatów wyłoniliśmy spośród 
tych przedsiębiorców, którzy 
poprawnie wypełnili ankietę 
konkursową załączoną do 
lutowego wydania magazynu 
i odesłali ją terminowo do 
Agencji Badawczej Kantar TNS. 
Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy!

1
1

8

Voucher na pobyt w stylowym apartamencie 
w Villa Bohema w Kazimierzu Dolnym
Zwycięzca: Sklep „Julka” (Pionki).
www.villabohema.pl

Voucher na zakup dowolnego sprzętu z asortymentu 
Firmy BKF
Zwycięzca: Sklep spożywczo-przemysłowy (Włocławek).
www.bkf.pl

Gift Voucherów do wykorzystania w serwisie 
KatalogMarzen.pl
Zwycięzcy: Sklep Lewiatan (Olsztyn), Sklep MiniMax (Gliwice), Sklep spożywczo-
przemysłowy  (Sandomierz), Sklep Kubuś (Ostrowiec Świętokrzyski), Sklep 
Wielobranżowy (Nałęczów), Sklep „Jagódka” (Kielce), Sklep „Fantazja” (Łuków), 
Sklep Spożywczy (Bydgoszcz).
www.katalogmarzen.pl

30Zestawów kosmetyków Mixa do pielęgnacji ciała
www.mixa24.pl

30Zestawów kosmetyków Soraya Ideal Beauty
www.soraya.pl

75Zestawów szamponów Batiste do stylizacji włosów
www.oceantrade.eu/b2b

1
1
3
2
15

2

Wyposażenie sklepu od 
firmy Mago
Zwycięzca: Sklep Odido (Łódź).
www.mago.pl

Lampa kasjerska  
od grupy DCB
Zwycięzca: Sklep spożywczo-
przemysłowy (Jastrzębie Zdrój).
www.dcb.com.pl

Komplety systemów InsERT (Subiekt 
nexo, Subiekt Sprint 2, vendero) 
do pełnej obsługi sprzedaży, także 
w Internecie
Zwycięzcy: Sklep Lewiatan (Bytom)
Sklep Spożywczy (Giżycko)

Sklep spożywczo-przemysłowy (Hrubieszów).
www.insert.com.pl

Kasy fiskalne NOVITUS 
NEXT
Zwycięzcy: Planet Alkoholi (Ząbki)

Sklep spożywczy (Lublin).
www.next.novitus.pl

Mopów parowych od firmy 
Mapa Spontex
Zwycięzcy: Sklep Wedelek (Sandomierz), Sklep Wielobranżowy 
(Olsztyn), Sklep Spożywczo-Przemysłowy (Gdynia), Sklep 
Spożywczy (Gliwice), Sklep Spożywczy (Przemyśl), Delikatesy 
Junior (Łódź), Sklep spożywczo-przemysłowy (Tarnów), Sklep 
Wielobranżowy (Szczecin), Sklep Przy Siódemce (Elbląg), 
Sklep „Dominik” (Gdańsk), Sklep Promyk (Radziłów), Sklep 
Ogólnospożywczy (Kraków), Sklep Spożywczy (Terespol), Sklep 
spożywczo-przemysłowy (Brochów), Sklep spożywczy (Lublin)

www.spontex.pl

Komplety po 5 sztuk wózków 
RABTROLLEY 80 L MINI w kolorystyce 
i pełnej personalizacji wybranej przez 
zwycięzców
Zwycięzcy: Sklep Wielobranżowy (Warszawa)

Sklep „Leoś” (Biała Podlaska).
www.rabugino.pl       www.rabtrolley.com

W drodze losowania wyłonieni zostali także laureaci następujących nagród:

60Voucherów DCB na szkolenia z zakresu rozpoznawania 
autentyczności zabezpieczeń banknotów i monet polskich
www.dcb.com.pl
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MINUTKA HERBATA CZARNA EKSPRESOWA 100 TOREBEK
MOKATE

Tomasz Gronkiewicz,  
Brand Manager

Natalia Makutynowicz,  
Brand Manager

Dorota Stankiewicz,
Specjalista ds. Marketingu

LIPTON SURPRISING RUSSIAN GREY 20 TOREBEK
UNILEVER POLSKA

JACOBS CRONAT GOLD 100 G
JACOBS DOUWE EGBERTS PL

SAGA OWOCOWA MALINA 25 TOREBEK
UNILEVER POLSKA

Kategoria: Herbaty premium

Kategoria: Herbaty owocowe

Kategoria: Herbaty czarne

Kategoria: Kawy rozpuszczalne

LOYD  
Maliny i Truskawki 

20 torebek (piramidki) 
(Mokate)

Herbata owocowa  
Żurawina z maliną  

20 torebek 
(BiFiX Wojciech 

Piasecki)

Herbatka owocowa Bifix  
Premium ekspresowa   
Żurawina z granatem 

20 torebek 
(BiFiX Wojciech 

Piasecki)

LOYD Black Tea  
Classic 75 torebek 

(piramidki) 
(Mokate)

Caffetteria Mokate  
Cappuccino  

z magnezem 110 g 
(Mokate)

Woseba Arabica  
Kawa rozpuszczana 

100 g 
(P.P.U.H. Woseba)

Lipton Yellow Label  
100 torebek 

(Unilever Polska)

Herbata Czarna  
Big-Active  

Pure Ceylon 
(25 torebek) 

(Herbapol-Lublin)
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Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Złoty
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2017
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2017
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2017
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Paragon
2017
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Paragon
2017
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Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

TCHIBO FAMILY 250 G
TCHIBO WARSZAWA

Bartosz Woźnicki, 
Head of Trade Marketing

Jacek Bińczyk, Dyrektor Makroregionu

Jakub Skwara-Sadowski, 
Regionalny Kierownik Handlowy 

Kategoria: Napoje

Kategoria: Wody

Kategoria: Kawy w ziarnach i mielone

Kategoria: Soki, nektary

Beata Łosiak, PR Manager

Primavera  
Woda źródlana 
niegazowana 1 l 
(Polska Woda)

Kinga Pienińska  
Naturalna woda 

mineralna 
niegazowana 1,5 l 
(GFT – Goldfruct)

Zbyszko 3 Cytryny  
1,75 l 

(Zbyszko Company)

Frugo  
Mocno czarne 250 ml 

(FoodCare)

Tymbark 100%  
Sok Tłoczony  

z Jabłek champion 1 l 
(MWS)

Sok pomidorowy 
Dawtona  
330 ml 

(Dawtona)

Prima Finezja  
250 g 

(Jacobs Douwe 
Egberts PL)

Woseba  
Mocca Fix Gold  

250 g 
(P.P.U.H. Woseba)

TYMBARK JABŁKO-MIĘTA 250 ML
MWS

HORTEX JABŁKO SOK 100% 1 L
HORTEX

NATURALNA WODA MINERALNA CISOWIANKA 
NIEGAZOWANA 1,5 L
ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
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Wojciech B. Sobieszak, 
Prezes Cereal Partners Poland Toruń-Pacific

Beata Łosiak, 
PR Manager, Grupa Hortex

Cenię „Złoty Paragon” za to, że werdykt 
wydawany jest przez ludzi, którzy na handlu 
„zjedli zęby” i doskonale orientują się, które 

produkty zasługują na miano bestsellerów. „Złoty Paragon” dla 
płatków Nestlé CORN FLAKES to potwierdzenie ich niegasnącej 
witalności i znak, że kolejne pokolenia konsumentów sięgają po 
ten śniadaniowy klasyk, teraz jako produkt bezglutenowy. Cały 
nasz zespół cieszy się z tej nagrody, ja zaś w sposób szczególny, bo 
mogłem wziąć udział w sympatycznej gali i przy okazji przyjrzeć się, 
jakie wyroby zdobyły złoto w innych kategoriach.

W tym roku odebraliśmy dwa Złote Paragony dla 
naszych bestsellerów – Szpinaku rozdrobnionego 
Hortex w kategorii mrożonki oraz Hortex 

Jabłko sok 100% w kategorii soki, nektary. Bardzo cieszymy się 
z tych nagród, gdyż przyznawane są przez przedstawicieli handlu. 
Są potwierdzeniem, że tworzymy produkty, które trafiają w gust 
konsumentów, można na nich dobrze zarobić, więc z pewnością nie 
powinno zabraknąć ich w ofercie sklepu. 
Bardzo dziękujemy redakcji Hurt & Detal za przeprowadzenie konkursu 
oraz za bardzo miłą i perfekcyjnie zorganizowaną galę w niezmiennie 
gościnnym Teatrze Kamienica. Dziękujemy także wszystkim, którzy 
oddali swoje głosy na produkty Hortex.
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Ewa Chrzanowska, Brand Manager

Piotr Szablowski, Dyrektor Handlowy

Wojciech B. Sobieszak, Prezes Zarządu

Kategoria: Produkty śniadaniowe 
zbożowe

Kategoria: Napoje energetyczne 
i izotoniczne

Kategoria: Syropy

Kategoria: Makarony

Iwona Piasta, Marketing Manager  
marek obszaru Food

Tiger  
Vitamin Attack 250 ml 

(MWS)

Red Bull  
Mandarin Edition 

250 ml 
(Red Bull)

Jogobella 8 Zbóż  
Truskawka 200 g 

(Zott Polska)

Inka Klasyczna  
Rozpuszczalna kawa 

zbożowa  
150 g (kartonik) 

(Grana)

Makaron Barilla  
Spaghetti n. 5 (500 g) 

(Barilla Poland)

Pudliszki Makaron 
Świderki  

100% pszenicy durum 
500 g 

(HJ Heinz Polska)

Syrop Paola  
Malina 430 ml w szkle 

(Hoop Polska)

Syrop Prozdrowotny  
Łowicz  

Dzika Róża 250 ml 
(Agros Nova – Grupa 

Maspex)

SYROP OWOCOWA SPIŻARNIA MALINA 420 ML
HERBAPOL-LUBLIN

NESTLÉ CORN FLAKES 250 G
CPP TORUŃ-PACIFIC

MAKARON LUBELLA CLASSIC ŚWIDERKI 500 G
LUBELLA (GRUPA MASPEX)

BLACK ENERGY DRINK PUSZKA 250 ML
FOODCARE
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Szanowni Państwo!
Za nami uroczysta Gala Finałowa VII Edycji konkursu „Złoty Paragon – 
Nagroda Kupców Polskich”, podczas której mieliśmy zaszczyt gościć ponad 
300 bardzo ważnych osób z sektora produkcji i handlu FMCG.
W imieniu Wydawnictwa i całego zespołu miesięcznika Hurt & Detal, 
chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim Laureatom Konkursu.  
68 prestiżowych statuetek „Złoty Paragon” i 124 Wyróżnienia, które  
– w imieniu Detalistów – z wielką satysfakcją wręczyliśmy podczas uroczystej 
Gali, potwierdzają nie tylko wysoką jakość i atrakcyjność nagrodzonych 
produktów, ale również wielki potencjał sektora FMCG.
Kolegium Redakcyjne wręczyło ponadto 18 statuetek specjalnych „Złoty 
Paragon” dla wybitnych osób, firm i usług związanych z polską branżą 
produktów szybkozbywalnych. 
Na koniec pragnę podziękować wszystkim Partnerom, Fundatorom Nagród 
i Patronom Honorowym, za zaangażowanie i pomoc w realizacji Wydarzenia, 
które odbyło się 25 maja br. w Teatrze Kamienica w Warszawie. (TP)Tomasz Pańczyk

Prezes Wydawnictwa

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Iwona Piasta, Marketing Manager  
marek obszaru Food

Natalia Szulc, Communications  
Manager Poland & Baltics

Kategoria: Ketchupy

Kategoria: Dżemy, marmolady, powidła, 
konfitury

DŻEM ŁOWICZ 100% Z OWOCÓW, ROKITNIK 235 G
AGROS NOVA (GRUPA MASPEX)

TORTEX KETCHUP ŁAGODNY 470 G
UNILEVER POLSKA

Pudliszki Ketchup 
Łagodny  

480 g 
(HJ Heinz Polska)

Ketchup Dawtona 
Łagodny bez 

konserwantów 560 g 
(Dawtona)

Dżem Truskawkowy  
Dawtona 

niskosłodzony 280 g 
(Dawtona)

Dżem Truskawkowy 
Jamar  

niskosłodzony 300 g 
(Z.P.S. „Jamar” 
Szczepaniak)
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Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Justyna Tufalska, 
Junior Brand Manager

Kategoria: Majonezy, musztardy, chrzany

Kategoria: Pozostałe przyprawy mokre

Cezary Świętochowski, 
Trade Marketing Manager

MUSZTARDA SAREPSKA KAMIS W SŁOIKU 185 G
MCCORMICK POLSKA

PUDLISZKI KONCENTRAT POMIDOROWY 200 G
HJ HEINZ POLSKA

Majonez Kielecki  
500 ml 

(WSP „Społem”)

Musztarda 
delikatesowa 

miodowa 175 g 
(Roleski)

Przecier pomidorowy  
Podravka 500 g 

(Podravka Polska)

Sos Boloński 
Dawtona  

z ziołami 550 g 
(Dawtona)

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

Zł
oty

 ParagonZł
oty

 Paragon

2017
PRODUKT

WYRÓŻNIONY

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

Zł
oty

 ParagonZł
oty

 Paragon

2017
PRODUKT

WYRÓŻNIONY





PRODUKTY WYRÓŻNIONE

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Hanna Dulczewska, 
Senior Group Manager

Michalina Abramowicz, 
Asystent ds. Marketingu

Kategoria: Produkty instant, fixy

Kategoria: Przyprawy suche

VEGETA 200 G
PODRAVKA POLSKA

WINIARY POMYSŁ NA... KURCZAKA W SOSIE 
ŚMIETANOWO-ZIOŁOWYM
NESTLÉ POLSKA Knorr Spaghetti 

Bolognese  
Naturalnie Smaczne! 

43 g 
(Unilever Polska)

Gellwe Ciasto i krem 
do Karpatki 340 g 

(FoodCare)

Rosół drobiowy 
Winiary  

60 g 
(Nestlé Polska)

Przyprawa do 
kurczaka i dań 
z drobiu 30 g 

(Prymat)
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Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Joanna Mizera, Marketing Manager

Kategoria: Octy

Kategoria: Dania gotowe i warzywa

Andrzej Kuzebski, Dyrektor Sprzedaży

OCET JABŁKOWY JAMAR 6% 500 ML
Z.P.S. „JAMAR” SZCZEPANIAK

VIFON KURCZAK ZŁOTY 70 G
TAN-VIET INTERNATIONAL

Ocet spirytusowy 10%  
500 ml 

(WSP „Społem”)

Ocet z polskich jabłek  
Kamis 250 ml 

(McCormick Polska)

Pudliszki Fasolka  
po bretońsku  

z kiełbasą i boczkiem 
600 g 

(HJ Heinz Polska)

Ogórki konserwowe 
Krakus  
865 g 

(Agros Nova  
– Grupa Maspex)
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WSPARCIE MARKETINGOWE:

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak Sp. J., Albertów 69, 42-165 Lipie, www.jamar.pl

INTERNET PRASA POS PRPROMOCJE DLA DYS-
TRYBUTORÓW

PAKIETY DLA 
SKLEPÓW

Przepisy i inspiracje z wykorzystaniem 
octu znajdziesz na www.marynujemy.pl 
lub na www.facebook.com/Marynujemy 

Dziękujemy  

za zaufanie!

Tradycyjnie 
w szkle

lub wygodnie 
w plastiku

Różne
pojemności

Nowa 
etykieta

Intuicyjna 
komunikacja

Ocet jabłkowy 6%  
kwasowości 500 ml zajął 
1. miejsce w kategorii Octy 
w konkursie „Złoty Paragon 
– Nagroda Kupców Polskich”.



Mariusz Rusin, 
Dyrektor Zakładu Przetwórstwa Mięsa
Cedrob

Tegoroczna edycja Złotego Paragonu była dla 
Cedrob S.A. wyjątkowo pomyślna. Zgłosiliśmy do 
plebiscytu 3 produkty i wszystkie 3 zostały wyróżnione. 

Statuetka „Złoty Paragon” dla Kurczaka gotowanego oraz Wyróżnienia 
dla Kotletów z prażoną cebulką Czas na… i Szynki jak domowej w smaku 
Gobarto są dla nas potrójnym sukcesem. Pozytywna opinia konsumentów 
jest świadectwem, że praca w oparciu o unikalną recepturę na wysokiej 
jakości surowcu zawsze zostanie doceniona i zauważona przez świadomego 
klienta. Uzyskane tytuły cieszą cały zespół, a w szczególności Technologów, 
będąc siłą napędową do owocnej pracy oraz wytyczając kierunek dalszego 
rozwoju asortymentu.
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Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Beata Łosiak, PR Manager

Grzegorz Cielecki,  
Dyrektor Zarządzający

Kategoria: Produkty garmażeryjne  
gotowe do spożycia

Kategoria: Mrożonki

HORTEX SZPINAK ROZDROBNIONY 450 G
POLSKI OGRÓD

ZAPIEKANKA KLASYCZNA VIRTU Z PIECZARKAMI 
SMAŻONYMI I SEREM MOZZARELLA
VIRTU PRODUCTION Czas na... 

Kotlety z prażoną 
cebulką  
590 g 

(CEDROB)

Proste Historie  
Pierogi z serem  

chłodzone 360 g 
(Iglotex)

Siekany Szpinak  
Proste Historie  

450 g 
(Iglotex)

Bukiet Jarzyn Poltino  
Mieszanka warzywna 

450 g 
(Hortino ZPOW 

Leżajsk)
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PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Kaja Kutelska, 
Specjalista ds. Marketingu

Kategoria: Bakalie, półprodukty i produkty  
do pieczenia ciast, desery instant

Kategoria: Produkty spożywcze EKO, 
BIO, bezglutenowe, dietetyczne

Leszek Wąsowicz, Prezes Zarządu

KASIA 250 G
UNILEVER BCS POLSKA

HELIO NATURA ŚLIWKI KALIFORNIJSKIE 150 G
HELIO

Gellwe Galaretka  
Smak truskawkowy 

75 g 
(FoodCare)

Margaryna Palma  
250 g 

(ZT „Bielmar”)

Galaretka o smaku  
truskawkowym  
Bezglutenowa 

(Dr. Oetker Polska)

Kukurydza Złocista 
Bio  

150 g 
(Bonduelle Polska)

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

Zł
oty

 ParagonZł
oty

 Paragon

2017
PRODUKT

WYRÓŻNIONY

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

Zł
oty

 ParagonZł
oty

 Paragon

2017
PRODUKT

WYRÓŻNIONY



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HD_Winiary_Buliony-Dziekujemy_reklama_205x290.pdf   1   06/06/2017   11:13



r e k l a m a

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

Zł
oty

 ParagonZł
oty

 Paragon

2017
PRODUKT

WYRÓŻNIONY

48 | www.hurtidetal.pl

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Tomasz Głasek, Dyrektor Handlowy

Krzysztof Czyżewski,  
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Kategoria: Jogurty i desery mleczne

Kategoria: Mleko i napoje mleczne

MLEKO WIEJSKIE 2% TŁ. 1 L
OSM W PIĄTNICY

JOGURT NATURALNY GĘSTY BAKOMA 390 G
BAKOMA

Danio o smaku 
waniliowym  

140 g 
(Danone)

Primo Jogurt 
Naturalny  

180 g
(Zott Polska)

KEFIR Robico  
400 g 

(FZZPM w Polsce 
ZUH Robico)

Kefir Krasnystaw  
500 g 
(OSM 

w Krasnymstawie)
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Tadeusz Zieliński, 
Pełnomocnik Właścicieli ds. Systemów Jakości, 
Dyrektor Zakładu Nowy Sącz
P.P.L. Koral J. Koral 

Dziękujemy Kapitule za przyznanie „Złotego Paragonu” 
w kategorii: Lody za rok 2016. Gala wręczenia 

statuetek i spotkanie w towarzystwie przedstawicieli firm nominowanych 
i nagrodzonych to kolejny sukces Organizatorów.  Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Tadeusz Zieliński, Pełnomocnik 
Właścicieli ds. Systemów Jakości, 
Dyrektor Zakładu Nowy Sącz

Kategoria: Lody

KORAL LODY KOKTAJLOWE KRÓWKA-KUKUŁKA 400 ML
P.P.L. KORAL J. KORAL

Muuucia Krówka  
(na patyku) 

(Zielona Budka 
(Mielec)

Algida Śmietankowa  
Śmietanka 1000 ml

(Unilever Polska)
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Andrzej Wierzchoń, WOM Sales Manager
trnd Polska

Chcę bardzo podziękować za zaproszenie na tegoroczną 
galę wręczenia nagród „Złotego Paragonu 2017”. Było 
nam bardzo miło znaleźć się w gronie osób – uczestników 
tego wydarzenia. Fantastycznie było również móc 

zobaczyć swoje logo pośród firm partycypujących w wydarzeniu. 
Przy tej okazji chcę pogratulować Redakcji Hurt & Detal – wydarzenia, jego 
organizacji oraz grona znakomitych gości licznie przybyłych na Galę. Jest to 
dowód na to jak ważny jest „Złoty Paragon” w życiu marek. 
Jesteśmy bardzo otwarci na wspólne działania mające na celu propagowanie 
dialogu marek z konsumentami – jak to powiedział jeden z laureatów Gali 
„mamy to w naszym DNA”. Tak, mamy to w naszym DNA – chętnie dzielimy się 
naszymi doświadczeniami i chętnie partycypujemy w podobnych działaniach. 

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Kategoria: Serki kanapkowe, sałatkowe

Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing 
Services Manager

ALMETTE ŚMIETANKOWY PUSZYSTY SEREK 
TWAROGOWY 150 G
HOCHLAND POLSKA

Serek Twój Smak  
Naturalny 135 g 
(OSM w Piątnicy)

Zottarella Classic 
125 g

(Zott Polska)
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Almette ze „Złotym Paragonem 2017 
– Nagrodą Kupców Polskich”! 
Almette od lat ma swoich miłośników i pozostaje na pozycji lidera 
w kategorii serów twarogowych. A wszystko to dzięki naturalnym 
składnikom i unikalnej recepturze opartej na najlepszym, polskim mleku. 
Potwierdzeniem tego jest I miejsce i Złoty Paragon dla serków Almette 
śmietankowy w tegorocznej edycji konkursu „Złoty Paragon 
– Nagroda Kupców Polskich”. Na temat sukcesu Almette 
rozmawiamy z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing 
Services Managerem w Hochland Polska.  Złoty

Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Gratulujemy wyróżnienia! 

Bardzo dziękuję, przyznane trofeum jest 

potwierdzeniem, że prowadzone działania 

rynkowe idą w dobrym kierunku, a Almette 

znajduje się w gronie najlepszych produk-

tów rynku FMCG.  Nagroda jest tym bardziej 

cenna, że serki Almette cieszą swoim wyjąt-

kowym smakiem już od ponad dwóch de-

kad. Naturalna lekkość i puszystość od razu 

podbiły serca konsumentów. Produkowane 

są w  zakładzie w Węgrowie, który znajduje 

się w najczystszym i najpiękniejszym rejonie 

kraju tzw. Zielonych Płucach Polski. Co drugi 

dzień trafia do niego świeże mleko polskich 

krów. Ponad 650 dostawców, dzięki codzien-

nej pracy i dbałości o odpowiedni chów 

zwierząt, może dostarczać do fabryki dosko-

nałej jakości mleko. Precyzyjnie wyselekcjo-

nowane spełnia wszelkie restrykcyjne nor-

my, jest świeże, pełne wartości odżywczych, 

o wyjątkowym smaku i  bez GMO.

Almette lubi pozytywnie 

zaskakiwać!

To prawda. Nasz pomysł 

na nowe komunikaty: polskie mleko i naturalne 

składniki, a w ślad za nimi zmieniona szata gra-

ficzna opakowania, która jeszcze bardziej pod-

kreśla naturalny i lekki charakter produktu – były 

strzałem w przysłowiową dziesiątkę.  Charaktery-

styczny skopek przyciąga uwagę autentycznym 

drewnem, nowe ilustracje dodatków wiernie 

oddają ich prawdziwy wygląd, a zielona łąka 

przywodzi na myśl najczystszą naturę. Dzięki 

połączeniu twarogu z warzywami, przyprawami 

oraz ziołami, Almette kusi delikatną konsystencją 

i wyjątkowymi kompozycjami smakowymi. Jest 

również źródłem łatwo przyswajalnego, pełno-

wartościowego białka. Serki Almette są lekko-

strawne, nie zawierają konserwantów, zagęstni-

ków i barwników, a zawarty w nich wapń wspiera 

rozwój dzieci w okresie intensywnego wzrostu.

Almette to 100% naturalnych składników 

i 100% wyśmienitego smaku, ale także dosko-

nałe wsparcie sprzedażowo – promocyjne!

Zgadza się. Jednym z dobrych przykła-

dów jest promocja Almette „Dom z natury” 

z ubiegłego roku, w której wzięło udział po-

nad 400 tys. osób. Do zdobycia były nagrody, 

których łączna wartość przekroczyła milion 

złotych. Zwycięzcą Loterii Almette została 

Pani Agnieszka Ślebioda, która wygrała cało-

roczny drewniany dom o łącznej powierzchni 

84 mkw., położony w górach, w miejscowo-

ści Czerwienne. Loteria „Dom z natury” była 

dotychczas największą loterią przeprowadzoną 

przez firmę Hochland Polska, która znacznie 

zwiększyła zainteresowania konsumentów, co 

odzwierciedlają wyniki sprzedaży. IV kwartał 

2016 był najlepszym kwartałem dla Almette od 

21 lat – odkąd marka jest na polskim rynku!

W tym roku po raz pierwszy w komunikacji 

przygotowanej dla Almette wykorzystano 

wizerunek celebryty. Kto nim został?

Ambasadorem wprowadzenia nowych sma-

ków: Almette z rzodkiewkami oraz Almette ze 

szpinakiem i czosnkiem jest David Gaboriaud, 

znany szef kuchni i autor programów kuli-

narnych. David Gaboriaud będzie promował 

nowe smaki Almette w telewizji (sponsoring), 

na opakowaniach, w internecie, podczas akcji 

degustacyjnych w galeriach handlowych oraz 

na materiałach przy półkach. Będzie także spo-

tykał się ze znanymi blogerami i przygotowy-

wał z nimi pyszne kanapki i potrawy z Almette. 

Wsparcie nowych smaków Almette potrwa do 

lipca i zagwarantuje dotarcie do 17 mln konsu-

mentów. Więcej informacji o kampanii można 

znaleźć na specjalnie do tego przygotowanej 

zakładce na stronie www: https://www.almet-

te.pl/nowe-smaki/

Dziękujemy za rozmowę.

Monika Kociubińska

Wywiad



Edward Bajko, 
Prezes SM Spomlek

Dla naszej firmy „Złoty Paragon” to szczególna nagroda, bo przyznana 
przez Czytelników magazynu Hurt & Detal, czyli przez tych, dla których 
tworzymy nasze wyroby. Uznanie ze strony naszych klientów to dla nas 
ogromny impuls, by starać się jeszcze bardziej, a piękna statuetka jaką 
otrzymaliśmy będzie nam o tym codziennie przypominać.

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Emilia Pożarowszczyk, 
Kierownik ds. Marketingu i PR

Kategoria: Sery żółte twarde

Kategoria: Sery pleśniowe i topione

NATUREK NASZ CAMEMBERT NATURALNY 120 G
MLECZARNIA TUREK

SER KRÓLEWIECKI SZWAJCAR SERENADA, BLOK
SM SPOMLEK

Ser Gouda  
w Plastrach  

100 g
(SM Mlekovita)

Ser Rycki Edam 
Exclusive 

150 g 
(SM Ryki)

Ser pleśniowy  
Lazur Błękitny  
porcja 100 g 
(SM Lazur)

Hochland „Na 
Gorąco!”  

z salami i chili 
(Hochland Polska)
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Emilia Pożarowszczyk,
Kierownik Działu Marketingu i PR, SM Spomlek
Spośród 470 zgłoszonych produktów to właśnie 
ser Szwajcar Królewiecki Serenady blok zwyciężył 
największą liczbą głosów w kategorii „Sery żółte 

twarde”, co daje nam powód do ogromnej dumy. W naszym zakładzie do 
każdego produktu podchodzimy bardzo indywidualnie. Serowarzy dbają 
o to, aby  sery spełniały normy najwyższej jakości i cieszyły się uznaniem 
konsumentów. „Złoty Paragon” jest  nagrodą wyjątkową, przyznawaną 
przez osoby na co dzień pracujące z tym produktem. To właśnie Kupcy 
uznali, że Szwajcar Królewiecki to ser, który jest numerem jeden w 
ich sklepach. Docenili go za jakość, za zainteresowanie i zaufanie jakim 
obdarzają go kupujący na co dzień Polacy. Odbiór statuetki pozwala 
czerpać radość i inspiracje do dalszego działania. 

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Paulina Midor, Specjalista ds. PR

Kategoria: Masła, margaryny, mixy

Kategoria: Oliwy i oleje

Tomasz Kandefer, Prezes Zarządu

ŚNIADANIOWA KLASYCZNA 500 G
ZT „BIELMAR”

BASSO OLIWA Z OLIWEK EXTRA VERGINE 1 L
ITALMEX WARSZAWA

Smakowita  
Maślany smak 450 g 

(ZT „Kruszwica”)

Flora Original  
400 g 

(Unilever BCS Polska)

Olej Mazowiecki 
Mosso 
0,9 l 

(Mosso Kewpie 
Poland)

Olej Kujawski Len  
Tłoczony na zimno 

250 ml 
(ZT „Kruszwica”)
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PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Mariusz Rusin,  
Dyrektor Zakładu Przetwórstwa Mięsa

Michał Kuczyński, Dyrektor Handlowy

Cezary Jasiński, 
Dyrektor ds. Marketingu

Kategoria: Wędliny premium

Kategoria: Wędliny konfekcjonowane

Kategoria: Wędliny na wagę

Kategoria: Pasztety i konserwy mięsne

Radosław Sroka, 
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

KURCZAK GOTOWANY
CEDROB

KABANOSY FRANCUSKIE 120 G
SOKOŁÓW

PASZTET Z KRÓLIKA 250 G
KONSPOL HOLDING

KABANOS PIECZONY MAESTRO 175 G
ZM HENRYK KANIA

Boczek Surowy 
Wędzony  

100 g 
(Sokołów)

Kiełbaski Śląskie  
„Znakomite” 280 g 
(Konspol Holding)

Szynka jak domowa 
w smaku Gobarto 

(Cedrob)

Kiełbasa Krakowska  
Maestro 300 g 

(ZM Henryk Kania)

Pasztet Mazowiecki  
460 g 

(ZM „Łmeat-Łuków”)

Wielkopolski pasztet  
z drobiem firmowy 

131 g 
(Wielkopolska 

Wytwórnia Żywności 
Profi)

Bianka  
Pierś gotowana 

z indyka 
(Indykpol)

Kiełbasa Śląska 
Wyborna 

(ZM Henryka 
Stokłosy)
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PRODUKTY WYRÓŻNIONE

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Anna Chołuj, Specjalista ds. Marketingu 
i Public Relations

Kategoria: Ryby i przetwory rybne

PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 135 G
DEGA

Filety z makreli  
w sosie 

pomidorowym  
175 g 

(Przetwórstwo Rybne 
Łosoś)

Filety z makreli  
w sosie 

pomidorowym  
170 g 
(Graal)

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Justyna Paul,  
Brand Manager

Kategoria: Produkty czekoladowe 
paczkowane

DELICJE SZAMPAŃSKIE POMARAŃCZOWE 147 G
MONDELEZ POLSKA

Trufle w czekoladzie  
280 g 

(Wawel)

Mieszanka 
Wedlowska  

490 g 
(Lotte Wedel)
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PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Agata Orłowska, Brand Manager

Kategoria: Praliny i bombonierki

RAFFAELLO 150 G
FERRERO POLSKA COMMERCIAL

Toffifee  
125 g (15 sztuk) 

(Storck)

Ptasie Mleczko®  
Waniliowe 420 g 

(Lotte Wedel)

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Kategoria: Czekolada w tabliczkach

Tadeusz Czarniecki, 
Dyrektor Marketingu

CZEKOLADA GORZKA 100 G
WAWEL

Kinder Chocolate  
100 g 

(Ferrero Polska 
Commercial)

Czekolada gorzka  
100 g 

(Lotte Wedel)
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Raffaello 150g
to najlepiej sprzedający się produkt 
w kategorii Praliny i Bombonierki!*

*wg Kupców- czytelników miesięcznika Hurt & Detal.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!







Jan Kolański, 
Prezes Zarządu, Colian

Magdalena Cichoń, 
Junior Brand Manager, Storck 

Z przyjemnością ponownie uczestniczyłem 
w uroczystej Gali „Złoty Paragon”. Wydarzenie, na 
którym nagrodzono liderów sprzedaży, zgromadziło 

przedstawicieli branży FMCG. Podczas Gali prestiżowy tytuł „Złoty 
Paragon  2017 – Nagroda Kupców Polskich” otrzymały słodycze marek 
Grześki i Jeżyki. Serdecznie dziękuję Kupcom za ponowne docenienie 
wyrobów firmy Colian i uznanie naszych marek, które w sposób 
szczególny wpłynęły na rozwój handlu detalicznego w Polsce.

Tegoroczna nagroda „Złoty Paragon” w kategorii 
słodyczy nieczekoladowych powędrowała do 
marki Mamba. Znana od wielu lat w Polsce i na 

całym świecie guma rozpuszczalna to jedna z najbardziej znanych 
marek dziecięcych pośród dzieci i ich matek, co odzwierciedla również 
przyznana jej statuetka „Złoty Paragon”. Wyniki rynkowe pokazują, że 
produkty Mamby to obowiązkowy element strefy kasy w każdym sklepie 
detalicznym w Polsce. Równocześnie stale rozwijamy portfolio marki, 
m.in. poprzez limitowane edycje, np. tegoroczną Mambę Cola&Friends, 
będącą orzeźwiającym połączeniem smaku coli i owoców.
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Magdalena Cichoń,  
Junior Brand Manager

Iwona Kołodziejczyk, 
Senior Brand Manger

Kategoria: Ciastka

Kategoria: Słodycze nieczekoladowe

MAMBA GUMY ROZPUSZCZALNE 106 G
STORCK

JEŻYKI CLASSIC 140 G
COLIAN

Oreo  
176 g 

(Mondelez Polska)

Kubuś  
– ciastka zbożowe  

8 zbóż 30 g 
(MW-GMW)

Mentos Fruit  
38 g 

(Perfetti Van Melle 
Polska)

Fresh & Fruity  
Galaretki 

z nadzieniem  
280 g 

(Wawel)

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017
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Beata Telega, Senior Brand Manager

Kategoria: Batony i wafelki

GRZEŚKI KAKAOWE W CZEKOLADZIE 36 G
COLIAN

Kinder Bueno  
43 g 

(Ferrero Polska 
Commercial)

Pawełek Toffi 
45 g 

(Lotte Wedel)

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Kategoria: Przekąski słone

Bartłomiej Kubacki, 
Senior Sales Activation Manager

LAY’S CHIPSY ZIEMNIACZANE PAPRYKA TV PAKA
FRITO LAY POLAND

Orzeszki z pieca Felix 
140 g 

(Intersnack Poland)

Słona Ona 
50 g 

(Bakalland)

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Justyna Guzielak, 
Dyrektor Działu Marketingu
PUPIL Foods

W prestiżowym konkursie „Złoty Paragon – Nagroda 
Kupców Polskich”, główną nagrodę zdobyła pełnoporcjowa 
karma mokra z wołowiną dla dorosłych psów 1250 g 

marki TEO®. Statuetka została wręczona na uroczystej Gali w niepowtarzalnej 
atmosferze warszawskiego Teatru Kamienica. Goście mogli obejrzeć 
przedstawienie wyreżyserowane przez Emiliana Kamińskiego, z udziałem 
szeregu wybitnych aktorów. Wydarzenie to należy do najważniejszych 
w polskiej branży FMCG. Nagradzane są najlepsze i najlepiej sprzedające 
się produkty, zdobyta nagroda to dla nas ogromny sukces zawodowy. 
Tegoroczne laury są dla PUPIL Foods tym większą radością, że wraz z 
ubiegłoroczną statuetką za karmę mokrą z drobiem dla kota i wyróżnieniem 
dla karmy suchej z drobiem dla psa (obie marki TEO), potwierdzają słuszność 
obranej drogi.
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WSPARCIE SPRZEDAŻY

ZADBAJ O OBECNOŚĆ PRODUKTÓW 
PROMOCYJNYCH W SWOIM SKLEPIE

REKLAMA
TV

MATERIAŁY
POS

OPAKOWANIA EDYCJA
LIMITOWANA

KAMPANIA
DIGITAL I MOBILE

PROMOCJA OUTDOOR LETNIE
EVENTY
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Justyna Guzielak, 
Dyrektor Działu Marketingu

Bartłomiej Sędłak, Dyrektor Handlowy

Bartłomiej Sędłak, Dyrektor Handlowy

Kategoria: Karmy dla zwierząt

Kategoria: Produkty impulsowe 
spożywcze

Kategoria: Lizaki

Kategoria: Wina

Mateusz Marciniak, Specjalista ds. PR

CHUPA CHUPS CLASSIC
PERFETTI VAN MELLE POLSKA

TEO® PEŁNOPORCJOWA KARMA MOKRA  
Z WOŁOWINĄ DLA DOROSŁYCH PSÓW 1250 G
PUPIL FOODS

CARLO ROSSI REFRESH STRAWBERRY 0,75 L
CEDC INTERNATIONAL

MENTOS MINT 38 G
PERFETTI VAN MELLE POLSKA

Lubisie nadzienie  
czekoladowe 30 g 
(Mondelez Polska)

Eukaliptus drops  
32 g 

(Mieszko)

Karma Rafi 
z wołowiną  

300 g 
(Zakłady Mięsne 
„Łmeat-Łuków”)

The Best Dog Junior 
(Sokołów)

Wino Babuni  
Wiśnia 750 ml 

(Henkell & Co. Polska)

Chateau Bzenec  
Bzenecká Lipka  

0,75 l 
(Amazis.net quality 

food&drinks)

Zozole Lolli Space 
(Mieszko)

Lizak Deseniowy 
10 g 

(P.P.H.U. Astra)

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

Zł
oty

 ParagonZł
oty

 Paragon

2017
PRODUKT

WYRÓŻNIONY

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

Zł
oty

 ParagonZł
oty

 Paragon

2017
PRODUKT

WYRÓŻNIONY

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

Zł
oty

 ParagonZł
oty

 Paragon

2017
PRODUKT

WYRÓŻNIONY

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

N
agroda Kupców P

ol
sk

ic
h

Zł
oty

 ParagonZł
oty

 Paragon

2017
PRODUKT

WYRÓŻNIONY





Mateusz Marciniak, Specjalista ds. PR, 
CEDC International

Carlo Rossi to marka wina nr 1 w Polsce. Dynamiczny 
wzrost sprzedaży i rosnącą popularność wprowadzanych 
wariantów znajdują również potwierdzenie w opiniach 
konsumentów, jak i detalistów. Uhonorowanie marki 

Carlo Rossi, w dodatku drugi rok z rzędu, prestiżową nagrodą „Złoty 
Paragon 2017 – Nagroda Kupców Polskich” jest dla nas nie tylko powodem 
do dumy, ale również dużym zobowiązaniem do dalszej, wytężonej pracy. 
Stawiamy na dalszy rozwój produktów i utrzymanie obecnej dynamiki 
wzrostów sprzedaży.
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Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Lubuski Vodka  
0,5 l 

(Henkell & Co. Polska)

Żubrówka Czarna  
0,7 l 

(CEDC International)

Martini Asti  
0,75 l 

(Bacardi-Martini 
Polska)

Bohemia Sekt  
Rosé Demi Sec  

0,75 l 
(Amazis.net quality 

food&drinks)

Robert Walewski, Brand Manager

Joanna Gemza, Brand Manager

Kategoria: Wódki czyste

Kategoria: Wina musujące i szampany

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

DORATO BIANCO 0,75 L
AMBRA

STUMBRAS CENTENARY 40% VOL, 0,5 L
MV POLAND
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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).
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Lubelska Cytrynówka  
0,5 l 

(Stock Polska)

Soplica Cytrynowa  
Z nutą miodu, 0,5 l 
(CEDC International)

Grant’s Family 
Reserve  

0,5 l 
(CEDC International)

Jim Beam White  
0,7 l 

(Stock Polska)

Kategoria: Wódki i alkohole smakowe

Kategoria: Alkohole mocne pozostałe  
powyżej 18% alk.

Dariusz Polak, Członek Zarządu, 
Dyrektor ds. Marketingu i Eksportu

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

FINLANDIA® COCONUT VODKA 0,7 L
BROWN-FORMAN POLSKA

GIN LUBUSKI
HENKELL & CO. POLSKA 
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Łomża Export  
0,5 l 

(Van Pur)

Kasztelan Pszeniczne  
Niepasteryzowane 

0,5 l 
(Carlsberg Polska)

Dalkowski Advocaat  
0,5 l 

(Henkell & Co. Polska)

Perry Lubelski  
Gruszka 330 ml 

(Ambra)

Maciej Kuś, Brand Manager

Kategoria: Piwa

Kategoria: Alkohole pozostałe do 18% alk.

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

MARTINI BIANCO 1 L
BACARDI-MARTINI POLSKA

ŻUBR BUTELKA 0,5 L
KOMPANIA PIWOWARSKA
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Apart Płyn do kąpieli  
Jedwab i noni 750 ml 

(Global Cosmed 
Group)

Mydło Naturalne Biały 
Jeleń 150 g 
(„Pollena” 

Przedsiębiorstwo 
Chemii Gospodarczej)

Sylwia Jendrysko, 
Shopper&Marketing Specialist

Kategoria: Kosmetyki pielęgnacyjne dla 
dorosłych

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

ANTYPERSPIRANT NIVEA INVISIBLE BLACK&WHITE 
150 ML SPRAY
NIVEA POLSKA
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Mydło dla dzieci  
i niemowląt Dzidziuś  

100 g 
(„Pollena” 

Przedsiębiorstwo 
Chemii Gospodarczej)

Bobini Baby  
Chusteczki nawilżane 

z witaminą E 
(Global Cosmed 

Group)

Kategoria: Artykuły i produkty do 
pielęgnacji dzieci

Krzysztof Bogacz, Business Unit 
Manager Bambino

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

BAMBINO KREM OCHRONNY 150 ML
NIVEA POLSKA
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Płyn do mycia naczyń 
Fairy Cytryna 1350 ml 
(Procter and Gamble 

DS. Polska)

Somat Gold  
tabletki do zmywarek 

(18 szt.) 
(Henkel Polska)

Papier toaletowy  
Mola Kids Pandy  
8 rolek, produkt 
3-warstwowy 
(Metsa Tissue 
Krapkowice)

Lula Nawliżany  
Papier Toaletowy  

z ekstraktem 
z rumianku, 60 szt. 

(Stella Pack)

Marcin Gierasimiuk, 
Category Manager

Andrzej Pawluk, 
Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor ds. Rozwoju

Kategoria: Środki do mycia naczyń

Kategoria: Artykuły higieniczne

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

PAPIER TOALETOWY VELVET DELIKATNIE BIAŁY 
(OPAKOWANIE 8 ROLEK)
VELVET CARE

LUDWIK PŁYN DO MYCIA NACZYŃ MIĘTOWY 1000 G
GRUPA INCO
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* w porównaniu do wcześniejszych wersji płynu do naczyń Ludwik 
– na podstawie badań własnych GRUPA INCO S.A.

Dziękujemy
za zaufanie!



Irmina Ozimek
Brand&Trade Marketing Specialist
Reckitt Benckiser (Poland)

Lider Sprzedaży w kategorii Środki do prania 
i płukania: Dosia Kolor 300 g – zdobywca 
nagrody „Złoty Paragon 2017”. Bardzo 

dziękujemy za otrzymane wyróżnienie! Ta nagroda, udowadnia, że 
Dosia jest bardzo dobrze postrzegana przez Konsumentów.

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

PRODUKTY WYRÓŻNIONE

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”

Kapsułki Ariel 3w1  
Kolor (36 prań) 

(Procter and Gamble 
DS. Polska)

E Active-Enzym 6  
Proszek do koloru  

(20 prań) 
(Henkel Polska)

Kret  
Granulki do 

udrożniania rur 
(Global Cosmed 

Group)

Cif Power & Shine  
Spray przeciw 

kamieniowi 750 ml 
(Unilever Polska)

Irmina Ozimek, 
Brand&Trade Marketing Specialist

Kategoria: Środki do prania i płukania

Kategoria: Środki chemiczne  
czyszczące i odświeżające

Joanna Trzęsiok, Brand Manager

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

DOSIA PROSZEK DO PRANIA KOLOROWYCH TKANIN 
300 G
RECKITT BENCKISER (POLAND)

BREF POWER ACTIV LEMON 50 G
HENKEL POLSKA
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Baterie GP  
Super Alkaline AA   

4 szt. 
(GP Battery Poland)

Baterie VARTA  
High Energy AA  

4 szt. 
(Spectrum Brands 

Poland)

Folia aluminiowa  
z tłoczeniem  
20 m rolka 
(Stella Pack)

Fibra Plus  
Zmywak 3+1 szt. 

gratis 
(Mapa Spontex 

Polska)

Bartłomiej Szakiewicz, 
Marketing Manager

Dariusz Płaza, 
Brand Activation Manager

Kategoria: Baterie

Kategoria: Artykuły gospodarstwa 
domowego

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

ZMYWAK KUCHENNY JAN NIEZBĘDNY  
OPAKOWANIE 5 SZT.
SARANTIS POLSKA

BATERIE ENERGIZER AA ALKALINE POWER 
OPAKOWANIE 4 SZT.
ENERGIZER GROUP POLSKA

SUPER PRODUKT

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

CHUPA CHUPS CLASSIC
PERFETTI VAN MELLE POLSKA
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STATUETKI OD KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

LINIA PRALIN OKAZJONALNYCH AMORETTA, CHERRISSIMO 
I CHOCOLADORRO, FIRMY MIESZKO S.A.

LINIA PRODUKTÓW – MARKA „PROSTE HISTORIE”,  
FIRMY IGLOTEX S.A.

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Mateusz Gradziński, Project Manager

Marek Rogoża, Dyrektor Marketingu

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

W tegorocznej edycji konkursu 
wyróżniliśmy 5 linii produktowych:



Kinder Bueno to znana i lubiana marka, ceniona za wysoką jakość składników.

Harmonijne połączenie smaku tworzą:  

• aksamitny i orzechowy krem,  

• chrupiący i delikatny wafelek,  

• delikatna i rozpływająca się w ustach czekolada.

Silne wsparcie marketingowe!
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LINIA PRODUKTÓW FUNKCJONALNYCH VERONI ACTIVE  
FIRMY ZBYSZKO COMPANY S.A.

LINIA MAKARONÓW „SOTELLI” FIRMY POL-FOODS SP. Z O.O.

Paweł Kalinowski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji

Roman Fuksiński, Dyrektor Marketingu

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

STATUETKI OD KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017
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Liliana Ćwik,
Manager ds. Marketingu,
Gold Drop

Tegoroczna edycja Konkursu „Złoty Paragon – 
Nagroda Kupców Polskich 2017” jest dla nas 
szczególną z uwagi na fakt przyznania przez Kolegium 

Redakcyjne Statuetki Specjalnej dla naszej linii produktów ekologicznych 
„Eco Line”. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za docenienie produktów naszej 
firmy. Podążając za coraz większymi wymaganiami konsumentów staramy 
się wpisać w bieżące trendy proponując naszym klientom nowoczesne 
i ekologiczne rozwiązania. Dziękujemy za zaproszenie na uroczystą Galę, 
która pod każdym względem była przygotowana profesjonalnie i tak jak 
w poprzednich latach na najwyższym poziomie.

LINIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH „ECO LINE” 
FIRMY GOLD DROP SP. Z O.O.

Liliana Ćwik, Manager ds. Marketingu

STATUETKI OD KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017



Igor Jeliński, 
Prezes Mieszko

Gala „Złoty Paragon” to spotkanie biznesowe 
z rozrywką w tle, prestiżowe nagrody i wreszcie 
nieformalne, inspirujące rozmowy kuluarowe 

z klientami i z redakcją.
„Złoty Paragon” dla linii pralin okazjonalnych Cherrissimo, 
Chocoladorro i Amoretta oraz wyróżnienia dla lizaków Zozole 
i dropsów Eukaliptus są dla Mieszko niezwykle ważne, bo z pewnością 
pozytywnie wpłyną na odsprzedaż naszych produktów.
Tegoroczna uroczystość miała dla mnie wymiar szczególny. 
Otrzymałem statuetkę „Złoty Paragon 2017” w kategorii „Osobowość 
Sektora FMCG” za zaangażowanie i odważne decyzje dotyczące 
rozwoju firmy, których przecież nie mógłbym realizować bez moich 
Pracowników – więc wraz z podziękowaniami dedykuję im tę nagrodę. 
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NAGRODY SPECJALNE
Nagrodziliśmy również osoby, firmy, usługi, które według Kolegium 

Redakcyjnego wyróżniają się licznymi sukcesami, pełnym profesjonalizmem 
i wyjątkowo prężnym działaniem na rynku FMCG.

KATEGORIA: Osobowość Sektora FMCG

KATEGORIA: Osobowość Handlu i Dystrybucji

Rok 2016 był dla firmy Mieszko okresem wielkich zmian zarówno organizacyjnych, jak produktowych. 
Jednak dzięki silnej determinacji, a czasem ryzykownym i niełatwym decyzjom podejmowanym przez 
obecnego Prezesa Spółki – sprzedaż produktów pod marką Mieszko odnotowuje bardzo wysoką dynamikę 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Od ponad 10 lat kieruje dużymi firmami w sektorze handlu i dystrybucji, a od pięciu – pełni funkcję Prezesa 
Zarządu sieci sklepów Stokrotka. To dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu, doświadczeniu i wiedzy 
wciąż trwa tak dynamiczny rozwój sieci handlowej, która obecnie obejmuje ponad 380 supermarketów 
i marketów zlokalizowanych na osiedlach i w galeriach handlowych na terenie całej Polski. 

Dariusz Kalinowski
Prezes Zarządu Stokrotka Sp. z o.o. 

Igor Jeliński
Prezes Zarządu Mieszko S.A.

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017



!
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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NAGRODY SPECJALNE

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Luis Amaral 
Prezes Zarządu Grupy Eurocash

W imieniu Luisa Amarala, statuetkę odebrał Pedro Martinho, Wiceprezes Zarządu Eurocash

KATEGORIA: Rozwój handlu tradycyjnego w Polsce

Liczba sklepów w kanale tradycyjnym w Polsce niestety zmniejsza się z roku na rok. Są jednak takie firmy, 
które dbają nie tylko o ich bieżące funkcjonowanie, ale również o ich rozwój i poprawę rentowności 
prowadzonego biznesu. Są również bardzo aktywne w działalności szkoleniowej dla właścicieli 
i pracowników sklepów. 

W kategorii „Rozwój handlu tradycyjnego w Polsce” statuetki specjalne trafiły do dwóch firm: 

Krzysztof Tokarz 
Prezes Zarządu 
Grupy Kapitałowej Specjał
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NAGRODY SPECJALNE

KATEGORIA: Wsparcie handlu

Za nowoczesne systemy oprogramowania dedykowanego dla małych i średnich firm: 
Subiekt nexo, Subiekt GT, Subiekt 123, Subiekt Sprint 2, mikroSubiekt.

Jarosław Szawlis
Prezes Zarządu InsERT S.A.

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

KATEGORIA: Biznes, Rodzina, Tradycja

Z wielkim sukcesem rozwinęła niewielką rodzinną firmę w kawowe i herbaciane imperium. Stworzyła jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych – nie tylko w Polsce ale i na świecie – marek spożywczych, pozostając 
wierną rodzinnej tradycji biznesowej sięgającej początku ubiegłego wieku. 

Teresa Mokrysz  
– współtwórczyni sukcesu 
firmy MOKATE

W imieniu Teresy Mokrysz statuetkę odebrał Tomasz Gronkiewicz, Brand Manager



Bożena i Jarosław Szawlis, 
Zarząd InsERT S.A.

Klimatyczne miejsce, nagrody przyznane głosami klientów, ciekawi  ludzie – to w skrócie opis Gali czasopisma 
Hurt i Detal, na której mieliśmy przyjemność gościć 25 maja w Teatrze Kamienica. Spotkanie potwierdziło fakt, 
że pracownicy miesięcznika doskonale znają swoich Czytelników i potrafią nie tylko wspomagać ich w pracy, ale 
również zorganizować interesujący wieczór z elementami humoru. Bardzo się cieszymy, że konkurs „Złoty Paragon 
– Nagroda Kupców Polskich”, który obiektywnie oddaje preferencje klientów, stał się jednym z najważniejszych 
wydarzeń branży FMCG.
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NAGRODY SPECJALNE

KATEGORIA: Inspiracja naturą w biznesie

KATEGORIA: Producent i dostawca wyposażenia dla sektora retail i FMCG

„Masz to w naturze” – nie jest tylko sloganem reklamowym, ale prawdziwym i odpowiedzialnym podejściem 
do biznesu, który od wielu lat prowadzi firma Herbapol-Lublin S.A. – producent powstających tylko 
z naturalnych składników:  herbat, ziół, syropów, przetworów dżemowych i napojów, a  Natura obecna jest 
w każdym jej działaniu. 

Za dynamikę rozwoju i osiągnięcie pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej dla 
firmy Modern-Expo Group

Anatolij Khodziuk
Prezes Zarządu

Evangelos Evangelou
Prezes Zarządu Herbapol-Lublin S.A.

W imieniu Evangelosa Evangelou statuetkę odebrał Sławomir Głodek, Dyrektor Handlowy

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017



Anna Justyniarska, 
PR-Digital Manager
Herbapol-Lublin

VII gala wręczenia „Złotych Paragonów – Nagród 
Kupców Polskich” była dla firmy Herbapol-Lublin 
wydarzeniem szczególnym, podczas którego 

doceniono produkty marek Herbapol i Big-Active, ale również misję 
i wartości naszej organizacji. Przyznana Prezesowi Zarządu, Panu 
Evangelosowi Evangelou, nagroda specjalna w kategorii „Inspiracja naturą 
w biznesie” to bardzo duże wyróżnienie, zwłaszcza w tak wybitnym gronie 
pozostałych laureatów. To również dostrzeżenie tego, że działania firmy 
Herbapol-Lublin niezmiennie pozostają w zgodzie z naturą, umiejętnie 
łącząc jej bogactwo z aktualnymi trendami. 
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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).
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NAGRODY JUBILEUSZOWE
Doceniając dotychczasowy rozwój firm, a także aktywność w sektorze FMCG 

na przestrzeni wielu lat – Kolegium Redakcyjne wręczyło  
Specjalne Statuetki Jubileuszowe.

Jako wyraz naszego wielkiego szacunku – z okazji 55-lecia działalności biznesowej 
w sektorze lodów dla Pana Zbigniewa Grycana – twórcy marki „Grycan - Lody od pokoleń”

Za 30-letnią obecność na polskim rynku oraz dynamiczny rozwój marki „LUBUSKI” 
dla firmy Henkell & Co. Polska Sp. z o.o.

Dariusz Polak,
Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Marketingu i Eksportu

Zbigniew Grycan
twórca marki  
„Grycan – Lody od pokoleń”

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017



Dziękujemy!

Spośród wielu
wybraliście Państwo tą jedną.
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NAGRODY JUBILEUSZOWE

Z okazji jubileuszu 65-lecia działalności firmy i 25-lecia prywatyzacji  
dla firmy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Z okazji jubileuszu 35-lecia działalności dla firmy Konspol Holding Sp. z o.o.

Radosław Sroka
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Przemysław Libionka
Dyrektor Rynku Polskiego  
Produktów Konsumenckich

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017
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NAGRODY JUBILEUSZOWE

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności dla firmy InsERT S.A.

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności dla firmy HELIO S.A.

Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu

Bożena Szawlis, Wiceprezes Zarządu
Jarosław Szawlis, Prezes Zarządu
- twórcy sukcesu firmy InsERT S.A.

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017
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NAGRODY JUBILEUSZOWE

Z okazji jubileuszu 25-lecia popularyzacji diety śródziemnomorskiej na polskim rynku  
dla firmy Italmex Warszawa Sp. z o.o. – Importera i Dystrybutora

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności dla firmy ARGO Sp. z o.o. – Słodycze z Łańcuta

Mariusz Pistor
Product Manager

Tomasz Kandefer
Prezes Zarządu

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017
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NAGRODY JUBILEUSZOWE

NAGRODA SPECJALNA

Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Selgros Cash & Carry w Polsce 
dla firmy Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Emilian Kamiński, Dyrektor Teatru Kamienica otrzymał tytuł:  
„Przyjaciel Wydawnictwa”

Emilia Pomianowska
Dyrektor Hali Selgros  
Warszawa-Połczyńska

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017





Anna Adaszewska, 
Marketing Manager, Italmex Warszawa

dr Marek Borowiński
Shop Doctor

Siódma już edycja konkursu „Złoty Paragon 
– Nagroda Kupców Polskich” okazała się po raz 
kolejny szczęśliwa dla firmy Italmex. W kategorii 

Oliwy i oleje zdobyliśmy nagrodę  „Złoty Paragon 2017” dla włoskiej 
marki BASSO za oliwę extra virgin. Dzięki naszej firmie oliwa Basso 
króluje na polskich stołach już 20 lat i wciąż cieszy się dużym 
uznaniem konsumentów. Prestiżowa statuetka dla oliwy Basso nie 
jest jednak jedyną jaką otrzymaliśmy podczas uroczystej Gali. Z okazji 
25–lecia firmy Italmex, Kolegium redakcyjne Hurt & Detal przyznało 
nam „Złoty Paragon 2017” za osiągniecia handlowe i edukacyjne 
w zakresie popularyzacji diety śródziemnomorskiej na polskim 
rynku. To dla nas wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie do intensywnej 
pracy przez kolejne lata. Moda na zdrowy styl życia i wciąż rosnąca 
popularność diety śródziemnomorskiej to dla firmy Italmex i naszych 
partnerów handlowych swoista przepustka do stałego wzrostu 
wyników sprzedażowych.  
Dziękujemy za przyznane nagrody!

Jestem zachwycony profesjonalizmem, z jakim 
została przygotowana Gala Złoty Paragon. 
Zebranie tak wielu znakomitych osobistości 

działających na rynku FMCG robi ogromne wrażenie. Świadczy 
to o tym, że zarówno konkurs „Złoty Paragon – Nagroda Kupców 
Polskich”, jak też pismo Hurt & Detal są doceniane w branży. Całe 
wydarzenie było bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i cieszę 
się, że mogłem w nim uczestniczyć. Tym bardziej zadowolony jestem 
ze współpracy z tak znaczącym tytułem. Wielkie gratulacje zarówno 
dla producentów, których flagowe produkty zostały nagrodzone, jak 
też dla organizatorów – miesięcznika Hurt & Detal.

Laureaci VII edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”



Gratulujemy Laureatom Konkursu
zdobycia prestiżowej statuetki

„Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”



Zakupy 
przy kasie
W „złotej strefie przykasowej” nie ma miejsca na 
rozważania czy analizowanie cen produktów… 
W tym magicznym miejscu klient podejmuje 
jedne z najszybszych decyzji zakupowych. A dla 
detalistów jest to strefa niezwykle atrakcyjna 
pod względem wysokości marży.

Mariusz Jaroszewski
Kierownik Działu Zarządzania Kategorią
Colian

Strefa kas, w zależności od wielkości sklepu, generuje od 30% do 50% sprzedaży słodyczy. 
Kluczowe jest więc jej właściwe wykorzystanie. Gwarancję sukcesu może dać dobrze dobrany, 
impulsowy asortyment, ale także właściwa ekspozycja. Istotą impulsu jest wywołanie u klienta 
nieplanowanego zakupu i to w bardzo krótkim czasie. Ważne jest, aby były to produkty znane 
i reklamowane, np.: wafle Grześki kakaowe w czekoladzie 36 g (także w wersji Mega 48 g), 
Grześki Gofree 33 g (jedyne na rynku wafle bez czekolady o strukturze gofra), czy wafelki 
Familijne 2GO 20 g – doskonała propozycja markowego wafla w rekomendowanej cenie im-
pulsowej poniżej 1 zł. 30% klientów twierdzi, że na kasie powinno być więcej produktów dla 
dzieci. Tę potrzebę doskonale realizują żelki marki Jutrzenka Miśki 90 g. Asortyment w strefie 
przykasowej powinien być uporządkowany segmentami, a w ich ramach ułożony markami. 
Produkty te muszą być doskonale widoczne, niczym nie przysłonięte i zaopatrzone w cenówki, 
ponieważ klient podejmuje decyzję o zakupie w ciągu kilku sekund.    

Produkty umieszczone w strefie kasy zajmu-

ją zaledwie półtora procent powierzchni skle-

powej. Jednak generują aż 5% obrotów pla-

cówki handlowej. W związku z tym zarówno 

sklepy samoobsługowe jak i z obsługą zza lady 

oferują często szeroki wachlarz produktów im-

pulsowych, drobnych słodkości, gum do żucia, 

drażetek, jak również papierosów czy baterii. 

Są to produkty, które z reguły nie znajdują się 

na liście zakupowej klienta, natomiast niska 

cena jednostkowa, czy impuls potrzeby dane-

go produktu wywołuje chęć nagłego zakupu. 

W okolicach kasy również często znajdują się 

napoje w małych pojemnościach oraz chipsy. 

Te produkty również należą do kategorii, po 

które klienci sięgają impulsowo.

Dane paragonowe  
W strefie kasy najliczniej reprezentowaną ka-

tegorią są słodycze impulsowe. CMR w katego-

rii słodyczy impulsowych wyróżnia następujące 

kategorie: batony, wafelki impulsowe, gumy do 

żucia, czekolady, cukierki funkcjonalne, gumy 

rozpuszczalne i cukierki do żucia, cukierki 

twarde, jajka niespodzianki, czekolady impul-

sowe, batony zbożowe, batony owocowe oraz 

praliny impulsowe. W sklepach małoformato-

wych do 300 mkw. w ciągu ostatniego roku we 

wszystkich transakcjach najczęściej pojawiały 

się batony i wafelki impulsowe. Na kolejnych 

miejscach znalazły się gumy do żucia, czekola-

dy, cukierki funkcjonalne, gumy rozpuszczalne 

i cukierki do żucia oraz cukierki twarde.

Według danych CMR z kwietnia tego roku 

najliczniej reprezentowaną kategorią słodyczy 

impulsowych są czekolady. W sklepach małofor-

matowych do 300 mkw. średnio na półce znaj-

duje się ich ok. 22 warianty. Na kolejnym miej-

scu znalazły się batony, które reprezentowane 

są przeciętnie przez ok. 16 wariantów, wafelki 

impulsowe – 14, gumy do żucia – 12, cukierki 

funkcjonalne – 7, cukierki twarde – 6, gumy roz-

puszczalne i cukierki do żucia – 6, batony zbo-

żowe – 5 oraz jajka niespodzianki – 2 warianty. 

Najwięcej udziałów wartościowych ze 

sprzedaży produktów w sklepach małoforma-

towych w strefie kasy osiągają producenci tacy 

jak: Mondelez, Ferrero, Wrigley, Wedel, Co-

lian, Nestlé, I.D.C. Polonia, Wawel oraz Storck.

W okolicy kasy również często w skle-

pach znajdują się stojaki z przekąskami, 

w tym chipsy, po które klienci chętnie sięgają 

w oczekiwaniu na podliczenie ich zakupów. 
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Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak Sp. J. 
Albertów 69, 42-165 Lipie  

www.jamar.pl
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MIESZKO
Zozole Musss 
pomarańcza 
cytryna

Zozole Hello 
Żelo Rainbow

Z OFERTY PRODUCENTA

CMR wymienia 3  kategorie: chipsy, chrupki 

oraz prażynki. Biorąc je pod uwagę klien-

ci sklepów małoformatowych najczęściej 

w kwietniu tego roku sięgali po chipsy, które 

znajdowały się na prawie 60% paragonów 

z tymi kategoriami. Nieco rzadziej klienci de-

cydowali się na chrupki (40%) oraz prażynki 

(5%). W przeciętnym sklepie małoformato-

wym do 300 mkw. kategoria chipsy, chrupki 

i prażynki reprezentowana jest przez ok. 36 

wariantów, z czego 23 stanowią chipsy, 13 

chrupki, a 2 prażynki. Producenci uzyskujący 

największe udziały w sprzedaży to Frito Lay, 

Lorenz, Intersnack, Kellog’s, TBM, Otmu-

chów, Rymut oraz Good Snack. 

Okolice kasy to również dobre miejsce do 

umieszczania napojów w mniejszych pojem-

nościach do 0,7 l. Poręczne opakowanie i chęć 

orzeźwienia w upalne dni często wywołuje 

w  kliencie impuls do zakupu. Jak informuje 

CMR, napoje gazowane w sklepach małofor-

matowych w pojemności do 0,7 l są reprezen-

towane przez ok. 13 wariantów, podczas gdy 

cała kategoria jest reprezentowana średnio 

przez 38 wariantów. Udział w sprzedaży na-

pojów gazowanych w sklepach małoformato-

wych wariantów o pojemności poniżej 0,7 l 

w kwietniu 2017 roku osiągnął prawie 30%. Na 

paragonach posiadających tę kategorię, napoje 

impulsowe występowały na ok. 40%. Zesta-

wienie udziałów w liczbie transakcji wskazuje 

na 4 producentów, których produkty lądowały 

najczęściej na paragonach, w ciągu ostatnie-

go roku była to Coca-Cola, Pepsi, Colian oraz 

Schweppes. Marki napojów gazowanych do 

700 ml najczęściej występujących na parago-

nach to: Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, Mirin-

da, Mountain Dew, Hellena, 7Up, Schweppes.

Z kolei napoje niegazowane o pojemności 

poniżej 700 ml w sklepach małego formatu 

zwykle reprezentowane są przez ok. 35 wa-

riantów. Podczas gdy cała kategoria obejmuje 

ok. 71 wariantów. Udziały w wolumenie sprze-

Barbara Cichocka, Kierowniczka
Delikatesy Centrum
Ul.  Armii Krajowej 90
Sulejówek

daży całej kategorii soków, nektarów i napojów 

niegazowanych wariantów o poj. do 700 ml 

w kwietniu 2017 roku stanowiły ponad 26%. 

Występowały na ponad 56% paragonów z tą 

kategorią. Klienci sklepów małoformatowych 

sięgający po napoje niegazowane soki i nektary 

najczęściej wybierali produkty Maspexu, Hor-

texu, FoodCare, Victoria Cymes oraz Marwit. 

Marki znajdujące się w czołówce – najchętniej 

wybierane w sklepach do 300 mkw. to: Tym-

bark, Kubuś, Kubuś Play, Tarczyn oraz Frugo.

Strefa zysku 
To jakie zyski osiągnie sklep ze strefy przy-

kasowej nie zależy tylko od tego jakie pro-

dukty się tam znajdują, ale również od samej 

obsługi. W delikatesach w Sulejówku dobrą 

BAKALLAND
Baton zbożowy BA! Kids jabłko & cynamon 

TYMBARK 
(GRUPA 
MASPEX)
Kubuś Waterrr 
Maliny
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Jacek Klimek
Country Manager
Bripox 

Jak stwierdził guru marketingu Kotler na wykładzie na Harvardzie, idealny produkt impulsowy 
powinien spełniać 3 warunki konieczne dla klienta. Powinien być prosty, poręczny i ekono-
miczny. Kropelka jest produktem prostym dla klienta, gdyż każdy wie do czego służy i kojarzy 
go natychmiast. Tutaj nie trzeba nic tłumaczyć. Ponadto jest poręczny,  mała tubka mieści się 
w ręce i nie zajmuje miejsca w koszyku. Ekonomiczny – w dobrej cenie i z niską wrażliwością 
cenową. Naprawdę trudno znaleźć lepszy produkt przykasowy niespożywczy niż Kropelka. 
Każdy zna Kropelkę i często nuci „Co Kropelka sklei, sklei…”. Ogromna rozpoznawalność po-
woduje szybką identyfikację teraźniejszej i przyszłej potrzeby. Nawet marka własna takiego 
kleju ma sens w sklepach tylko wtedy, gdy wisi obok Kropelki. Klient  zauważa  właśnie Kropel-
kę, identyfikuje  przez to swoją  potrzebę i może dokonać zakupu, może kupi produkty marki 
własnej. Wspaniała koegzystencja. Marka własna bez możliwości porównania do  znanego 
brandu umiera w tej kategorii.

BRIPOX
Klej błyskawiczny Kropelka

Klej syntetyczny Ośmiorniczka

Z OFERTY PRODUCENTA
ty. Wprowadziliśmy również, tzw. sprzedaż 

sugerowaną, żeby zwiększać wartość koszy-

ka. W każdym tygodniu mamy coś godnego 

polecenia. Kasjerka podliczając paragon pro-

ponuje dany produkt. I gro osób kupuje wła-

śnie ten polecany przez nas artykuł. Wiado-

mo, że w oczekiwaniu na swoją kolej klienci 

rozglądają się i chętnie sięgają po wpadające 

w oko produkty. W strefie przykasowej mamy 

też drożdżówki, które są kuszącym towa-

rem – ładnie wyglądają i dodatkowo pachną. 

Sprzedajemy ich bardzo dużo właśnie w tym 

miejscu. Głównie bazujemy na słodyczach 

i szybkich przekąskach w tej strefie” – infor-

muje kierowniczka sklepu Basia Cichocka.

W strefie kasy również w zależności od pory 

roku mogą zyskiwać na popularności inne ka-

sprzedaż wspomagają pracownicy. „Przy stre-

fie kasowej mamy głównie impulsowe pro-

dukty, takie jak: gumy do żucia, lizaki, cukier-

ki Halls, gumy rozpuszczalne Mamba, batony, 

wafelki  – rzeczy, które są i kuszą klientów. Są 

to przede wszystkim małe i poręczne produk-

Świadomość i wykorzystanie marki TOP 5
Badani: Próba losowa + użytkownicy 
(1020 przypadków)

źródło: Navarro Market Research – Listopad 2016
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Bartłomiej Kubacki
Senior Sales Activation Manager
PepsiCo

Zauważamy, że w okresie wiosenno-letnim Polacy najchętniej 
sięgają po schłodzone napoje w poręcznych opakowaniach o po-
jemności 0,5 l, szczególnie, gdy są poza domem, załatwiając spra-
wy na mieście, podczas podróży lub w drodze do pracy. Dlatego 
też strefa kasy to – z punktu widzenia przepływu konsumentów 

i czasu tam spędzonego – najbardziej efektywne miejsce w sklepie. Kluczowe jest więc jej 
odpowiednie zaaranżowanie.
Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania pomagające zaoszczędzić powierzchnię w obrę-
bie kasy. W PepsiCo od lat doceniamy wagę tej strefy i proponujemy sprzedawcom efektyw-
ne rozwiązania. Dla kategorii słonych przekąsek proponujemy małe paczki np. chipsów Lay’s 
przyklejone do specjalnych pasków. Stanowią one wygodne uzupełnienie strefy przykasowej, 
a konsumenci sięgają po takie produkty odruchowo. Stosujemy również szereg małych mate-
riałów POS wspierających sprzedaż słonych przekąsek w tej strefie. Natomiast dla kategorii 
napojowej polecanym przez nas rozwiązaniem są lodówki przykasowe dedykowane dla na-
pojów gazowanych Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew o pojemności 0,5 l. Bardzo dobrze 
sprawdzają się również mniejsze kartonowe materiały POS oraz ekspozycje stałe dla puszek 
i butelek o pojemności 0,33, 0,5 oraz 1 l.

Zofia Mirska
Trade Marketing Manager VARTA
Spectrum Brands Group

Wybierając produkty, które chcemy sprzedawać w strefie kasy 
warto pochylić się nad ofertą baterii. To specyficzne produkty, 
o zakupie których konsument z reguły nie pamięta. Dlatego 
dobra widoczność baterii ma tak ogromne znaczenie. W stwo-
rzeniu optymalnej aranżacji detalista może liczyć na pomoc 

VARTA – dysponujemy nie tylko szeroką ofertą stojaków, ale także wsparciem we wła-
ściwym ułożeniu baterii. Eksponowanie baterii w strefie kasy jest podwójnie korzystne 
dla detalistów – baterie są produktami generującymi atrakcyjną marżę i zajmującymi przy 
tym niewiele miejsca. Można wzmocnić to pozytywne oddziaływanie wykorzystując fakt, 
że konsumenci kupując baterie często nie zwracają uwagi na ich rodzaj. Dlatego warto 
eksponować tu droższe baterie alkaliczne. Zalecamy umieszczenie przy kasie regularnych 
opakowań – blistrów 4 szt. AA oraz AAA. 

VARTA 
CONSUMER 
BATTERIES
VARTA Longlife AA 
Big Box

Pepsi puszka 
0,33 l

VARTA Longlife 
AA blister

Z OFERTY PRODUCENTA

tegorie produktów. „W sezonie dodatkowo tuż 

przy kasie znajdują się lody. Mamy duży wybór 

i dzięki temu klienci nie planujący wcześniej 

tego zakupu również sięgają po impulsy z za-

mrażarki. Jeśli chodzi o napoje w mniejszych 

pojemnościach, teraz w sezonie letnim naj-

lepiej sprzedają się schłodzone. Mamy dużo 

napojów w lodówkach, więc większość sięga 

właśnie po te. Głównie wybór dotyczy wody 

mineralnej” – przyznaje kierowniczka sklepu.

Jak przyznaje pani Basia dla pracowników 

delikatesów strefa kasy to bardzo korzystne 

miejsce bo są tam takie artykuły przy zakupie, 

których klienci nie zwracają uwagi na cenę. 

„Nasi kasjerzy bardzo dbają o sprzedaż tych 

PEPSICO
Lay’s Zielona 
Cebulka
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INTERSNACK 
POLAND
Felix Orzeszki 
ziemne smażone 
i solone 70 g

Felix Pistacje 
solone 70 g

Z OFERTY PRODUCENTA

impulsów z uwagi na to, że od sprzedaży im-

pulsów mają premię. A wystarczy tylko trochę 

zachęcić i powiedzieć o promocyjnej cenie. 

Jest to naprawdę bardzo skuteczne. Analizo-

wanie cen przez klientów odbywa się podczas 

zaplanowanych zakupów, natomiast przy kasie 

już nie. Z reguły też klienci się śpieszą i nie po-

święcają dużo czasu na wybór produktu z tej 

strefy. Impulsowe zakupy często towarzyszą 

klientom, którzy kupują papierosy, oprócz tego 

sięgają po dodatkową gumę czy batonik” – in-

formuje kierowniczka sklepu.

Pani Basia przyznaje również, że na produk-

tach impulsowych można osiągnąć nawet do 

15% wyższej marży niż na innych towarach. 

Sklepy podnoszą sobie takimi artykułami ogól-

ną marżę. „Tak jak u nas, jest ona bardzo ni-

ska z uwagi na to, że mamy dużo produktów 

gazetkowych na bardzo niskiej marży i takimi 

produktami impulsowymi staramy sobie pod-

nieść marżę. Dlatego ustawiamy je w zasięgu 

klienta. Są to małe produkty, które jest łatwo 

chwycić i wrzucić do torebki czy kieszeni” – 

dodaje. 

Część asortymentu w delikatesach przy 

kasie zmieniana jest co tydzień, ale wiado-

mo, że są też pozycje stałe, takie jak gumy 

do żucia, Mentosy, pastylki Tic Tac czy Hallsy.  

„Gdy wprowadzamy jakieś nowości np. bato-

ny czy wafelki to też je tutaj ustawiamy i są 

one polecane również przez kasjera, by klient 

je zauważył. Są też produkty małe do spróbo-

wania, a gdy posmakuje klientom mogą ku-

pić większe opakowanie. I tym też są nieraz 

zachęceni. Jest też bardzo dużo osób, które 

sięgają po produkty reklamowane w telewizji. 

Myślę, że reklama właśnie ma duże znacze-

nie dla sprzedaży w miejscach przykasowych. 

Również w sytuacji gdy mamy dużo danego 

towaru, który chcemy sprzedać stawiamy go 

w okolicach kasy. W tej chwili jest to Alpejskie 

Mleczko Milka. Klienci stojąc w kolejce i się 

rozglądając często sięgają właśnie po towar 

tam ustawiony bo uważają, że jest on w bar-

dzo dobrej cenie. W 80% jest to towar w do-

brej cenie ale te 20% mamy też towar, który 

jest dla nas w bardzo dobrej marży i też przy 

okazji go sprzedajemy. Bo jedno przy drugim 

się sprzeda. Mamy bardzo dużo produktów 

ustawionych w strefie kasy i również bardzo 

dużo ich sprzedajemy. Dodatkowo sprzedaż 

impulsowa odbywa się z produktów uloko-

wanych w koszach, i jak zauważyłam klienci 

lubią gdy dodatkowo jest napis promocja czy 

wyprzedaż” – podsumowuje pani Cichocka. 
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Justyna Kurek, Ekspedientka 
Agnieszka Skrzypczyk, Ekspedientka
Sklep Nina
Ul. Szosa Jadowska 14b
Wołomin

Urozmaicony asortyment 
przykasowy

Strefa kasy w sklepie Nina w Wołominie 

jest również bardzo rozbudowana. „Mamy 

wiele różności, od zapalniczek, poprzez fa-

jerwerki, po różnego rodzaju słodycze, lizaki 

i gumy. Fajerwerki to asortyment dostępny 

cały rok i sprzedają się również cały rok. Spo-

ro osób kupuje na imprezy rodzinne. A ich 

obecność w naszym sklepie mamy zakomuni-

kowaną na plakacie przed sklepem. Oprócz 

tego w strefie przykasowej na ladzie znajdują 

się różnego rodzaju słodycze dla dzieci gumy 

rozpuszczalne Mamba czy jajko niespodzian-

ka. Również jest to bardzo dobre miejsce na 

produkty w promocji, teraz mamy mini bato-

ny Lion. Zazwyczaj jak mamy promocje na 

produkty impulsowe stawiamy je przy kasie 

żeby klientowi wpadło w oko. Znajdują się 

tutaj również kawy w małych saszetkach, 

gumy wszelkiego rodzaju, lizaki, pastylki Tic 

Tac, papierosy, prezerwatywy, leki OTC” – in-

formuje ekspedientka Agnieszka Strzelczyk.

Jak dodaje pani Justyna Kurek w strefie 

kasy znajdują się przeważnie mniejsze po-

jemności. „Klienci naszego sklepu dużą uwa-

gę przykuwają do niskich cen produktów. Je-

śli jest niska cena to staramy się to dodatkowo 

wyeksponować na większej wywieszce, gdzie 

jest lepiej widoczna. To przyciąga klientów, 

i nawet widać, że jeśli ktoś wszedł bez za-

miaru zakupu to najczęściej sięgnie jeszcze 

po tą dodatkową rzecz. Klienci każdego dnia 

dokonują zakupów impulsowych, jednak za-

uważamy, że bliżej weekendu częściej im się 

to zdarza. Być może są wtedy bardziej rozluź-

nieni” – przyznaje pani Justyna. 

„Jednak zakupy impulsowe są dokonywa-

ne nie tylko przy kasie, wiele osób się śmieje 

do nas przy podliczaniu zakupów, że przyszli 

po jedną rzecz a wychodzą z całym koszy-

STORCK
Mamba

PERFETTI VAN MELLE 
POLSKA
Chupa Chups

MONDELEZ POLSKA
Baton Milka&Oreo

WRIGLEY 
POLAND
Orbit Professional 
Mints Cherry

FOODCARE
Fitella Muesli strawberry & milk 
chocolate

Mentos Mint

Z OFERTY PRODUCENTA
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Michał Chojnowski, Detalista
Delikatesy Centrum
ul. Jana Kazimierza 21
Warszawa

COLIAN
Oranżada Hellena żółta 
w butelce PET 400 ml

Oranżada Hellena 
żółta w szklanej 
butelce 275 ml

Familijne 2GO 

Grześki Gofree waniliowo-
czekoladowe z orzechami 

Z OFERTY PRODUCENTA

Magdalena Koszela 
Senior Brand Manager Oranżada Hellena
Colian

Aranżując strefę kasy należy zwrócić uwagę przede wszyst-
kim na komplementarność oferty i jej atrakcyjność pod kątem 
oczekiwań klienta. Przy kasie powinny znaleźć się głównie ar-
tykuły impulsowe i pierwszej potrzeby – po tego typu produk-
ty sięgają osoby stojące w kolejce lub zbliżające się do kasy. 

Produkty powinny być dla konsumentów atrakcyjne, przykuwać uwagę ciekawym desi-
gnem i atrakcyjną ceną, które skłaniają do szybkiego zakupu. W ofercie Oranżady Hellena 
znajduje się szeroka oferta napojów w formatach impulsowych, znakomicie pasujących do 
strefy kas. Warto umieścić tam czerwoną, białą i żółtą Oranżadę w puszce 250 ml, butelce 
PET 400 ml i butelce szklanej z kapslem twist-off 275 ml. Wysoką rotację ma również 
dostępna w pojedynczych saszetkach Oranżada Hellena w proszku. To produkty, które 
są bardzo atrakcyjne dla klientów, dlatego ich obecność w strefie kas może pozytywnie 
wpłynąć na ogólną sprzedaż w placówce. 

kiem. A przy pakowaniu zakupów proszą 

o dodatkową reklamówkę ponieważ nie byli 

przygotowani na tak duże zakupy” – dodaje 

pani Agnieszka. 

Dla dorosłych i dla dzieci
Strefa kasy w warszawskich delikatesach to 

nie tylko kasa i regały przy niej. To również 

stojaki i wolnostojące regały w jej okolicy. 

Klient stojący przy kasie może sięgnąć po 

produkt praktycznie z każdej strony. W rega-

le kasowym znajdują się wszelkiego rodzaju 

batoniki, gumy, cukierki, lizaki, drażetki, cia-

steczka w małych opakowaniach, zapalniczki 

oraz prezerwatywy. Na stojakach obok napo-

je, chipsy i przekąski. Również boneta z lo-

dami impulsowymi kusi klientów stojących w 

kolejce do kasy. W okolicy kasy jest bardzo 

kolorowo i różnorodnie. Jak twierdzi detali-

sta, to bardziej zachęca klientów do sięgania 

po dodatkową rzecz. Ułożenie produktów 

przy kasie na regałach wzdłuż lady bardzo 

cieszy dzieci, które przychodzą z rodzica-

mi na zakupy. Produkty są dobrze dla nich 

widoczne i są z reguły bardzo zainteresowa-

ne nimi. A co za tym idzie proszą rodziców 

o dodatkowy zakup. W tej strefie znajdują się 

przeważnie znane marki, produkty reklamo-

wane i te, które z reguły bardzo dobrze się 

sprzedają. Pojawiają się tutaj nieraz nowości. 

Obecnie są również wystawione małe paczki 

Lay’s. Jest ich kilka, by klient mógł się zapo-

znać z produktem. A całą gamę tego pro-

duktu ma tuż za plecami. W warszawskich 

delikatesach nie brakuje również napojów 

w małych pojemnościach, które są tak usy-

tuowane, że rozglądający się klient przy kasie 

z pewnością je zauważy. Są to zarówno wody, 

napoje gazowane, niegazowane jak i napoje 

energetyczne czy izotoniczne. 

Dobrze zagospodarowana strefa kasy może 

przynosić ogromne zyski, zwłaszcza, że mar-

ża jest tu najlepsza. Dobrze widoczne pro-

dukty i łatwy do nich dostęp pozwolą klien-

tom swobodnie po nie sięgać. A przecież o to 

tutaj chodzi, by zaciekawieni klienci kupili 

jeszcze więcej. 

Monika Kociubińska
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Aktywnie i zdrowo
Siłownia, fitness, bieganie to jedne z wielu 
aktywności uprawianych coraz chętniej przez 
Polaków. Oprócz tego jemy lżej i zdrowiej. 
Batony proteinowe, białkowe, suplementy diety, 
napoje izotoniczne, i duże ilości wody, oprócz 
tego produkty „fit”, z obniżoną zawartością 
tłuszczu, zdrowe przekąski i oczyszczające 
herbaty – zyskują na znaczeniu.

Joanna Goszczyńska-Wronkowska
Brand Manager Flora
Unilever BCS Polska

Tłuszcze to jeden z podstawowych elementów codziennej diety 
człowieka, także w okresie wiosennym. Ważne jest jednak, by 
sięgać po produkty będące źródłem wysokiej jakości tłuszczów 
nienasyconych – korzystnych dla naszego zdrowia. Tego typu 
produkty to m. in. margaryny, wytwarzane na bazie wysokiej ja-

kości olejów roślinnych, a wśród nich produkty marki Flora. 
Cenne oleje – słonecznikowy, lniany i rzepakowy – stanowią o sile wprowadzonej tej wiosny 
na rynek Flory Gold, a także innych, dobrze już znanych konsumentom wariantów Flory – Ori-
ginal oraz Light. Od teraz oba warianty dostępne są w nowych, atrakcyjnych opakowaniach, 
podkreślających ich skład. 
Produkty do smarowania Flora, powstałe na bazie olejów zawierających niezbędne kwasy 
tłuszczowe Omega-3 i Omega-6, pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we 
krwi, a tym samym zachować serce w dobrej kondycji. Stanowią także źródło niezbędnych 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach  A, D i E.
Flora Gold to zupełna nowość, która przyciągać będzie wzrok konsumentów za sprawą wyjąt-
kowego opakowania. Także Florę Original oraz Florę Light konsumenci znajdą teraz w bardziej 
nowoczesnej i podkreślającej skład szacie graficznej. Wszystkie produkty powinny być dla 
nich łatwo dostępne do odnalezienia na sklepowych półkach.
Dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu idealnym rozwiązaniem okaże się nato-
miast Flora ProActiv. Badania pokazują, że ogólnie pozytywny efekt wywołuje spożycie od 
1,5 do 3 g steroli dziennie, a szczególnie udowodniono, że jedząc codziennie 1,5-2,4 g steroli 
roślinnych, czyli 3 porcje (3 x 10 g) Flory ProActiv dziennie, już po 2-3 tygodniach możemy ob-
niżyć poziom „złego” cholesterolu o ok. 7-10%. Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem 
ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca.

Zbilansowana dieta i sport to podstawy, które 

gwarantują dobre samopoczucie i są źródłem 

zdrowia. Fundamentem zdrowego odżywia-

nia rekomendowanym przez wielu specjali-

stów w tej dziedzinie jest piramida żywienia, 

która przedstawia poszczególne produkty i to, 

których z nich w diecie powinno być najwię-

cej bądź najmniej. Do tych pierwszych należą 

m.in. produkty pełnoziarniste, oleje roślinne, 

warzywa i owoce, ryby, drób, jaja, orzechy 

i  warzywa strączkowe, w dalszej kolejności 

znajdują się produkty mleczne, czerwone mię-

so i masło, chleb biały, ziemniaki, biały ryż, 

słodycze (umiarkowanie lub wcale). Zaleca się 

również, by w ciągu dnia spożywać co najmniej 

3 posiłki, z których najważniejsze jest śniadanie 

dostarczające energii na cały aktywny dzień. 

Ważne jest również, by ostatni posiłek został 

spożyty nie później niż 2 godziny przed snem. 

Dieta osób uprawiających sport powinna 

być odpowiednio dopasowana. Będzie się ona 

różniła w przypadku osoby uczęszczającej na 

siłownię bądź wykonującej inny sport 1-2 razy 

w tygodniu od tej aktywnej fizycznie 4-5 razy 
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Ponad 100% więcej Omega 3 i 6*,
z mieszanką cennych olejów

słonecznikowego, lnianego i rzepakowego.

Dla zdrowego serca.

Wiemy, jak czerpać
z natury.

W ramach zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia, pomaga utrzymać
prawidłowy poziom cholesterolu we krwi, a tym samym wspierać zdrowie serca.
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FOODCARE
Fitella  koktajl 
owocowo-
warzywny z chia

OSHEE
Oshee Fitness 
Combat

COCA-COLA 
POLAND 
SERVICES
Powerade 
Mountain Blast

KARLOVARSKIE MINERÁLNÍ 
VODY
Mattoni jabłko, cytryna, malina

Fitella  koktajl 
owocowo-
warzywny 
z babką 
płesznik

Z OFERTY PRODUCENTA

w tygodniu.  Różnica ta dotyczy ilości spoży-

wanych kalorii, ponieważ im więcej ruchu 

tym większe jest zapotrzebowanie kaloryczne. 

Oprócz tego odpowiednio dobrana dieta po-

winna brać pod uwagę takie czynniki jak ro-

dzaj wykonywanych ćwiczeń, wiek, płeć czy 

nawet masę ciała danej osoby.

Aktywność Polaków  
Polacy coraz częściej decydują się na wizyty 

na siłowni, treningi i zajęcia, dzięki którym za-

dbają o swoje zdrowie i sylwetkę. Aktywność 

fizyczna to nie tylko sposób na spalenie kalorii, 

to również metoda na przyspieszenie przemia-

ny materii. Jak wynika z badania przeprowa-

dzonego przez TNS1, niemal połowa Polaków 

(44%) uprawia sport. Respondenci najczęściej 

decydują się na jazdę na rowerze – 45%. 

W  dalszej kolejności znalazły się: bieganie – 

25%, gra w piłkę nożną – 17%, trening siłowy 

– 16% oraz pływanie – 14%. Biorąc pod uwagę 

częstotliwość z jaką Polacy uprawiają sport, co 

czwarty respondent trenuje z dużą częstotli-

wością, z czego 7% codziennie lub prawie co-

dziennie, 17% kilka razy w tygodniu.

Moda na produkty fit
Produkty będące podstawą zbilansowanej 

diety mają również spory udział w sprzedaży 

sklepu w Złotokłosie. „W naszym sklepie obec-

nie hitem sprzedaży jest młody jęczmień. Rów-

nież herbatki oczyszczające są teraz na czasie. 

Popyt na nie rośnie na wiosnę, gdy robi się 

coraz cieplej. Zwiększa się również sprzedaż 

mleczka kokosowego oraz produktów bez lak-

tozy. Klienci jednak zwracają bardziej uwagę 

na to, co wkładają do koszyka, czytają etykiety, 

sprawdzają skład” – przyznaje Kierowniczka 

sklepu, Ewa Postek. 

W sklepie Delikatesy Centrum w Złotokłosie 

przeznaczony jest osobny regał na „zdrowe” 

produkty. „Znajdują się tam np. otręby, mleko 

sojowe, olej lniany, sezamowy i ryżowy, mąka 

kokosowa, płatki owsiane ekologiczne, błon-

nik, biszkopty bez glutenu, w tym kierunku 

również będziemy chcieli rozszerzać ofertę, 

m.in. o pieczywo bezglutenowe, bo jednak 

Ewa Postek, Kierowniczka
Delikatesy Pod Dębem
ul. 3-go Maja 5
Złotokłos

1Ogólnopolskie badanie TNS Polska „Aktywność sportowa Polaków” zostało przeprowadzone w dniach 20-25 maja 2016 r. na próbie reprezentatywnej dla populacji 
Polaków w wieku 18-50 lat. Badanie wykonano metodą wywiadów bezpośrednich CAPI.

UNILEVER BCS POLSKA
Flora Gold
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Monika Kowal
Prezes Zarządu
SOTI Natural

Ze względu na zwiększone podczas wysiłku zapotrzebowanie 
na tlen, uprawianie sportu powoduje wytwarzanie się wolnych 
rodników. Wolne rodniki uszkadzają komórki organizmu, są 
jedną z przyczyn starzenia się. Aby zminimalizować ich szko-
dliwy wpływ, należy wzbogać dietę o antyoksydanty. Antyok-

sydanty neutralizują wolne rodniki, oczyszczają organizm z toksyn, korzystnie wpływają 
na cerę, włosy i paznokcie.
Owoce czy warzywa zawierają niewielkie ilości antyoksydantów dlatego warto sięgnąć po 
treningu po butelkę zdrowej herbaty SOTI Natural, która zawiera ich aż 340 mg, a w składzie  
najszlachetniejsze liście Gyokuro oraz woda. Wysoka zawartość antyoksydantów w SOTI Na-
tural to zasługa precyzyjnego procesu zaparzenia każdej butelki SOTI Natural i dostosowanie 
15 parametrów parzenia. SOTI Natural dostępna jest w wersji klasycznej, japońskiej herbaty 
zielonej i perłowej jaśminowej w butelce 530 ml.
Butelki funkcjonalnych, zdrowych herbat SOTI Natural dostępne są m.in. na zdrowej żywności 
w Rossmann, Hebe, BP, Auchan, Kolporter, Ruch, Organic Farma Zdrowia, wybranych Żabkach 
i  Delikatesach Centrum.

Marcin Rusiecki
Prezes Zarządu 
Cenos

W portfolio marki Cenos znajdują się produkty, które dosko-
nale wpisują się w obecne trendy konsumenckie – naturalne, 
bez sztucznych dodatków, ulepszaczy, jak najmniej przetwo-
rzone. Kasze, ryże, warzywa strączkowe to oferta dla osób, 
które dbają o różnorodność, ale przede wszystkim o zdrową 

dietę. Obok produktów tradycyjnych znajdują się ciekawe propozycje dla poszukujących 
innowacji w swojej kuchni. Ostatnie nowości: Mixy zbóż ekspandowanych – łączą natu-
ralny smak zbóż w unikalne kompozycje czterech mieszanek, z czego dwie są wzbogacone 
dodatkiem liofilizowanego buraka i jabłka. Mixy to doskonały sposób na urozmaicenie 
śniadania, deseru lub sałatki. Pozwalają na wzbogacanie posiłku o cenne składniki od-
żywcze, są bogatym źródłem błonnika, a mieszanka: Gryka i jagły + burak jest wersją 
bezglutenową. 

CENOS
Mix Zbóż 
ekspandowanych 
Gryka i jagły + 
burak 

SOTI NATURAL
Gyokuro Zielona 
Herbata

Mix Zbóż 
ekspandowanych 
Żyto i Ryż 
brązowy + jabłko

Herbata Perłowa 
Jaśminowa

Z OFERTY PRODUCENTA

klienci poszukują takich produktów. Również 

oleje kokosowe czy ryżowe są ostatnio hitem 

sprzedażowym, stały się modne, a klienci ich 

poszukują. Znajdują się tu również ciasteczka 

owsiane Sante, ciastka belVita, batoniki zbożo-

we i z musli Ba!, Oshee oraz Fitness od Nestlé. 

Są też takie produkty jak wafle ryżowe, chleb 

Wasa, czy wafle kukurydziane. Marki jakie po-

siadamy w ofercie w głównej mierze zależą od 

klienta. Jeśli zapyta o konkretny produkt, a my 

go nie mamy, to zaraz zaopatrujemy sklep. 

Klienci zwracają również uwagę na cenę 

przy zakupie tego typu produktów, zwłaszcza, 

że ich dostępność online jest duża. Musimy 

więc być konkurencyjni, także cenowo” – wy-

jaśnia pani Ewa.

Również w kategorii nabiału widać, że klien-

ci częściej sięgają po produkty bezcukrowe, 

z obniżoną zawartością cukru czy bez laktozy. 

„Jest teraz zapotrzebowanie na mleko bez lak-
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Każda aktywność fizyczna oznacza większe zapotrzebowanie na energię i składniki od-
żywcze. Oprócz regularnych treningów, uprawiając sport, należy pamiętać o dopasowanej 
diecie. W tym czasie warto ograniczyć tłuszcze, zwiększając ilość węglowodanów i białka. 
To dzięki nim dostarczymy mięśniom utraconą energię, która znajduje się w produktach 
takich jak owoce, pieczywo, ziemniaki, makarony czy płatki owsiane. Dobrym pomysłem 
są również zdrowe przekąski w trakcie przerwy, które pozwolą na szybkie uzupełnienie 
glikogenu i utrzymanie odpowiedniej kondycji. 
Przed rozpoczęciem aktywności każdy sportowiec musi pamiętać o odpowiednim nawod-
nieniu i konieczności uzupełniania utraconych, podczas treningu wraz z potem, minerałów. 
W takich sytuacjach konieczne jest dostarczanie organizmowi wody bogatej w magnez, 
wapń, sód i potas, dzięki czemu wyeliminujemy niechciane skurcze mięśni i uzupełnimy 
braki biopierwiastków. Źródło zdrowia i treningowej siły znajdziemy w naturalnej wodzie 
mineralnej Muszynianka. Eksperci zalecają  dwie szklanki wody mineralnej 20 minut przed 
wysiłkiem, a następnie ok. 200 ml co pół godziny w trakcie wysiłku. Pamiętajmy, że już 
niewielkie odwodnienie obniża wydajność układu mięśniowo-szkieletowego, co prowadzi 
m.in. do szybkiej utraty formy i pogorszenia kondycji oraz samopoczucia!

SPÓŁDZIELNIA PRACY „MUSZYNIANKA”

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
„MUSZYNIANKA”
Naturalna woda mineralna 
„Muszynianka”  1,5 l niskonasycona 
i średnionasycona CO2 

HERBAPOL-
LUBLIN
Big-Active Active 
Burn

HELIO
Baton zbożowy z ziarnami i miodem

Odchudzanie 
femi Age 
herbatka 
ziołowo-
owocowa

Helio Natura 
Morwa biała 
suszona

Z OFERTY PRODUCENTA

tozy, jogurty bez laktozy, produkty bio. Rów-

nież produkty pełnoziarniste dobrze rotują: 

płatki żytnie, makarony razowe, ryż pełnoziar-

nisty. Również wszelkiego rodzaju musli, czy 

granole są kupowane przez osoby prowadzące 

lekką dietę” – informuje detalistka. 

Uzupełnianie płynów 
i witamin

Spożywanie wody jest niezwykle ważne dla 

prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Zwłaszcza w przypadku wysiłku fizycznego 

ważne jest uzupełnianie płynów oraz węglowo-

danów i minerałów. Tutaj z pomocą przychodzą 

izotoniki i napoje funkcjonalne, które w skle-

pach spożywczych mają już swoje stałe miejsce 

i cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak jest 

również w sklepie „Nina” w Wołominie. „Mamy 

jednego klienta, który bardzo dużo jeździ rowe-

rem. Prowadzi zdrowy styl życia, a w drodze 

również często kupuje u nas izotoniki. Również 

sięga po duże ilości wody, wafle ryżowe, warzy-

wa czy płatki Fitella i wszelkiego rodzaju musli. 

Mamy więcej takich klientów, którzy poszukują 

produktów, które są zdrowe i zawierają dodatko-

we właściwości czy witaminy. Z kategorii izoto-

ników pojawiło się u nas ostatnio dużo nowości, 

które również bardzo dobrze się sprzedają. Jest 

to Veroni oraz Arctic, oprócz tego mamy Oshee 

i Powerade.  Również napoje Oshee Vitamin 

bardzo dobrze się sprzedają, mamy nowość z 

witaminą D, klienci o nią pytają” – dodaje pani 

Agnieszka Skrzypczyk.

Oprócz napojów i wód klienci dbający 

o zdrowe odżywianie sięgają po herbaty zioło-

we, funkcjonalne bądź zielone czy czerwone.  

„Mamy również zieloną kawę, jednak klienci 

jeszcze jej nie znają. Z produktów wzboga-

conych z tej kategorii mamy także kawę Inkę 

z dodatkowym magnezem i błonnikiem. Sprze-
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W ofercie Mokate pojawił się nowy brand – Fitmania. To linia skierowana do wszystkich, 
którzy dużą uwagę przywiązują do zdrowego odżywiania i trybu życia. Obejmuje trzy gru-
py produktów, które wzajemnie się uzupełniają – oczyszczanie, odnawianie i odżywianie. 
Produkty oparte są o składniki pochodzenia naturalnego, nie zawierają barwników czy sub-
stancji konserwujących. Fitmania to m.in.: napoje Detox, owsianki, smoothies, czy super-
mixy – błonnik z dodatkami: babki płesznik i jajowatej, chlorelli czy korzenia maca. Łączy je 
prostota przygotowania i wyjątkowy smak. Każdy z produktów został zamknięty w poręcz-
nym opakowaniu, które można zabrać ze sobą do pracy, czy na wakacyjny wyjazd. 
Sklepowa półka ze zdrową żywnością, to już punkt obowiązkowy dla każdego sklepu. 
Klienci poszukują tego typu produktów, zatem możliwość znalezienia szerokiej oferty 
w jednym miejscu jest dla nich niezwykle cenna. Znacznie skraca również czas zakupów. 
Dla producentów, to z kolei szansa na prezentację całej gamy asortymentu. Fitmania dzię-
ki zróżnicowanej ofercie oraz atrakcyjnej grafice idealnie trafia w potrzeby konsumentów. 

MOKATE

MOKATE
Fitmania 
Supermix 
Błonnik

Fitmania 
Superfruits 
Owsianka 
z truskawkami 
i acerolą

Z OFERTY PRODUCENTA

dajemy też bardzo dużo wód, które klienci piją 

na co dzień. Najchętniej wybieranymi marka-

mi są Żywiec Zdrój i Cisowianka. Jeśli klient nie 

ma ulubionej marki to patrzy na cenę i wtedy 

najczęściej sięga po Primaverę albo Muszynę” 

– przyznaje pani Justyna Kurek.

„Klienci zdrowo się odżywiający sięgają 

również po musli czy otręby. Częściej sięga-

ją też po nabiał z oznaczeniem 0% tłuszczu 

oraz light i fit.  Również w kategorii marga-

ryn pojawia się wiele produktów z kwasami 

tłuszczowymi omega 3 i 6, które są zdrow-

sze. Mamy też nabiał bez laktozy, np. mlecz-

ko oraz płatki śniadaniowe bez glutenu. 

Klienci chwalą też jakość naszych warzyw 

co się przekłada na częste ich kupowanie. 

Są one także podstawą zdrowego jadłospisu, 

zamawiamy ich bardzo dużo. Oprócz tego 

produkty pełnoziarniste, kasze, ciemny ma-

karon, mąka pełnoziarnista, ryż brązowy czy 

ciemne pieczywo to produkty stale dostępne 

w ofercie naszego sklepu i mamy klientów, 

którzy poszukują wyłącznie takich artyku-

łów” – dodaje pani Agnieszka.
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Dodatkowe właściwości 
zdrowotne

Szybką przekąską uzupełniającą węglowo-

dany i białko są batony proteinowe. Są po-

lecane sportowcom, chociaż nie koniecznie 

tylko tacy kupują je w sklepie w Sulejówku. 

„Batony proteinowe są przeważnie kupowane 

przez kobiety. Nie są to natomiast produkty, 

które rotują na bieżąco. Z kolei izotoniki to 

kategoria, która sprzedaje się bardzo dobrze. 

Każda nowość jaka pojawia się na rynku jest 

po prostu zmiatana z półek. Bardzo dużo tego 

sprzedajemy, a klienci są naprawdę zaintere-

sowani i pytają o  różne warianty i  nowości. 

Jeśli chodzi o konsumentów tych napojów to 

tylko niewielka część z nich uprawia sport, ku-

pują je różni klienci i starsi i młodsi” – informu-

je pani Basia Cichocka. Powerade, Oshee, Ve-

roni oraz 4Move to marki dostępne w sklepie 

w  Sulejówku. Najlepiej natomiast sprzedaje 

się marka Oshee. 

„W naszym sklepie wiele osób kupuje pro-

dukty gotowe, są to m.in. sałatki. Bardzo mało 

osób przygotowuje posiłki w domu, a co za tym 

idzie niekoniecznie odżywiają się oni zdrowo. 

Dużo natomiast sprzedajemy herbat ziołowych. 

Pokrzywa, mięta czy rumianek to najczęściej 

wybierane warianty. Marki jakie posiadamy to 

Posti, Malwa, Big-Active, Herbapol, Teekanne 

oraz BiFix. Oprócz tego mamy herbaty zielone 

w butelce firmy Soti, są bez cukru i konserwan-

tów, co jest szczególnie ważne dla osób zdrowo 

odżywiających się. Mamy również napoje alo-

esowe, które sprzyjają detoksykacji organizmu. 

Nie każdy klient zwraca uwagę na takie pro-

Barbara Cichocka, Kierowniczka
Delikatesy Centrum
ul. Armii Krajowej 90
Sulejówek

dukty, ale Ci którzy chcą się zdrowo odżywiać 

lubią dodatkowe właściwości w artykułach” – 

przyznaje kierowniczka sklepu.

Zbilansowana dieta i aktywność fizyczna 

dzisiaj to również moda, za którą podąża co-

raz więcej osób. Widać to chociażby po co-

raz częstszej eliminacji konserwantów przez 

producentów w swoich produktach i ofero-

waniu produktów zdrowych z dodatkowymi 

właściwościami, witaminami i minerałami. To 

również podpowiedź dla detalistów, by zare-

zerwować miejsce w sklepie na takie produkty.

Monika Kociubińska

Agnieszka Skrzypczyk, Justyna Kurek
Sklep Nina
ul. Szosa Jadowska 14b
Wołomin

SZAŁ(wi)OWE smoothie z nasionami CHIA od Purella Food
Do rodziny smoothies z Chlorellą dołączyła nowość! Połączenie egzotycznych owoców 
i nasion CHIA przyprawi Cię o zdrowy zawrót głowy! Nowe smoothies z CHIA powstają 
z naturalnych i starannie wyselekcjonowanych skład-
ników. Słodkie mango, odchudzający ananas, soczy-
sta malina czy egzotyczna miechunka peruwiańska w 
połączeniu z nasionami Chia tworzą miks doskonały. 
Zdrowa i przepyszna kombinacja smaków, dostarczy 
energii na cały dzień i sprawdzi się, jako przekąska 
na drugie śniadanie albo podwieczorek. Pojemność: 
200 ml.

PURELLA FOOD
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Wakacyjny niezbędnik
W okresie wakacji asortyment sklepów zmienia się i na półkach sklepowych pojawia się więcej typowo letnich 
produktów. Napoje, woda, lody, wędliny, alkohole... Wybór z roku na rok jest coraz większy!

Jakub Tyczyński 
Młodszy Kierownik ds. Rozwoju Kategorii
Żywiec Zdrój

Sprzedaż kategorii wody utrzymuje się na wysokim poziomie 
przez cały rok, ale oczywiście  w okresach, kiedy za oknami panu-
ją wysokie temperatury  wyraźnie rośnie. To okres kiedy szczegól-
nie ważne staje się odpowiednie nawadnianie organizmu. Latem  
konsumenci częściej  poszukują też produktów, które nie tylko 

gaszą pragnienie, ale również dają uczucie orzeźwienia. Warto więc już teraz odpowiednio 
przygotować się do tego sezonu. Produktem, który najlepiej zadba o prawidłowe  nawodnie-
nie jest czysta woda. W ofercie Żywiec Zdrój znajduje się wiele formatów, zarówno rodzinne 
butelki 1,5 l, jak i mniejsze poręczne opakowania, które można zabrać ze sobą. W portfolio 
firmy dostępne są również butelki dedykowane najmłodszym, które pomogą rodzicom zadbać 
o prawidłowe nawodnienie ich dzieci.
W zbliżającym się sezonie szczególnie polecamy również naszą nową ofertę dla konsumen-
tów poszukujących lekkiego orzeźwienia ze smakiem, czyli Żywiec Zdrój Soczysty. Napój ten 
stanowi doskonałe połączenie krystalicznej wody o najwyższej jakości z sokiem owocowym. 
W sprzedaży jest dostępna również nowość w edycji limitowanej – Żywiec Zdrój Soczysty 
o  smaku Limonki z Miętą w opakowaniu o pojemności 1,5 l.
Ogromne znaczenie w sezonie letnim ma także dostępność schłodzonych napojów.  Umiesz-
czenie najlepiej rotujących SKU w lodówkach może przynieść detalistom wymierne korzyści. 
Aby zwiększyć sprzedaż warto również postawić  dodatkową ekspozycję paletową, stojak albo 
kartonowy stand.

ŻYWIEC ZDRÓJ
Żywiec Zdrój woda 
niegazowana 0,7 l

Żywiec Zdrój 
Soczysty 
niegazowany 
limonka z miętą 
1,5 l

Z OFERTY PRODUCENTALato to dla sklepów małoformatowych praw-

dziwy czas żniw.  To właśnie w wakacyjne mie-

siące notuje się najwięcej transakcji, ponieważ 

wysokie temperatury zachęcają klientów nie 

tylko do planowanych, ale często też impulso-

wych zakupów takich kategorii jak napoje, lody 

czy piwo. 

Napoje na gorące dni
Ugaszenie pragnienia to często jedyny powód 

wizyty w pobliskim sklepie. Jak zaznacza CMR, 

świadczy o tym m.in. fakt, że na prawie 40% pa-

ragonów z lodami impulsowymi i na co czwar-

tym paragonie z wodą mineralną nie występują 

inne kategorie. 

„Najważniejszym czynnikiem dla sprzedaży 

wielu typowo letnich kategorii jest pogoda, co po-

twierdzają dane z dość chłodnych letnich miesięcy 

2016 r. – np. w sierpniu liczba transakcji zakupu lo-

dów impulsowych była aż o 30%, niższa niż w re-

kordowo ciepłym sierpniu 2015 r., a liczba parago-

nów z napojami gazowanymi spadła w tym czasie 

o 20%” – podkreśla Elżbieta Szarejko z CMR.

Lwia część klientów, którzy latem odwiedza-

ją sklepy małoformatowe, kieruje się w stronę 

lodówek z napojami. Jak wynika z danych 

CMR – w lipcu i sierpniu udział napojów ga-

zowanych, wody, soków, nektarów, herbat 

mrożonych, napojów energetycznych i izo-

tonicznych w całkowitej wartości sprzedaży 

sklepu wynosi 7-8%, a produkty z tej katego-

rii pojawiają się na co piątym, a w wyjątkowo 

upalnych tygodniach nawet na co czwartym 

paragonie. „Warto przy tym dodać, największa 

I.D.C. POLONIA
Verbena Summer
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Maciej Dymalski
Kierownik Marketingu
Van Pur

W gorące dni polscy konsumenci coraz chętniej sięgają po lżejsze 
trunki, co dla kategorii piwa oznacza duży potencjał w segmencie 
radlerów. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować znaczący 
wzrost tej kategorii. Łomża Radler z ofery Van Pur od kilku sezo-
nów cieszy się uznaniem konsumentów ze względu na doskonały 

smak będący wynikiem połączenia wysokiej jakości piwa oraz prawdziwej lemoniady. 
Dla osób szukających orzeźwienia w klasycznym smaku piwa możemy polecić piwo Łomża 
Jasne. Jest to piwo pełnosłodowe uwarzone tylko z trzech składników: wody, słodu i chmielu. 
Powstaje w Łomży, która jest jednym z najczystszych regionów Polski.
W sezonie letnim 2017 mamy dodatkowo przyjemność zaprezentować nowe opakowania 
marki Łomża, które podkreślają najwyższą jakość i regionalne pochodzenie naszego piwa. 
A w przypadku Łomży Radler – świeżość i orzeźwienie, tak ważne podczas letnich upałów. 

VAN PUR
Łomża Piwo Jasne

Łomża Radler 
2%

MV POLAND
Stumbras 
Premium 
Organic

Z OFERTY PRODUCENTA

sezonowość sprzedaży dotyczy wody, herbat 

mrożonych oraz napojów gazowanych, na-

tomiast sprzedaż soków, nektarów i napojów 

niegazowanych jest bardziej stabilna i nie zale-

ży aż tak bardzo od pory roku i temperatury” 

– dodaje ekspertka CMR.

Zwiększona ekspozycja
Jak wynika z badań CMR, ze względu na wy-

soki udział napojów w całkowitych obrotach 

sklepów detaliści skłonni są przeznaczyć rela-

tywnie duża powierzchnię na eskpozycję tej 

kategorii produktowej i zapewniają klientom 

szeroki wybór różnych wariantów. 

„W lipcu i sierpniu 2015 r. w typowym skle-

pie małoformatowym o powierzchni sprzedaży 

do 300 mkw. klienci mogli wybierać spośród 

ponad 170 różnych wariantów napojów (zimą 

ta liczba spada do  140-150 produktów). Na 

półce z napojami najwięcej miejsca zajmu-

ją soki, nektary i napoje (latem 2016 r. oferta 

obejmowała średnio prawie 70 produktów), 

napoje gazowane (prawie 40 wariantów) 

i wody czyste (około 20 produktów) oraz sma-

kowe (około 15). Reprezentacja pozostałych 

kategorii jest nieco skromniejsza, ale detaliści 

starają się mieć na półce najważniejsze marki 

w swoich kategoriach i przynajmniej kilka pro-

duktów z innych segmentów cenowych” – wy-

mienia Elżbieta Szarejko z CMR.

A w sklepie...
Mariusz Król prowadzi sklep w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Ze względu na to, że 

jest zlokalizowany w pobliżu szpitala, oferta 

jest tak skomponowana, by jego pacjenci zna-

leźli w placówce produkty, których potrzebują. 

„Latem sprzedajemy bardzo dużo wody. 

Głównie niegazowanej, ale wersje z gazem 

również mają swoich zwolenników. Klienci 

BROWN-
FORMAN 
POLSKA
Finlandia Coconut 
Vodka

PIWNICZANKA
Piwniczanka 
średnionasycona CO2 
1,5 l

BARILLA 
POLAND
Barilla Sos 
Basilico
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bardzo dużą wagę przykładają do składu pro-

duktu, który kupują. Jedni preferują wodę mi-

neralną, a drudzy źródlaną, nie trzeba im tłu-

maczyć różnicy między tymi produktami, bo 

są bardzo dobrze poinformowani o ich właści-

wościach. Oczywiście oprócz klientów, którzy 

patrzą na markę, mamy takich, dla których naj-

istotniejsza jest cena, dlatego musimy mieć to-

war zarówno dla jednych jak i drugich” – opo-

wiada właściciel. Wśród najpopularniejszych 

marek wymienia on Żywiec Zdrój, Cisowiankę 

i Nałęczowiankę. Oprócz tego dobrze sprzeda-

ją się Ustronianka, Kropla Beskidu, Muszynian-

ka, Nestlé, Piwniczanka i Bieszczady Zdrój. Co 

do pojemności, to pan Mariusz zaznacza, że 

właśnie ze względu na pobliski szpital wielu 

klientów poszukuje butelek z dziobkiem, by 

łatwiej było ją pić. 

Wśród napojów latem w sklepie pana Mariu-

sza najwięcej sprzedaje się tych gazowanych, 

choć oferta niegazowana też ma swoich stałych 

zwolenników. Standardowo jest to Coca-Cola 

i Pepsi. Lubiane są też oranżady Hellena i na-

poje serii 3 od Zbyszko. Oprócz tego dużym 

zainteresowaniem cieszą się m.in. Fanta, Sprite, 

7Up, Nestea czy Tymbark.

Letnie preferencje
Latem, wśród produktów do picia najpopu-

larniejsze w sklepach do 300 mkw. są napoje 

gazowane. Klienci, którzy chcą kupić w sklepie 

małoformatowym coś do picia, najczęściej de-

cydują się właśnie na nie. Jak  wynika z analiz 

CMR – w lipcu i w sierpniu 2016 r. odpowia-

dały one za 34% wartości sprzedaży napojów 

i miały prawie 36% udziałów w liczbie trans-

akcji. Dalej, pod względem wartości sprzedaży 

znalazły się w tym czasie czysta woda mineral-

na (około 21% udziałów) i soki, nektary i napo-

je niegazowane (20%). 

Badania CMR potwierdzają, że coraz więk-

szą popularnością w placówkach do 300 mkw.  

cieszą się napoje energetyzujące (instytut po-

daje, że w wakacje ubiegłego roku odpowia-

dały ona za prawie 12% sprzedaży napojów) 

oraz izotoniczne.

„Najlepiej sprzedającymi się markami napo-

jów gazowanych niezmiennie pozostają Coca-

Cola (w okresie lipiec-sierpień 2016 r. miała 

Klaudia Król, Mariusz Król,  
Katarzyna Król, Właściciele
Sklep spożywczo-przemysłowy
ul. Miodowa 4, Nowy Dwór 
Mazowiecki
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Katarzyna Turlej
Category Manager
Wawel

W okresie letnim konsumenci najchętniej sięgają po lekkie słody-
cze o owocowych smakach. Takie słodycze są mniej kaloryczne 
i zachowują swoje właściwości i smak nawet w upalne letnie dni, 
dostarczając orzeźwiającej przyjemności. Ważne, aby były one 
zapakowane w niewielkie porcje, dobrze zabezpieczone przed 

niepożądanym wpływem czynników zewnętrznych i wpływem wysokiej temperatury charak-
terystycznej dla okresu letniego. Dzięki temu można zawsze mieć je przy sobie i łatwo się 
nimi dzielić. Wawel z myślą o konsumentach spragnionych letnich smaków przygotował od-
świeżoną linię indywidualnie pakowanych galaretek Fresh & Fruity z półpłynnym nadzieniem 
z sokami owocowymi. Galaretki są dostępne w wielu wariantach smakowych, także w wersji 
funkcjonalnej – np. Fresh & Fruity Multiwitamina oraz Fresh & Fruity Bez Dodatku Cukru 
z witaminą C. Unikalną i wyjątkowo smaczną linię słodyczy Wawel Bez Dodatku Cukru tworzą 
także tabliczki czekoladowe, kruche i delikatne Wafle w rodzinnym opakowaniu oraz nowe 
Wafelki impulsowe.

Magdalena Bernat
Kierownik Regionalny
Amazis.net quality food&drinks

Lato to czas, w którym konsumenci sięgają po alkohole orzeźwia-
jące, idealne na ciepłe wieczory oraz te, które pasują do sezonu 
grillowego. Dlatego z win białych powodzeniem cieszą się pro-
pozycje lekkie z nutami mineralnymi. Takim winem jest Chateau 
Bzenec Bzenecká lipka, zdobywca wyróżnienia w tegorocznej 

edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. Wino charakteryzują miodowo-
-kwiatowe aromaty, przeplatane mineralnymi nutami. Świetnie sprawdza się więc jako aperitif. 
Z kolei do dań grillowanych pasują wina czerwone, dla przykładu szczep Merlot, który daje 
soczysty aromat i smak bogaty w taniny. To na przykład wino Domeniile Ostrov Merlot, które 
bardzo smakowało gościom Gali Złotego Paragonu. Lato to także słodkie desery ze świeżych 
owoców oraz lodów, do których klienci wybierają wina o orzeźwiającej kwasowości. Taką 
propozycją jest włoskie Almadi Pinot Grigio, którego orzechowe nuty urzekły uczestników 
tegorocznej Gali.

WAWEL
Wafle waniliowe bez dodatku cukru 110 g

AMAZIS.NET 
QUALITY 
FOOD&DRINKS
Almadi Pinot Grigio

Galaretki Fresh 
& Fruity bez 
dodatku cukru 
120 g

Domeniile 
Ostrov Merlot

Z OFERTY PRODUCENTA

ponad 50% udziałów w wartości sprzedaży  tej 

kategorii) oraz Pepsi (ponad 27%)” – informuje 

Elżbieta Szarejko z CMR.

Zgodnie z badaniami CMR, najwięcej 

wody czystej w sklepach małoformatowych 

sprzedaje firma Nałęczów Zdrój (m.in. marka 

Cisowianka). W całym 2016 r. firma ta miała 

około 24% udziałów w wolumenie sprzeda-

ży wody. Dalej uplasowały się firmy Żywiec 

Zdrój i Muszynianka.  W ujęciu wartościo-

wym kolejność w czołówce jest odwrotna – 

liderem jest Żywiec Zdrój (około 24% udzia-

łów), a drugie miejsce zajmuje Cisowianka. 

Jeśli chodzi o pojemność, to w lipcu 2016 

r. klienci najczęściej sięgali po niegazowa-

ne wersje wody Żywiec Zdrój i  Cisowiankę 

w półlitrowych butelkach oraz po naturalnie 

gazowaną Muszyniankę w takim samym opa-

kowaniu. Jak podkreśla CMR – w segmencie 

wód czystych udziały wartościowe i wolume-
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Wojciech B. Sobieszak
Prezes Cereal Partners Poland Toruń-Pacific  
produkującej płatki śniadaniowe Nestlé

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, niezależnie 
od pory roku. Urlop to zwykle czas aktywności: wycieczek rowero-
wych, pieszych wędrówek czy kajakowych lub żeglarskich wypraw. 
Tym bardziej więc nie można zapominać o śniadaniu! Zbożowe 
płatki śniadaniowe to szybki sposób na pierwszy posiłek lub prze-
kąskę. Wystarczy paczka płatków, mleko lub jogurt, miseczka, łyż-
ka i… śniadanie gotowe. Nawet pod namiotem. Latem, w okresie 

urlopów, ciężar sprzedaży przenosi się z dużych miast do kurortów i w rejony turystyczne. Do-
tyczy to wszystkich rodzajów płatków. To sygnał dla właścicieli sklepów w tych lokalizacjach, że 
w tym czasie warto pamiętać o dobrej ekspozycji tej kategorii. Latem sporą popularnością mogą 
się cieszyć również płatki śniadaniowe w postaci zbożowego batonika, jako świetna przekąska, 
która zwiera wszystkie te cenne składniki, które mają pełnoziarniste płatki.

CPP TORUŃ-PACIFIC
Cini Minis

PMB
Kindziuk

Nesquik

Kiełbasa piknikowa

Połeć Podlaska

Z OFERTY PRODUCENTA

nowe wariantów gazowanych i niegazowa-

nych rozkładają się niemal dokładnie po po-

łowie. Jednak w najcieplejszych miesiącach 

częściej klienci sięgają po wody gazowane, 

natomiast przez pozostałą część roku nieco 

lepiej sprzedają się wody niegazowane. 

Stały klient
W niewielkim sklepie w Płońsku przy 

ul.  Krzywej 13, asortyment jest dostosowany 

do potrzeb stałych klientów. W ciągu roku 

oferta jest stała, choć oczywiście latem wzrasta 

sprzedaż napojów i wody.

„Bardzo dobrze sprzedaje się u nas Ciso-

wianka, Żywiec Zdrój czy Kropla Beskidu. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się też Mu-

szynianka i Nałęczowianka. Z reguły klienci 

preferują butelki 1,5 l, ale mniejsze również 

dobrze rotują” – zaznacza Barbara Zaborow-

ska, ekspedientka. Woda, nawet latem, nie 

musi być schłodzona, sklep jest w takiej loka-

lizacji, że niezależnie od temperatury na ze-

wnątrz, w środku jest chłodno, więc produkty 

się nie nagrzewają.

Napoje to przede wszystkim Hellena, ale 

szczególnie biała i czerwona. Klienci bardzo 

sobie chwalą ten produkt, więc wyjątkowo do-

brze się sprzedaje i zajmuje sporo miejsca na 

sklepowych półkach. Popularne są też napoje 

3 od Zbyszko, Tymbark i podstawowe produk-

ty – Coca-Cola, Fanta, Pepsi czy Mirinda. 

Wakacyjny asortyment to też słone przekąski 

– chipsy, paluszki, orzeszki... Zazwyczaj wybie-

rane są stale te same marki, m.in. Lay’s, Laj-

konik, Lubella, Star, Cheetos, Feliks. Na grilla 

oczywiście musi być zawsze dostępny ketchup 

– Hellmann’s, Pudliszki – i musztarda – przede 

wszystkim Kamis.

Słodkie lato
Wraz ze wzrostem temperatur spada sprze-

RED BULL
Red Bull 250 ml 
Regular
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Anna Chołuj
Specjalista ds. Marketingu i Public Relations
Dega

Firma Dega ma w swoim portfolio produktowym pozycje dedy-
kowane specjalnie na okres letni. Godne polecenia są nasze gril-
lowe propozycje sałatek ziemniaczanych: w sosie czosnkowym, 
z bekonem oraz sałatka ogórkowa w sosie jogurtowym. Sałatki 
te idealnie komponują się z mięsem z rusztu. Również konserwy 

doskonale sprawdzają się np. na piknikach czy rodzinnych wycieczkach. Znany od pokoleń, 
kultowy Paprykarz szczeciński oraz nasze nowości: Hummus i Sałatki z ciecierzycą to produk-
ty doskonale wpasowujące się w letnie miesiące. Z uwagi na duże zainteresowanie klientów 
smakami orientalnymi naszą ofertę w tym okresie wzbogaciliśmy nowościami: Sałatkami gyros 
oraz kebab z ryżem i warzywami.

Witold Franczak
Dyrektor Generalny 
Partner Center

Latem poszukujemy win delikatnych, zwinnych, mineralnych, 
rześkich, które orzeźwią i zaspokoją pragnienie. Powinniśmy za-
tem sięgać po wina, które charakteryzują się nieco niższą taniną 
i intensywnością nieprzytłaczających aromatów. W gorące dni 
przyjemność sprawią wina, w których dominować będą zapachy 

kwiatowe, roślinne i owocowe i właśnie te cechy charakteryzują Casa Pecunia Orvieto Classi-
co DOC, jedno z czterech znakomitych win na lato z kolekcji Casa Pecunia. W nieco chłodniej-
sze wieczory warto sięgnąć po pozostałą trójkę – toskańskie Chianti DOCG, Primitivo Puglia 
semisecco z Apuli lub Nero d’Avola Terre Siciliane semi secco z gorącej Sycylii, które idealnie 
będą się komponowały z sałatkami z warzywami sezonowymi, czy owocami, rybami i owo-
cami morza, czy mięsami z grilla. Kolekcja Casa Pecunia to interesujący przekrój win z najcie-
kawszych włoskich regionów, a jednocześnie produkty, które z pewnością umilą spotkanie 
z przyjaciółmi i odświeżą wspomnienia wakacyjnych przygód na południu Europy. 

Sałatka gyros & ryż

Z OFERTY PRODUCENTA

daż wszelkich słodyczy czekoladowych. Prze-

kłada się to jednak na zainteresowanie innymi 

słodkościami.  Jak podaje CMR, latem w typo-

wym sklepie małoformatowym do 300 mkw. 

można wybierać spośród 38 wariantów ciastek. 

„W 4 na 5 placówek prowadzących sprze-

daż tej kategorii można kupić Delicje Szam-

pańskie, a w około 70% placówek dostępne 

są ciastka marki Hit, Krakuski i Lubisie. Naj-

większe udziały w wartości sprzedaży ciastek 

mają Mondelez z markami Delicje Szampań-

skie, Lu Petitki i Oreo (27% udziałów w okre-

sie maj 2016 r. – kwiecień 2017 r.), Bahlsen 

(m.in. Krakuski, Hit), Colian (m.in. Wafle Fa-

milijne i Jeżyki) oraz Dr Gerard. Łącznie ci 

czterej producenci odpowiadają za ponad 

60% wartości sprzedaży ciastek w sklepach 

małoformatowych. W lipcu 2016 r. do ko-

szyków klientów najczęściej trafiały Lu Petitki 

Lubisie (największa popularnością cieszyły się 

te z nadzieniem czekoladowym i mlecznym), 

Delicje Szampańskie o smaku pomarańczo-

wym 147 g, herbatniki Jutrzenka Petit Beurre 

100 g oraz ciastka Hit o smaku kakaowym 

w opakowaniu 220 g, a także wafelki Pryncy-

pałki” – zaznacza ekspertka CMR.

PARTNER 
CENTER
Casa Pecunia Orvieto

Casa Pecunia 
Primitivo

DEGA
Sałatka kebab & ryż
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Na słono
Duże zainteresowanie piwem w okresie letnim pociąga za sobą rów-

nież wyższą konsumpcję słonych przekąsek. Jak wynika z danych CMR, 

latem przybywa transakcji zakupu chipsów. W lipcu 2016 r. było ich 

o 16% więcej niż w styczniu. Wyższe zainteresowanie dotyczyło też 

chrupek i słonych przekąsek. Latem 2016 r. za około 45% udziałów 

w wartości sprzedaży słonych przekąsek w sklepach małoformatowych 

odpowiadały chipsy, nieco ponad 18% udziałów miały chrupki, a około 

Barbara Zaborowska, 
Ekspedientka
Sklep spożywczo-przemysłowy
ul. Krzywa 13, Płońsk

11% sprzedaży w ujęciu wartościowym wygenerowały słone paluszki, 

precle i talarki (11%). Najwięcej miejsca na półce ze słonymi przeką-

skami zajmują chipsy (w lipcu ubiegłego roku klienci mogli wybierać 

średnio spośród 22 wariantów) i chrupki (14 wariantów) oraz paluszki 

i talarki (8 wariantów). 

W małym formacie sklepów, wśród producentów chipsów dominują 

głównie 2 firmy.  Jak wynika z analiz CMR są to Frito Lay (z markami 

Lay’s, Star Chips) i Lorenz (Chrunchips, Wiejskie Ziemniaczki) – któ-

re odpowiadają łącznie za 92% wartości sprzedaży chipsów. Wydatki 

klientów sklepów małoformatowych na tę kategorię w ostatnich 12 mie-

siącach wyglądają nastepująco:  Lay’s (około 40% udziałów w wartości 

sprzedaży), Crunchips X-Cut (9%) oraz Lay’s Karbowane (ponad 6%).  

Jeśli chodzi o słone paluszki, precle i talarki, to klienci sklepów małe-

go formatu najwięcej wydają na produkty firm Lajkonik Snacks (latem 

2016 r. było to ponad 43%) oraz Aksam (około 36%). Najczęściej ku-

powane warianty tego typu słonych to Paluszki z solą Lajkonik 300 g 

i Paluszki Beskidzkie z solą w opakowaniach 70 g i 300 g.

Wakacyjne przekąski
Chipsy, ciastka, krakersy, wafle – te produkty rotują cały rok, i jak pod-

kreśla pan Mariusz, właściciel sklepu w Nowym Dworze Mazowieckim 

ich popularność jest niezależna od temperatury na zewnątrz. Jedyną 

różnicą jest to, że w wakacje wybierane są słodycze nieczekoladowe, bo 

klienci chcą uniknąć ubrudzenia się roztapiającą czekoladą.

Jeśli chodzi o przekąski słone to w sklepie występują chipsy Lay’s, 

Cheetos, Star, Hyper, Mr. Snaki czy chrupki kukurydziane Rymut. 

Orzeszki to Feliks, a paluszki – głównie Lajkonik i Lubella. 

W ofercie sklepu znajdują się też pasztety, konserwy i paprykarze, 

które często kojarzone są z letnimi wycieczkami i weekendowymi wypa-

dami za miasto. W tych kategoriach popularne są produkty Profi i Dega.

Wśród letnich słodkości w ofercie sklepu przy ul. Miodowej są wafle 

Jutrzenka, Wawel czy Iga. Z galaretek i cukierków nieczekoladowych 

dostępne są wyroby Wawel, Jutrzenka, Haribo czy nimm2.

Grillowanie
W letniej ofercie sklepu pana Mariusza w Nowym Dworze Mazowiec-

kim nie może zabraknąć kiełbasy na grilla i kaszanki. Tutaj głównym 

kryterium zakupu jest jakość produktu. Cena jest mniej istotna. wśród 

marek populane są m.in. JBB, Sokołów, Krakus.

„Nie można zapomnieć o musztardach i ketchupie, na które latem 

zdecydowanie wzrasta zapotrzebowanie. W pierwszej kategorii głównie 

sprzedaje się Kamis i Roleski.  Wśród ketchupów dobrze sprzedają się nam 

wszystkie dostępne produkty. Są to m.in. Hellman’s, Tortex, Heinz czy Pu-

dliszki. Mamy też produkty Rybak: Krzepki Radek, Słodka Ania, które wy-

jątkowo dobrze się u nas sprzedają” – podsumowuje Mariusz Król.

Lody
Klienci odwiedzający latem sklepy bardzo często kierują się w stronę 

zamrażarek z lodami. CMR podkreśla, że w lipcu i sierpniu 2016 r. poja-
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wiały się one na 6% paragonów i odpowiadały 

za ponad 2% obrotów sklepów małoformato-

wych do 300 mkw. 

„Wiosną i latem lody można kupić w prawie 

90% takich placówek. W szczycie sezonu klien-

ci mogą wybierać spośród około 40 różnych 

lodów impulsowych i około 15 lodów w więk-

szych opakowaniach Tylko nieco ponad połowa 

klientów kupujących lody w sklepach małofor-

matowych decyduje się na zakup tylko jedne-

go opakowania. Co czwarty z nich kupuje od 

razu dwa opakowania, a co dziesiąty wkłada do 

koszyka trzy opakowania lodów impulsowych. 

W przypadku lodów familijnych zdecydowanie 

dominują transakcje dotyczące zakupu tylko 

jednego opakowania (80% transakcji), a na po-

nad 14% paragonów można znaleźć 2 opako-

wania lodów. Zakup lodów jest często jedynym 

powodem wizyty w sklepie małoformatowym 

– na 37% paragonów z lodami impulsowymi 

i na 23% paragonów z lodami familijnymi nie 

występują inne produkty. O ile sprzedaż lodów 

GRUPA ŻYWIEC
Dziki Sad Śliwka

BROWAR 
NAMYSŁÓW
Namysłów Białe 
pszeniczne

CEDC 
INTERNATIONAL
Żubrówka Biała z nutą 
mięty

PR ŁOSOŚ
Łosoś w sosie 
słodkie chili

Z OFERTY PRODUCENTA

Z OFERTY PRODUCENTA

WSP 
„SPOŁEM”
Sos kielecki 
czosnkowy JBB

Kiełbasa krakowska sucha

HJ HEINZ 
POLSKA
Fasolka po 
meksykańsku 
600 g

Klopsiki w sosie 
grzybowym 600 g

Łosoś po 
królewsku

Iryna Popova
Junior Trade Marketing Manager
HJ Heinz Polska 

Marka Pudliszki jest niekwestionowanym liderem w kategorii dań 
gotowych na rynku polskim od wielu lat. Posiada szeroką ofertę 
produktową – pełnowartościowych posiłków łatwych w przy-
gotowaniu. Do produkcji naszych dań gotowych nie używamy 
konserwantów, mięsa oddzielanego mechanicznie i glutaminianu 

monosodowego. Smak dań jest jednym z głównych czynników, który pozytywnie wpływa na 
decyzje zakupowe konsumentów. Jakość produktów znajduje swoje odzwierciedlenie w po-
zycji rynkowej firmy. Wszelkie nowości zwiększają rotacje tej kategorii. Konsumenci chętnie 
sięgają po nowe smaki. Z tej okazji wprowadziliśmy kolejną edycję limitowaną dań gotowych: 
Fasolkę po Meksykańsku 600 g i Klopsiki w sosie grzybowym 600 g. Lato jest okresem zwięk-
szonego zapotrzebowania na dania gotowe, warto zadbać o ich obecność na półce sklepowej.  
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Nowa sałatka od PR Łosoś
Do oferty marki Łosoś dołączyła ostatnio nowa Sałatka 
z makrelą w sosie salsa 155 g.
W składnikach oprócz kawałków wyśmienitej makreli, 
znajdziemy warzywa takie jak czerwona papryka, kuku-
rydza, cebula oraz czerwona fasola. Wszystko to doskonale 
skomponowane w sosie salsa nadającym produktowi temperamen-
tu. Jedząc sałatkę wyraźnie można poczuć jej pikantny smak. Obecna w produkcie ma-
krela charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów Omega-3, co jest podkreślone na 
nowoczesnym, zwracającym uwagę konsumenta opakowaniu produktu.

PR ŁOSOŚ
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impulsowych rozkłada się w miarę równomier-

nie przez cały tydzień, to zainteresowanie loda-

mi familijnymi zdecydowanie rośnie w soboty 

i niedzielę – prawie 37% transakcji zakupu tych 

lodów przypada na weekend” – opowiada Elż-

bieta Szarejko z CMR. 

Lody dla ochłody
Mariusz Król, prowadzący sklep w Nowym 

Dworze Mazowieckim opowiada, że mimo, iż 

latem zwiększa się asortyment lodowy, to w jego 

sklepie jest to kategoria, która rotuje przez cały 

rok. W chłodniejszych miesiącach wybierane są 

zazwyczaj te większe opakowania.

„Mamy bardzo dużo lodów w ofercie. Klien-

ci zazwyczaj nie patrzą na ceną, a na swój ulu-

biony produkt. Ciężko mi wskazać, która z ma-

rek rotuje lepiej, bo zainteresowaniem cieszą 

się wszystkie jakie mamy w sklepie. Mamy 

dużą sprzedaż Algidy, Korala, Zielonej Budki, 

Nestlé i Grycana” – opowiada właściciel. 

Wakacje z procentami
Latem Polacy częściej spożywają alkohol 

w  porównaniu do innych pór roku. Spotka-

nia ze znajomymi, grille, wypady za miasto 

– sprzyjają spożyciu trunków z procentami. 

Sondaż przeprowadzony przez TNS Polska1 

wskazuje również, że latem Polacy, którzy się-

gają po alkohol chętniej wybierają piwo. Tę 

odpowiedź zadeklarowało 79% respondentów. 

Na drugim miejscu znalazło się wino oraz wód-

ka czysta, tę odpowiedź wybrało 12%. Z kolei 

trzecim najchętniej wybieranym trunkiem jest 

radler, który wybiera 7% badanych. W dalszej 

kolejności znalazły się koktajle, drinki, whisky, 

wódka smakowa, likier, nalewka oraz tequila. 

TNS zapytał również ilu Polaków spożywa al-

kohol w miejscach publicznych. 31% osób 

przyznało, że im się to zdarza, z czego 6% robi 

to często, a 25% rzadko. W miejscach publicz-

nych alkohol częściej spożywają mężczyźni niż 

kobiety. 43% Polaków uważa, że spożywanie 

alkoholu w miejscach publicznych powinno 

być prawnie dozwolone. Wśród Polaków spo-

żywających alkohol 72% przyznaje, że lubią się 

raczyć trunkami na świeżym powietrzu. 

Konsumpcja alkoholu w Polsce wyraźnie się 

zmienia. Z analizy sprzedaży alkoholu przepro-

wadzonej przez Polską Grupę Supermarketów, 

która skupia ponad 600 sklepów pod marka-

mi TopMarket, Delica i Minuta 8, wynika, że 

Polacy coraz częściej rezygnują z popularnych 

marek wódek czystych na rzecz whisky. Coraz 

częściej sięgają też po piwa browarów regio-

nalnych oraz warianty smakowe. Według PGS, 

oprócz wyraźnego trendu spadku spożycia wó-

dek czystych, wpływ mogły mieć także niespój-

ne działania promocyjne oraz chaotyczna po-

lityka cenowa producentów w bieżącym roku.

Lato to okres, kiedy konsumenci w piwie 

poszukują orzeźwienia. Z danych Nielsena 

wynika, że coraz więcej z nich wybiera piwa 

o niższej zawartości alkoholu, radlery, shandy 

oraz warianty bezalkoholowe. W 2016 roku 

piwa o zawartości alkoholu do 0,5% odnoto-

wały największy wzrost wartości (58%) oraz 

wolumenu sprzedaży (64%).

CARLSBERG 
POLSKA
Bezalkoholowe 
piwo Karmi Classic

Bezalkoholowe 
piwo Karmi 
Grejpfrut

Bezalkoholowe 
piwo Karmi 
Żurawina

Okocim Radler 
Grejpfrut

Okocim Radler 
Limonka 
i owoce leśne

Somersby Apple 
Secco Taste

Z OFERTY PRODUCENTA
Beata Ptaszyńska-Jedynak
Dyrektor ds. Komunikacji
Carlsberg Polska

Już tradycyjnie, latem rośnie zainteresowanie piwami smako-
wymi i napojami piwnymi. Mniejsza zawartość alkoholu, słodszy 
smak i orzeźwienie sprawiają, że są idealne w słoneczne dni. 
Z naszej oferty polecamy radlery okocimskie i nowy Okocim 
Radler Limonka z owocami leśnymi. W 2015 i 2016 roku radle-

ry zdobyły złote medale Chmielaków Krasnostawskich. Dużym powodzeniem cieszy się też 
niezmiennie napój piwny Somersby, warianty Apple i Blackberry. W tym roku dodaliśmy do 
oferty nieco bardziej wytrawny wariant – Somersby Apple Secco Taste. Warto też sięgnąć po 
bezalkoholowe piwo Karmi w nowych opakowaniach, w trzech smakach: Classic, Żurawina 
i Grejpfrut. Lato to też doskonały czas dla najpopularniejszych w Polsce jasnych pełnych. Z po-
trawami z grilla świetnie komponuje się Kasztelan Niepasteryzowane i Kasztelan Pszeniczne 
niepasteryzowane. Uznaniem konsumentów cieszą się też piwa z linii Okocim.      
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1Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-10 sierpnia 2016 roku na reprezentatywnej próbie 604 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 18 lat, którzy piją alkohol.150 | www.hurtidetal.pl
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* PepsiCo za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Sklepy spożywcze, Sklepy Winno-cukiernicze),
 sprzedaż ilościowa w litrach, oraz sprzedaż wartościowa w PLN, w skumulowanym okresie I 2016 - XII 2016 w kategorii herbat mrożonych.
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Dariusz Mościcki, Właściciel
Sklep wielobranżowy „Marcinek”
ul. Moniuszki 9
Kobyłka

Trunki pod chmurką
Spotkaniom na świeżym powietrzu i wspól-

nemu biesiadowaniu często towarzyszą moc-

niejsze trunki. Lato to czas kiedy większym za-

interesowaniem cieszą się alkohole smakowe, 

drinki, cydry czy wermuty.

W sklepie „Marcinek” tak naprawdę wszyst-

kie kategorie alkoholi lądują w koszykach klien-

tów, ale w większej części są to te najtańsze po-

zycje. „Klient z zasobniejszym portfelem sięga 

po marki premium. Mamy klientów zarówno 

na tanie trunki jak i na droższe. Z piw mamy 

bardzo szeroką ofertę, mamy wiele pozycji 

z Kompani Piwowarskiej oraz z Żywca. Wpro-

wadziliśmy również niedawno piwa regional-

ne. Również Cydry rotują na bieżąco kiedy już 

się robi cieplej na dworze. W takie pozycje za-

opatruje nas Żywiec, fajną pozycją na lato jest 

Dziki Sad, połączenie piwa z napojem o sma-

COLIAN
Hellena Zółta 
Oranżada 
w szklanej 
butelce

ZL NAŁĘCZÓW 
ZDRÓJ
Naturalna woda 
mineralna Cisowianka 
Perlage, musująca, 
puszka 0,33 l

ZM HENRYK 
KANIA
Kiełbasa śląska

MAZURSKIE 
MIODY
Bairille Honey 
Distillate

Dwójniak Palacio 
Mel

The Langlander 
Single Malt 
Whiskey Limited

Z OFERTY PRODUCENTA

ku cydru. Z mocniejszych alkoholi bardzo 

dobrze rotują marki Stumbras oraz Finlandia, 

z tańszych pozycji jest to Krupnik, Żubrówka, 

Żołądkowa de Luxe oraz Żytniówka. Z whisky 

klienci sięgają po Grant’s oraz Jack Daniel’s. 

W tej kategorii klienci nie chcą kupować tań-

szych pozycji” – wyjaśnia pan Mościcki. Z win 

klienci sklepu Marcinek zwykle sięgają po kilka 

pozycji, jest to już podstawowy asortyment na 

czele z markami Carlo Rossi oraz Kadarka.

Oferta wakacyjna jest zależna od wielkości 

i położenia sklepu. Są jednak wiodące kate-

gorie, które zawsze trzeba mieć na półkach. 

Śledzenie prognozy pogody, a także nowości 

produktowych może znacznie ułatwić pracę 

detaliście, a także pozytywnie wpłynąć na do-

chody sklepu.

Monika Kociubińska

Joanna Kowalska

Adam Gogacz  
Specjalista ds. Marketingu
Mazurskie Miody

W okresie wakacyjnym Mazurskie Miody polecają produkty 
o świeżym, naturalnym, owocowym smaku. Mało, kto wie, ale 
miody pitne oraz destylaty miodowe, są fenomenalne w drinkach. 
Z naszego portfolio w okresie letnim klienci wybierają głównie 
Dwójniak Palacio Mel z nutą malin oraz Honey Wine z jabłkowym 

akcentem. Z mocniejszych alkoholi hitem, jest unikalny destylat miodowy, który przez 3 lata na-
biera charakteru, leżakując w kontakcie z polską dębiną – Bairille Honey Distillate. Wyjątkowym 
trunkiem dobrym na cały rok, jest pierwsza whisky z polskiego dębu – The Langlander Single 
Malt, dostępna w limitowanej wersji. Dla osób lubiących nietuzinkowe piwa polecamy miód 
pitny Palacio Mel, który w połączeniu z jasnym lagerem, jest dobrą alternatywą dla smakoszy 
piw smakowych. Natomiast Bairille po dodaniu kostek lodu, napoju imbirowego lub prosecco 
z plastrem soczystej pomarańczy rewelacyjnie smakuje latem. Konsumenci w naszym portfolio 
na pewno odnajdą ciekawe smaki, które pomogą im miło spędzić okres wakacyjny.
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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).



Wykorzystując nasze doświadczenie w produkcji farmaceutycznej oraz spożywczej opracowaliśmy wyroby, które łączą w sobie 
słodycz ze zdrowiem. Cukierki Evitta zawierają wyciagi z ziół leczniczych, które korzystnie wpływają na nasz organizm między innymi 
poprzez działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, osłaniające i kojące. Wspierają naturalną odporność organizmu, dają uczucie 
swieżości i orzeźwienia. Zostały skomponowane w taki sposób, aby cieszyć niepowtarzalnym smakiem. Specjalnie dla diabetyków 
i osób dbających o zdrowy tryb życia przygotowaliśmy Evittę w wersji bez cukru. Produkt dostępny w torebkach 60 g.

Cytryna i Limonka
• jest bogatym źródłem witaminy C.

Mięta
• działa inhalująco i łagodzi ból gardła.

Czarny bez
• działa wspomagająco usuwając 

z organizmu szkodliwe produkty  
przemiany materii

• koi podrażnione gardło
• jest bogatym źródłem witaminy C.

Dzika róża 
• owoce dzikiej róży zawierają związek 

o działaniu przeciwzapalnym
• jest bogatym źródłem witaminy C.

Szałwia
• wspiera naturalną odporność organizmu
• łagodzi zapalenia jamy ustnej i gardła
• odświeża, działa kojąco na gardło 

i struny głosowe.

Miód
• jest skuteczny podczas infekcji górnych 

dróg oddechowych, a także w stanach 
osłabienia organizm

• wykazuje właściwości łagodzące, 
osłaniające, przeciwbakteryjne

• jest naturalnym antybiotykiem.

Arbuz
• pomaga regulować metabolizm 

tłuszczów i węglowodanów
• stanowi źródło antyoksydantów.

Zielona herbata 
• pomaga regulować metabolizm tłuszczów 

i węglowodanów
• stanowi źródło antyoksydantów.

Zachęcamy – spróbuj, a wrócisz po więcej!

Wszystkie smaki Evitty wzbogacamy 
wit. C oraz mieszanką 20-tu ziół.

Sięgnij po Evittę najlepszą dla Ciebie!

WWW.EWA-SA.PL

Prezentacja marki

Wzmacniają  
naszą  

odporność 

Chronią 
i nawilżają 

gardło 

Odświeżają 
i inhalują

Dbają o naszą 
przemianę 

materii 



Serowe przyjemności
Żółty, biały, kanapkowy, pleśniowy, 
topiony, z dodatkami lub bez... 
W sklepach aż roi się od wszelakich 
rodzajów serów. Polski konsument 
jest coraz bardziej wymagający 
i otwarty na wszelkie nowości 
rynkowe.

Emilia Hryszko
Kierownik ds. Aktywacji Marki
Danone

Serki topione twarożkowe Kiri, idealnie odpowiadają na potrze-
by konsumentów, którzy chętnie sięgają po mleczne przekąski, 
w  tym takie, które jako wygodne produkty „on the go” mogą być 
konsumowane poza domem.
Zbliżający się okres wakacyjny, który jest pełen podróży i aktyw-

ności poza domem, jest idealny na letnie przekąski. 
Dlatego już od połowy maja trwa telewizyjna kampania reklamowa serków Kiri. 
Podkreślamy w niej, że Kiri to pyszny kremowy serek, składa się w 77% twarożku śmietanko-
wego i jest pakowany w pojedyncze porcje. W kampanii zachęcamy również do jedzenia Kiri 
na różne sposoby: wprost z opakowania czy na kanapce. Kampania telewizyjna jest wspierana 
materiałami POS oraz dedykowanymi akcjami promocyjnymi w sklepach. 
Wierzymy, że działania te, w połączeniu ze współpracą z naszymi klientami, przyniosą dalsze 
sukcesy w sprzedaży serków Kiri, które zanotowały niemalże 48,2% wzrost sprzedaży* w po-
równaniu do zeszłego roku.
*Danone za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, cała Polska (zdefiniowana jako suma kanałów: hipermarkety, supermarkety bez dyskontów, dyskon-
ty, duże sklepy spożywcze + sieci chemiczne, średnie i małe sklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze, kioski, stacje benzynowe), Tempo wzrostu 
wartościowego, okres skumulowany luty 2016 - styczeń 2017 vs zeszły rok, w kategorii sera topionego.

Z OFERTY PRODUCENTA

Sery to nie tylko cenne źródło wapnia, ale też 

pyszna i pożywna przekąska. Mogą być poda-

wane na ciepło, zimno, samodzielnie albo jako 

dodatek do sałatki czy innego dania. Do tego 

np. ser żółty zawiera witaminy z grupy A, B i D 

oraz cynk i miedź. Są one odpowiedzialne za 

budowę naturalnej bariery organizmu przed 

bakteriami i wirusami. Dlatego też wspierają 

prawidłowe funkcjonowanie układu odporno-

ściowego, nerwowego i mięśniowego. 

Oferta serowa, jaką mają w portfolio polscy 

producenci jest bardzo różnorodna. Spośród 

dostępnych w sklepach rodzajów nadal naj-

popularniejsze są podstawowe warianty: sery 

kanapkowe, topione i żółte. To ich zwykle jest 

najwięcej na półkach statystycznej placów-

ki handlowej do 300 mkw. Według danych 

CMR w ostatnim roku sklep małego formatu 

posiadał średnio odpowiednio około 12-13, 

12 i 6 rodzajów wspomnianych serów. Sery 

regionalne to reprezentacja ok. 4-5 wariantów, 

twarogowe – 4, pleśniowe – 3, a twarogowe 

w plastrach – 2.

Jak podaje CMR, w okresie od początku tego 

roku do końca kwietnia, wśród producentów 

sera najwyższe udziały wartościowe w sprze-

Kiri z twarożku 
śmietankowego

DANONE
Kiri przekąska

daży w sklepach do 300 mkw. osiągnął SM 

Mlekpol. We wspomnianym okresie miał on 

wynik ponad 23%. Dalej uplasowały się SM 

Mlekovita i OSM Piątnica. Wysoko znalazły się 

też m.in. Lactalis, OSM Sierpc, OSM Włosz-

czowa, Bakoma i Hochland.
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Jacek Wyrzykiewicz
PR & Marketing Services Manager 
Hochland Polska

Dzisiaj konsumenci lubią jeść zdrowo, ale jednocześnie mieć pro-
dukt łatwy w użyciu, wygodny. Są bardziej świadomi, a przez to 
coraz bardziej wymagający niż kiedykolwiek wcześniej. Zwraca-
ją większą uwagę na skład i pochodzenie żywności oraz jej od-
działywanie na zdrowie. Sprzedaż produktów z czystą etykietą 

rozwija się i jest duża szansa, że trend ten będzie się dalej rozszerzał.  Pod marką Almette roz-
poczęliśmy kilka lat temu rewolucję, promując „czysty” wizerunek marki. Kontynuując naszą 
strategię poszliśmy krok dalej i nastąpiła optymalizacja receptur, po której sery żółte Hochland 
nie zawierają konserwantów, antybiotyków i tłuszczów roślinnych, są jednocześnie bogatym 
źródłem wapnia, o czym informujemy naszych konsumentów, także na opakowaniach naszych 
produktów. W następnym kroku wprowadziliśmy na rynek kolejną grupę wyrobów z czystą 
etykietą – nowe sery topione Hochland, które zyskały nową, poprawioną recepturę elimi-
nującą konserwanty. Hochland znakuje swoje produkty ze szczególną starannością, często 
wykraczając ponad obowiązujące normy i standardy. W niektórych przypadkach jesteśmy 
prekursorem prowadzonych działań.

HOCHLAND 
POLSKA
Almette 
z rzodkiewkami 
– puszysty serek 
twarogowy

Z OFERTY PRODUCENTA

Mixtett – ser topiony kremowy 
w trójkącikach

Na żółto
Jak wynika z danych CMR, w kwietniu tego 

roku najwyższe udziały wartościowe w sprze-

daży serów żółtych wśród marek w małym for-

macie sklepów miał Mlekpol. Wysoko znalazły 

się też Sierpc, Mlekovita, Hochland i Bakoma. 

W czołówce CMR wymienia też Spomlek Se-

renadę, Włoszczową, Ryki, Łowicz i President.

Instytut CMR podaje też, które z produktów 

były w tym czasie hitami sprzedaży i zarobiły 

najwięcej. W małym formacie sklepów naj-

chętniej wybieranym produktem był Mlekpol 

Gouda w plastrach w opakowaniu 150 g. Dru-

gie miejsce zajął Mlekpol Królewski z Kolna 

w plastrach w opakowaniu o tej samej grama-

turze. Podium zamyka Mlekpol Salami Ser Żół-

ty (plasterki, pudełko 150 g).

Sery twarogowe 
w badaniach

Instytut CMR sprawdził też jak wyglądała 

sprzedaż serów twarogowych w ostatnim 

czasie. Na podstawie danych zebranych 

w kwietniu w sklepach do 300 mkw. wyni-

ka, że wśród marek w tym segmencie naj-

więcej zarobiła Piątnica. Wysokie udziały 

miała też Włoszczowa, Mlekpol Mazurski 

Smak czy Top Tomyśl.

Ulubionym produktem klientów sklepów 

małoformatowych okazał się w kwietniu Twa-

róg wiejski półtłusty Piątnica w opakowaniu 

250 g. Za nim uplasował się Twaróg na sernik 

Włoszczowa w kubełku 1000 g. Trzecie miej-

sce we wspomnianym okresie zajął Pacynka 

serek śmietankowy ZPM Mlecz 250 g.

Pleśniowe specjały
Klienci polskich sklepów coraz chętniej się-

gają po sery pleśniowe. Częściej pojawiają się 

one również w ofercie sklepów mniejszego for-

matu. Czołowe miejsca pod względem warto-

ści sprzedaży w tym segmecie, w sklepach do 

300 mkw. mają producenci Bongrain, Lactalis, 

Hochland i Lazur – podaje CMR. Najlepiej 

zarabiającymi markami są z kolei Turek, Presi-

dent, Lazur i Valbon.

Wśród produktów najwyższe udziały warto-

ściowe w sprzedaży przypadły dla sera Turek 

Aksamitny Camembert naturalny w pudełku 

120 g. Na drugim miejscu CMR wymienia 

Lazur Błękitny  z niebieską pleśnią  (pudełko 

100 g), a dalej President Camembert  natural-

ny (papier 120 g).

Nie tylko na kanapkę
Serki kanapkowe lubiane są nie tylko przez 

dzieci – o czym świadczyć może chociażby to, 

że produkt ten znajduje się w większości skle-

pów spożywczych. Liderem, jeśli chodzi o war-

tość sprzedaży w małoformatowych sklepach 

do 300 mkw. jest Hochland – wynika z danych 

CMR. Za nim uplasował się SM Mlekpol i SDM 

Wieluń. Wysoko w zestawieniu przygotowa-

nym przez CMR znalazły się też OSM Piątnica, 

SM Bieluch i Ostrowia.

Wśród marek, najwięcej w kwietniu tego 

roku zarobiła Hochland Almette – podaje 

CMR. W małym formacie placówek handlo-

wych popularne były również m.in. Mlekpol 

Łaciaty, Wieluń, Bieluch, Piątnica Twój Smak, 

Ostrowia, Hochland Kanapkowy i Piątnica 

Twój Smak Puszysty.

Sery topione
O popularności serów topionych może 
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Magdalena Lewalska
Research & Development Manager
Euroser Dairy Group

Na rynku serów w Polsce widać sukcesywny, ale spokojny wzrost w kategorii serów premium. 
W ofercie Euroser Dairy Group niezmiennymi bestsellerami są dojrzewające sery kozie, sery 
pleśniowe jak również sery holenderskie. Kategoria serów paczkowanych również notuje roz-
wój i tu też prym wiodą sery dojrzewające, a w szczególności ser kozi w plastrach oraz ser kozi 
wędzony w plastrach. Zachęceni wynikami sprzedaży, postanowiliśmy wprowadzić na rynek 
nowość z gamy serów kozich: ser kozi z rozmarynem w plastrach, w wygodnym 100-gramo-
wym opakowaniu.

EUROSER 
DAIRY 
GROUP
Ser sałatkowy 
Grikios 200 g

MLECZARNIA TUREK
NaTurek Nasz Camembert 
Naturalny

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA W ŁOWICZU
Gouda bez laktozy

Mozzarella 
Formagia 
125 g

NaTurek Islos

Tylżycki bez 
laktozy

Z OFERTY PRODUCENTA

świadczyć chociażby duża liczba wariantów 

dostępnych średnio na sklep. Według danych 

CMR w ostatnim roku w sklepach do 300 mkw. 

było to średnio 11-12 rodzajów. Numerem je-

den wśród producentów sprzedających pro-

dukty w tym formacie placówek handlowych 

jest Hochland. Ma on najwyższe udziały war-

tościowe sprzedaży. Wysoko, według danych 

CMR, znalazł się też Sertop Tychy, SM Mlekpol, 

SM Mlekovita i Lactima. 

CMR wśród marek, które zarobiły w ostat-

nim czasie najwięcej w sklepach małego for-

matu wymienia Hochland, Sertop, Mlekpol, 

Mlekovitę, Lactima, Kiri, Krówka Śmieszka 

i Hochland „Na Gorąco!”.

Na sklepowych półkach
W Jachrance, w sklepie przy ul. Zegrzyń-

skiej, sery są popularną kategorią, która często 

pojawia się na paragonach. W placówce moż-

na nie tylko nabyć produkty paczkowane, ale 

też kupić wyroby oferowane na wagę. 

„Z serów dostępnych na wagę, najlepiej 

sprzedaje się królewski z Kolna lub z Sierpca. 

Wśród serów tych firm popularny jest też gou-

da” – opowiada Małgorzata Bolchajmer, ekspe-

dientka. Oprócz tego w takiej formie dostępne 

są też produkty Hochland, Rolmlecz, Mlekpol 

i SM Ryki. 

Z serów żółtych konfekcjonowanych w ofer-

cie sklepu w Jachrance klienci mogą wybierać 

spośród wyrobów Hochland, Mlekpol i Mle-

kovita. Jak zaznacza właścicielka placówki, 

Małgorzata Główczak, najlepiej sprzedaje się 

gouda i salami. Oczywiście jeśli konsument 

poszukuje produktu z dodatkami to decyduje 

się na Hochland.

Numerem jeden w segmencie serów białych 

twarogowych, są produkty OSM Garwolin. 

Klienci ufają marce, dlatego oferta placówki 

ogranicza sie do wyrobów tego producenta. 

Podobnie jest w przypadku mozzarelli. W skle-

pie pani Małgorzaty klienci przyzwyczaili się do 

dwóch marek – w tym przypadku Zott i Mleko-

vita. Na półce można znaleźć też mascarpone 

Bakoma i sery typu feta Favita od Mlekovity. 

Małgorzata Główczak, Artur 
Bogusiewicz, Właściciele
Sklep spożywczy
ul. Zegrzyńska 80, Jachranka
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SM SPOMLEK
Salami Serenada 

Radamer 
Serenada

Z OFERTY PRODUCENTA

Rafał Borys
Szef Kuchni Restauracji w Zamku Topacz

Polacy coraz chętniej sięgają po lepszej jakości sery, które charakteryzuje wyszukany i orygi-
nalny smak. Do tej pory wykorzystywane jedynie do przygotowania kanapki, zapiekanki czy 
pizzy, dzisiaj królują jako przystawka, składnik wykwintnych dań czy dodatek do wina. Polska 
tradycja serowarstwa powróciła, a Polacy na nowo pokochali serowe smaki.
Wiele osób może zdziwić fakt, że Polska to jeden z krajów z najdłuższą tradycją serowarstwa. 
Według badań archeologicznych, nawet dłuższą niż Francja czy Szwajcaria. Nic dziwnego, bo-
wiem przez wiele lat tradycja ta nie była kultywowana tak, jak powinna. Do powrotu jej świet-
ności w dużej mierze przyczynił się fakt, że dużą wagę zaczęliśmy przywiązywać do jakości 
kupowanych produktów. Dzisiaj ponownie możemy cieszyć się smakiem wyśmienitych serów 
polskich, które zdobywają coraz większą popularność. 
Sery świetnie sprawdzają się jako składnik wielu potraw. Kupując je najlepiej kierować się… 
krajem, w którym przebywamy. Na przykład w Grecji najsmaczniejsze są sery owcze i kozie. 
W Polsce królują z kolei sery przygotowywane na bazie mleka krowiego. Warto jednak wybie-
rać te, pochodzące od lokalnych, małych dostawców, ze względu na ich niepowtarzalność oraz 
niewielką ilość na rynku, co czyni je wyjątkowymi. Są to tzw. „sery zagrodowe”, czyli inaczej 
rzemieślnicze, produkowane bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, a nie przez wielkie zakła-
dy produkcyjne. Nie oznacza to oczywiście, że przebywając w Polsce nie powinniśmy sięgać 
po sery kozie, owcze czy dojrzewające włoskie. Wszystko zależy od tego, jaki charakter chce-
my nadać potrawie, czy ma być intensywnie serowa, czy ser ma być tylko dodatkiem. Warto 
pamiętać, że to dojrzewanie wpływa na smak i intensywność, dlatego sery pleśniowe i długo 
dojrzewające zawsze będą najmocniejsze – potrafią zupełnie zdominować charakter dania.

Kinga Kapryza, Ekspedientka
Sklep spożywczy
ul. Piekoszowska 54, Kielce

Klienci często decydują sie też na różne smaki 

serów topionych. W tym segmencie największą 

sprzedażą odznaczają się wyroby Hochland.

„Sery pleśniowe sprzedają się u nas dość do-

brze. Chociaż na taki produkt musi znaleźć się 

odpowiedni klient. W ofercie mamy camem-

bert i brie. Najchętniej wybierane są NaTurek 

i Valbon” – opowiada Małgorzata Główczak.

„Sery najlepiej sprzedają się w okresie let-

nim. Wtedy spada zainteresowanie wędlina-

mi, a klienci kupują dużo warzyw, a te łączą 

z nabiałem. Sery kupują wszyscy, niezależnie 

od wieku, choć da się zauważyć jakie jego 

warianty preferuje dana grupa. Starsze osoby 

bardzo często wybierają sery białe. Zakupem 

towarzyszącym jest wtedy świeży szczypiorek 

i rzodkiewka. Mężczyźni pracujący na pobli-

skich budowach, których jest bardzo dużo, 

często kupują sery topione, bo mogą je zużyć 

na raz i nie potrzebują lodówki na przechowy-

wanie reszty” – opowiada właścicielka.

Serki wiejskie i kanapkowe to również po-

pularne produkty w Jachrance. W tej pierwszej 

grupie najlepiej rotują wyroby Piątnicy. Jak jed-

nak podkreśla ekspedientka Małgorzata Bol-

chajmer – tylko te w wersji naturalnej. Klienci 

bardzo rzadko wybierają produkt z dodatkiem 

np. szczypiorku, bo zdecydowanie bardziej 

wolą kupić go osobno i w razie potrzeby do-

dać do serka. 

„Wśród serków kanapkowych najchętniej 

wybierany jest Almette. Przede wszystkim 

śmietankowy. Klienci ufają marce i nawet, 

gdy podobny produkt jest tańszy, to decydują 

się właśnie na Almette. Bardzo dobrze sprze-

dają się też serki Ostrowia” – zaznacza Mał-

gorzata Bolchajmer. Oprócz wspomnianych, 

w ofercie można znaleźć też Bielucha, Kiri, 

NaTurek, Twój smak od Piątnicy i Tartare.

Preferencje konsumentów
Sery zajmują sporą część asortymentu na-

białowego w kieleckim sklepie przy ul. Pie-

koszowskiej 54. Pracująca tam ekspedientka, 

Kinga Kapryza, zaznacza, że dużym zaintere-

sowaniem cieszą się te żółte w plastrach. „Naj-

lepiej rotują u nas produkty Hochland, Mle-

kovita, Mlekpol i OSM Włoszczowa. Klienci 

upodobali sobie szczególnie tę ostatnią markę 

i cały czas obserwujemy wzrost sprzedaży” – 

podkreśla pracownica. 

Bardzo dobrze rotują tutaj również serki Al-

mette. Najczęściej wybierany jest smak śmie-

tankowy, choć nie brakuje klientów na inne 

smaki. Bardzo dobrą rotacją odznaczają się też 

produkty Mój Ulubiony firmy Wieluń, Kanap-
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LAZUR – 
SPÓŁDZIELCZY 
ZWIĄZEK GRUP 
PRODUCENTÓW 
ROLNYCH 
Ser pleśniowy Lazur 
Złocisty

Ser pleśniowy 
Lazur 
Turkusowy

Z OFERTY PRODUCENTA

Błękitny klasyk 
Ser pleśniowy Lazur Błękitny to tradycyjny ser pleśniowy. Jego 
wilgotny, kruchy i zarazem kremowy miąższ przerasta charak-
terystyczna, szlachetna błękitna pleśń. Ma intensywny, słona-
wy smak ze zdecydowaną grzybową nutą. Lazur Błękitny nawet 
z prostych składników pozwala stworzyć wyszukane kompozy-
cje –  podkreśla szczególnie smak mięs, ale i doskonale współ-
gra z rybami. Jest też oryginalnym dodatkiem do warzyw i ma-
karonów. Niebanalnie podnosi walory wykwintnych deserów, 
natomiast sosom i zupom nadaje wyjątkową spoistość.
Więcej informacji i przepisy na: www.lazur.pl

LAZUR  
SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH 

kowy od Hochland i Łaciaty.

Dla najmłodszych rodzice bardzo chętnie 

wybierają Kiri czy serek topiony Hochland. Jak 

wyjaśnia ekspedientka, ze względu na delikat-

ny smak, dzieci bardzo chętnie jedzą takie pro-

dukty na śniadanie.

„Do wszelkiego rodzaju sałatek klienci kie-

leckiego sklepu najczęściej proszą o Favitę. 

Z kolei do dań na gorąco zdecydowanie mo-

zzarellę, która po podgrzaniu jest bardzo de-

likatna. Tutaj mamy w ofercie produkty firmy 

Zott” – podkreśla Kinga Kapryza.

Jak opowiada pani Kinga, po produkty z ka-

tegorii serów przychodzą głównie stali klienci. 

Jest to zakup codzienny, więc zainteresowanie 

nabiałem nie słabnie.

Oferta serowa, którą mają w swoim port-

folio producenci to długa lista wyjątkowych 

produktów. Zadbanie o różnorodność i inwe-

stycja w nowości może przełożyć się na zyski 

dla detalisty. Klient z pewnością doceni szero-

ką ofertę i wróci do placówki, która proponuje 

mu więcej niż pozostałe.

Joanna Kowalska
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Lidia Lewandowska
Redaguje

autorka portalu  
www.wirtualnekosmetyki.pl

Perfecta z nową linią 
Hydro Magnetic

Oceanic wprowadza kolorówkę

Z czym kojarzą się polskie kosmetyki?Kwartalne wyniki Hebe

Katarzyna Milanovic, Prezes Nivea Polska

„Rynek kosmetyczny w Polsce dostarcza co roku około 300 nowych produktów do 
pielęgnacji twarzy. W Niemczech, dla porównania, rocznie jest ich około 30. Skala 
wprowadzanych u nas nowinek jest więc niebywała i można by się pokusić o stwierdzenie, 
że Polska jest pod tym względem bardzo innowacyjnym rynkiem.”

11. maja 2017 r. odbyła się 
konferencja prasowa mar-
ki Perfecta, podczas której 
zaprezentowano najnowszą 
linię Hydro Magnetic. Spo-
tkanie oficjalnie rozpoczęła 
Dyrektor Generalna Dax Co-
smetics – Ewa Blocher, wpro-
wadzając gości w świat marki 
Perfecta i zapraszając na pre-
zentację najnowszej linii kosmetyków Hydro Magnetic. W dyskusji na 
temat odpowiedniego nawilżania skóry, który jest jednym z głównych 
elementów podstawowej pielęgnacji oraz o najnowszych odkryciach ko-
smetologii wzięły udział: ambasadorka marki Perfecta Magdalena Różcz-
ka, Senior Brand Manager marki Perfecta – Dorota Dobrzycka, Senior 
Product Manager – Marta Wąsowska oraz Technolog Laboratorium – Ka-
rolina Jabłońska. Spotkanie poprowadziła dziennikarka Paulina Drażba.

25 maja w lubelskiej dro-
gerii Rossmann zadebiuto-
wała AA Wings of Color. To 
pierwsza pełna gama ko-
smetyków do makijażu mar-
ki AA, która świętuje w tym 
roku 35-lecie. AA Wings of 
Color to makijaż przyjazny skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. 
Unikalne formuły, w 100% przebadane alergologicznie, zawierają 
bogactwo ekstraktów roślinnych i minerałów. Dzięki temu idealnie 
łączą właściwości upiększające z pielęgnacyjnymi. W portfolio AA 
Wings of Color znajdziemy kosmetyki do makijażu twarzy, oczu 
i ust. W najbliższych miesiącach pełną ofertę marki będzie można 
znaleźć w blisko 700 drogeriach na terenie całego kraju.

Dobra jakość, bezpieczeństwo i niska cena – to główne wy-
różniki polskich kosmetyków w  opinii odbiorców. O dobrej 
jakości mówi 46% badanych, a za zdrowe, ekologiczne i bez-
pieczne uważa je 18% respondentów. Dla 16% istotna jest ni-
ska cena polskich produktów. Na słabą jakość wskazuje tylko 
8% respondentów. 5% kupuje polskie kosmetyki, by wspierać 
polską gospodarkę. 4% postrzega polskie marki jako znane, tra-
dycyjne i sprawdzone.

Jeronimo Martins Polska poda-
ło wyniki finansowe za pierwszy 
kwartał. Program 500+ zdecy-
dowanie służy Biedronce, której 
sprzedaż sięgnęła w tym okresie 
10,8 mld zł – o 9,7% więcej niż 
rok temu. Właściciel uważa, że to 
był dobry kwartał także dla jego 
drugiej sieci, czyli Hebe. Sprzedaż w Hebe wzrosła w pierwszym kwartale 
o jedną trzecią – do 36 mln EUR, czyli ponad 150 mln zł. W tym okresie 
sieć otworzyła aż 24 sklepy i ma ich obecnie 159. Hebe jednak wciąż jest 
na minusie. Pierwszy kwartał zamyka stratą w wysokości ok. 17 mln zł.

CYTAT WYDANIA
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Powstały dwie kolejne własne  Dro-
gerie Jawa – w Żninie (186 mkw.) i we 
Włocławku (170 mkw.). Natomiast do grona franczyzowych, zin-
tegrowanych Drogerii Jawa dołączyła Drogeria w Orzeszu – w wo-
jewództwie śląskim. Zgodnie ze strategią rozwoju sieci, w najbliż-
szym czasie planowane są kolejne otwarcia nowych Drogerii Jawa. 
Plany na 2017 rok to otwarcie w sumie 24. nowych własnych/fir-
mowych Drogerii Jawa. Obecnie sieć tworzą 104. drogerie prowa-
dzone w różnych modelach biznesowych.

4 maja walne zgromadzenie wspól-
ników Rossmann SDP podjęło uchwałę 
w  sprawie powołania Renaty Lach do 
zarządu spółki, w której pełni funkcję 
Wiceprezesa ds. Finansowych. Renata 
Lach jest absolwentką wydziału ekono-
metrii i statystyki Akademii Ekonomicz-
nej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu. Karierę 
zawodową rozpoczęła w 1994 r. w należącym do „wielkiej czwór-
ki” PricewaterhouseCoopers. W 2011 r. dołączyła do Makro Cash 
and Carry Polska S.A.

Przybywa drogerii 
pod szyldem Jawa

Rossmann z nowym członkiem 
zarządu

Strefowa konferencja 
sieci Jasmin

Dosia usuwa aż 101 plam  Laboratorium Kosmetyczne 
Dr Irena Eris rozbudowuje 
fabrykę

W tym roku wiosenna konferencja i targi operatora sieci Jasmin była zorganizowana według te-
matycznych stref.  Na dwóch poziomach Pałacu Brzeźno k. Wrocławia producenci przygotowali 
strefy: metamorfoz, zapachów, nowości kosmetycznych i modowych, kosmetyków naturalnych, 
czystego domu, domowego SPA, pielęgnacji dłoni i stóp, odpoczynku i  relaksu. Oprócz tego 
pojawiła się Strefa 4 strony świata z uwagi na rosnącą popularność kosmetyków dalekowschod-
nich i afrykańskich. Natomiast w Strefie 4 pory roku – w plażowej  scenerii – zaprezentowano 
produkty sezonowe.

Nawet takie jak z barszczu, soku porzeczkowego, czy atramentu. 
Dosia zawiera enzymy i aktywne składniki piorące. Aktywator pra-
nia w niskich temperaturach wspomaga usuwanie plam już w 30°C, 
nawet bez namaczania. Składniki zmiękczające wodę ogranicza-
ją osadzanie się kamienia i pomagają dbać o pralkę. Dosia Kolor 
nie zawiera chlorowych wybielaczy: jest delikatna dla kolorowych 
i ciemnych tkanin. Dosia Biała zawiera łagodne, bezchlorowe skład-
niki wybielające, które chronią biel tkanin w każdym praniu. Dosia 
Kolor Lavender oferuje zaskakującą skuteczność w usuwaniu plam 
połączoną ze świeżym zapachem lawendy. Zachęcamy Państwa do 
zakupu produktów marki Dosia. 

Firma rozbudowuje fabrykę, 
by podwoić moce produkcyj-
ne. W podwarszawskim Pia-
secznie 22 maja br. wmuro-
wano kamień węgielny pod 
rozbudowę fabryki. Szacowa-
ny koszt inwestycji wynosi 45 
mln zł. Rozbudowa ma na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych. 
Obecnie zakład w Piasecznie produkuje rocznie 23 mln sztuk, a jego 
możliwości to 30 mln. Dzięki rozbudowie fabryki liczba produkowanych 
kosmetyków wzrośnie nawet do 60 mln sztuk. Nowa hala o powierzchni 
prawie 4 000 mkw. ma być gotowa do końca 2017 roku. Motorem tej 
inwestycji jest rosnąca sprzedaż, szczególnie w eksporcie. 

www.hurtidetal.pl | 163

Drogeria

r e k l a m a

odkryj więcej produktów

www.millclean.pl

SKONCENTROWANA 
SIŁA DZIAŁANIA



Podkręcamy rotację 
przed wakacjami

Z OFERTY PRODUCENTA

ORKLA CARE
Soraya Ideal Beauty 
lekki hydro-balsam 
do ciała

NIVEA POLSKA 
Nivea jedwabisty 
mus do mycia ciała 
w piance

EVELINE 
COSMETICS
Eveline Summer 
Gold mgiełka 
samoopalająca

OCEANIC
AA Intymna 
chusteczki do 
higieny intymnej

SCAN ANIDA
Scan Anida żel 
antybakteryjny do 
rąk

Handel rządzi się prawami kalendarza. Choć same wakacyjne miesiące ogólnie sprzedaży kosmetyków przesadnie 
nie służą, to są jednak pewne kategorie i typy produktów, które przed sezonem urlopowym i w jego trakcie 
szybciej schodzą z półek.

Spoglądając na zestawienia sprzedażowe 

w  drogeriach, można śmiało zauważyć, że 

latem klienci kupują więcej kosmetyków do 

higieny (głównie żele pod prysznic). To też 

oczywiście czas sprzedaży kosmetyków ochro-

ny słonecznej – w końcu to kategoria stricte 

sezonowa. W każdym sklepie warto postawić 

o tej porze na kosmetyki w pomniejszonych 

opakowaniach (tzw. minisy), które przydają 

się na krótsze i dłuższe wyjazdy. Na półce nie 

powinno także zabraknąć repelentów przeciw 

dokuczliwym komarom i kleszczom.

Świeżo, świeżej
Lato to potrzeba świeżości. W badaniach od 

lat wychodzi, że wiosną i latem w górę idzie 

sprzedaż żeli pod prysznic, dezodorantów i an-

typerspirantów.  Rynek dezodorantów kupowa-

nych przez polskie gospodarstwa domowe jest 

wart w ujęciu rocznym prawie 721 mln złotych 

według szacunków GfK Polonia. Z ubiegłorocz-

nego badania okazało się, że największym seg-

mentem w kategorii są antyperspiranty, których 

udział wolumenowy w całej kategorii wyniósł 

68% w analizowanym okresie. Dyskonty gene-

rują najwyższy wzrost wartości i wolumenu ich 

sprzedaży, odpowiednio o 26 i 18%, a także 

jako jedyny kanał przyciągnęły nowych nabyw-

ców. To efekt mocniejszego rozwijania półki ko-

smetycznej przez nie w ogóle, co widać choćby 

w powiększaniu rok do roku portfolio sprze-

dawanych marek, ale też rosnącej przestrzeni 

sprzedażowej tych produktów.  

Żele pod prysznic to również ważna kate-

goria o tej porze roku. Oczekiwania konsu-

mentów dotyczą wydajności produktu i relacji 

pojemność/cena, ale klienci zwracają też uwa-

gę na jego kompozycję zapachową. Według 

naszych polskich preferencji o tej porze roku 

powinna być energetyczna, świeża, czysta. Do-

brze sprzedają się aromaty cytrusów (w przy-

padku obu płci), zapachy morskie i ziołowe 

Czego w wakacyjnej kosmetyczce zabraknąć nie powinno?
Kosmetyki z filtrami przeciwsłonecznymi wydłużają czas bezpiecznego przebywania na 
słońcu i opóźniają procesy fotostarzenia się skóry. Dlatego to absolutny must have każ-
dej letniej kosmetyczki. Oprócz kosmetyków ochronnych warto zaopatrzyć się w produkt 
pierwszej pomocy, np. kojący żel SORAYA S.O.S. z 5% d-pantenolu, który złagodzi po-
drażnienia i zaczerwienienia spowodowane zbyt długim  przebywaniem na słońcu. 
Kolejnym obowiązkowym elementem naszej letniej kosmetyczki powinny być produkty do 
ciała, które od pierwszego użycia sprawią, że skóra będzie świetnie prezentować się w let-
niej, zwiewnej sukience. W zależności od naszych potrzeb mogą to być lekkie, nawilżające 
balsamy do ciała, balsamy ze złocistymi drobinkami , które doskonale podkreślą opaleniznę, 

lub body make-
-upy, które ukry-
ją drobne nie-
d o s ko n a ł o ś c i 
i wyrównają ko-
loryt skóry.  

Zofia Kot-Rżanek,  
Brand Development Manager, Orkla Care
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NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA MOJEJ SKÓRY

Nogi jak
malowane!

ROZŚWIETLAJĄCE PIGMENTY 

Wyrównanie kolorytu   
i krycie niedoskonałości

KWAS HIALURONOWY   
+ HYDROLIPID SILK COMPLEX 

Długotrwałe nawilżenie, idealne wygładzenie

SILNE WSPARCIE SPRZEDAŻY

Poznaj make-up do ciała Soraya Ideal Beauty  
i ciesz się natychmiastową poprawą kolorytu skóry.

HurtDetal 205x290 SORAYA 2017 IdealBeauty makeup ISO_Coated_v2.indd   1 31.05.2017   15:28:52
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LABORATORIUM 
KOSMETYKÓW 
NATURALNYCH 
FARMONA
Farmona Nivelazione 
aktywny dezodorant 
do stóp

EDGEWELL 
PERSONAL 
CARE POLAND
Wilkinson Hydro 
Silk damska 
maszynka 
systemowa

(głównie dla panów) i kwiatowe lub owocowe 

(dla pań). Promocja cenowa na wybrane pro-

dukty ma spore znacznie i może być powodem 

wyboru danej marki/wariantu, gdyż lojalność 

nie jest w tej kategorii zbyt silna. 

… i profilaktycznie
Higiena jest szczególnie ważna, kiedy po-

dróżujemy. Warunki bywają trudne, ale brud 

powinien zawsze być eliminowany – przede 

wszystkim z uwagi na zdrowie. Brudne ręce 

(nasze własne lub pracowników punktu gastro-

nomicznego) są częstą przyczyną wakacyjnych 

zatruć pokarmowych. Oczywiście nie jeste-

śmy w stanie zweryfikować w pełni, czy lokal, 

w którym chcemy zjeść rybkę z frytkami wła-

ściwie dba o czystość od zaplecza, ale szybkie 

spojrzenie na to, jak wygląda toaleta dla gości 

i ogólny poziom czystości na sali, powinna da-

wać pewien ogląd sytuacji. Od strony handlo-

wej drogerie wiosną i latem powinny mocniej 

eksponować (np. w strefie przykasowej) żele 

antybakteryjne do dłoni. Przydają się świetnie 

podczas wakacyjnych wojaży, ale to też taki 

produkt, który zawsze warto mieć w torebce, 

bo nie zawsze przecież mamy sposobność, by 

wilża skórę, ale też utrwala opaleniznę, czego 

pewnie większość konsumentów oczekuje. 

Zwróć też uwagę na…
Pamiętajmy, że lato to także niezły moment 

sprzedażowo na inne kategorie produktów. 

Lepiej sprzedają się kremy/dezodoranty/

peelingi/sole do stóp. Wysokie temperatury 

sprzyjają bowiem ich puchnięciu czy zwięk-

szonej potliwości, więc konsumenci albo za-

pobiegawczo albo dla ulgi po całym dniu po 

takie kosmetyki sięgają. Popularnością u pro-

gu lata – kiedy nie mamy jeszcze słonecznej 

opalenizny lub z  pewnych względów słońca 

unikamy – cieszą się samoopalacze, balsamy 

koloryzujące. Niektóre nazywane są „rajstopa-

mi w sprayu”, bo właśnie taki efekt mają na 

nodze zapewnić. Jednak bywa z tym różnie – 

konsumentki skarżą się bowiem, że niektóre 

z tych produktów są trudne w aplikacji, robią 

smugi, zostawiają plamy na ubraniach… Zde-

cydowanie jednak klientki stawiają wiosną 

i latem na kosmetyki o lekkich konsystencjach. 

To nie jest czas tłustych i ciężkich maseł, ale 

lekkich nawilżających balsamów czy emulsji. 

Lekkości i dobrego nawilżenia kobiety oczeku-

ją też od kremów do twarzy.  Z produktów do 

ponadstandardowej pielęgnacji nieźle rotują 

maseczki (w saszetkach, w płatach). Niektó-

re, np. żelowe można aplikować schłodzone, 

co może być przyjemnym doznaniem, gdy za 

oknem żar. Ciepłe miesiące i więcej odsłania-

nego ciała bardzo dobrze służą też sprzedaży 

produktów do depilacji. Polki zdecydowanie 

preferują golenie mechaniczne, ale część sięga 

też po woski lub kremy do depilacji. Dla czę-

ści konsumentek ciekawym pomysłem na let-

nią pielęgnację, jeśli nie mają ochoty zabierać 

na wakacje walizki kosmetyków, a lubią proste 

rozwiązania, są olejki. Zwykle te naprawdę 

dobrej jakości mogą być stosowane zarówno 

na twarz, ciało i włosy, co jest niezłą oszczęd-

nością pieniędzy i miejsca w bagażu. 

Zanim więc klienci rozjadą się na wakacje, 

warto zatrzymać ich uwagę na wybranych pro-

duktach przy półkach, niemal sugerując, co 

o tej porze roku może być w ich przypadku 

niezbędne. 

Lidia Lewandowska

umyć ręce – choćby po skorzystaniu z komuni-

kacji publicznej. 

Latem wzrasta także zachorowalność na roz-

maite infekcje intymne. Żel do higieny intym-

nej wskazany jest do użytkowania przez cały 

rok, ale nie ma powodu, by z niego rezygno-

wać podczas wyjazdów – większość producen-

tów w tej kategorii oferuje minisy produktów. 

W podróży przydają się również nawilżane 

chusteczki do higieny intymnej. W ogóle chu-

steczki nawilżane – głównie te dla dzieci – to 

kategoria na systematycznym plusie sprzedaży, 

ale ten superpraktyczny produkt dodatkowo 

zwyżkuje handlowo w ciepłych miesiącach, 

kiedy używany jest nie tylko do higieny pupy 

niemowlaka, ale przetarcia dzieciom rąk z pia-

chu czy śladów po lodzie z buzi. Mokre chu-

steczki używane są także przez dorosłych do 

wytarcia spoconych czy przybrudzonych dłoni/

twarzy/szyi/pach, kiedy przez jakiś czas do sko-

rzystania z łazienki dostęp mamy utrudniony. 

UVaga na słońce
My słońce kochamy, ono nas jakby mniej... 

Nadmierne narażenie skóry na promieniowanie 

UV to zazwyczaj w konsekwencji oparzenia sło-

neczne, ale skutki odroczone w czasie są jeszcze 

mniej przyjemne. Promieniowanie słoneczne 

odpowiada za fotostarzenie, więc eksponując 

skórę bez zabezpieczenia kosmetykiem z filtra-

mi, sami fundujemy sobie przyspieszone foto-

starzenie. Oczywiście jeszcze poważniejszym 

zagrożeniem związanym z rezygnacji z ko-

smetyków ochronnych jest zwiększone ryzyko 

czerniaka. Świadomość konsumencka sukce-

sywnie rośnie i coraz więcej Polaków pamięta, 

by przed wakacjami kupić balsamy czy mleczka 

z ochroną SPF. Bardzo odpowiedzialnie do tego 

podchodzą mamy, o czym świadczy stale wzra-

stająca sprzedaż kosmetyków ochronnych dla 

dzieci. Jednak wciąż problemem jest, że Polacy 

używają kosmetyków z ochroną UV zbyt rzad-

ko i zbyt oszczędnie. Najczęściej wynika to z 

potrzeby łapania opalenizny, co zwykle kończy 

się … przypieczoną skórą. Wtedy niezbędni-

kiem absolutnym staje się kojący kosmetyk po 

opalaniu, choć warto rekomendować klientom 

zawsze taki produkt, ponieważ zastosowany po 

powrocie z plaży nie tylko idealnie łagodzi i na-
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Bezramowe drzwi chłodnicze marki SCHOTT przyczyniają się do zwiększenia  obrotów w handlu spożywczym

Lepsza widoczność produktów 
na półkach chłodniczych

Rosnąca konkurencja wynikająca ze znacznej liczby sklepów oraz coraz większa popularność zakupów żywności 
w internecie sprawiają, że kierownicy sklepów stacjonarnych muszą zwiększyć komfort zakupów klientów i zapewnić sobie 
ich lojalność. Szczególny potencjał oferuje tutaj dział produktów chłodniczych. Nowe, przezroczyste, bezramowe systemy 
drzwi szklanych Termofrost® firmy SCHOTT zapewniają niezakłócony widok prezentowanego towaru i ułatwiają klientom 
orientację i podjęcie decyzji w punkcie sprzedaży. Dodatkowo wpływają na znaczne zmniejszenie zużycia energii.

Podczas zakupów spożywczych klienci 

często działają pod presją czasu, gdyż życie 

staje się coraz szybsze i bardziej gorączko-

we. Współcześni konsumenci naprawdę do-

ceniają możliwość znalezienia pożądanych 

produktów szybko i bezproblemowo. Super-

markety korzystają na przejrzystej i atrakcyj-

nej prezentacji towaru, gdyż z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem klienci przyjdą do 

nich ponownie. Dotyczy to również działów 

produktów chłodniczych – łatwiejsza orien-

tacja w różnych kategoriach produktów uła-

twia wybór towaru i niewątpliwie poprawia 

komfort zakupów klienta. Co istotne, wpływa 

to również pozytywnie na wyniki sprzedaży 

supermarketu.

Drzwi rozwierne lub 
przesuwne

Całkowicie przezroczyste drzwi do syste-

mów chłodniczych Termofrost® firmy SCHOTT 

są dostępne w wersji rozwiernej lub przesuw-

nej. Dzięki przezroczystym ramkom dystan-

sowym w szybach zespolonych pionowe kra-

wędzie są prawie niewidoczne i tym samym 

nie przesłaniają widoku produktów ułożonych 

na półce regału chłodniczego. Umożliwia to 

większą elastyczność w prezentowaniu towaru 

i ułatwia orientację w dziale produktów chłod-

niczych. Niezależnie od miejsca na półce każ-

dy produkt jest w pełni widoczny, nawet za 

krawędzią drzwi.

„Nasz nowy system praktycznie niewi-

docznych drzwi szklanych gwarantuje szcze-

gólnie pozytywne doświadczenia zakupowe 

klientów. Sklepy spożywcze mogą tworzyć 

atrakcyjną ekspozycję produktów w strefach 

chłodniczych. Lepsza widoczność pozwala 

na większą elastyczność podczas układania 

produktów w  regale chłodniczym, a klient 

może lepiej zorientować się w ofercie i szyb-

ciej znajdzie to, czego szuka. Idealne roz-

wiązanie dla wszystkich” – wyjaśnia Adam 

Gozdowski, Menedżer ds. Sprzedaży w fir-

mie SCHOTT Poland.

Nowoczesne, praktycznie przejrzyste drzwi 

regałów chłodniczych mają także elegancki wy-

gląd. Dzięki temu można poprawić ogólny wize-

runek sklepu jako miejsca innowacyjnego i spro-

stać oczekiwaniom nowoczesnego konsumenta, 

który woli doświadczać wygodnych i przyjem-

nych zakupów w swoim ulubionym sklepie.

Mniejsze zużycie energii
Kolejną istotną zaletą drzwi Termofrost® jest 

oszczędność energii: dzięki zastosowaniu szyb 

zespolonych znacznie łatwiej jest utrzymać odpo-

wiednią temperaturę chłodzenia, a zużycie energii 

zmniejsza się nawet o 65% w porównaniu z otwar-

tymi regałami chłodniczymi. Jest to możliwe, po-

nieważ nowe drzwi charakteryzują się niższym 

współczynnikiem przenikalności cieplnej niż tra-

dycyjne drzwi szklane. Dodatkowa korzyść: nowe 

drzwi mogą być zastosowane do modernizacji za-

montowanych już regałów chłodniczych. 

Systemy drzwi szklanych 
SCHOTT Termofrost®

Przezroczyste systemy drzwi szklanych 

SCHOTT Termofrost® są dostępne jako drzwi 

rozwierne serii T.AGD 3 oraz jako drzwi prze-

suwne serii T.SDS 2. Ze względu na jasne i prze-

zroczyste pionowe krawędzie, drzwi zapewniają 

100% przejrzystość. To innowacyjne rozwiązanie 

znajduje zastosowanie zarówno w nowo zainsta-

lowanych regałach chłodniczych, jak i w ramach 

modernizacji istniejących mebli chłodniczych. 

SCHOTT Termofrost®: ponad 40 lat doświadcze-

nia w zakresie chłodnictwa komercyjnego. 

Więcej informacji na stronie: www.schott.com/termofrost
Termofrost® jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki SCHOTT AG.168 | www.hurtidetal.pl
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SCHOTT Poland Sp. z o.o., adam.gozdowski@schott.com, tel. +48 22 645 12 05

Standard w dziedzinie 
chłodnictwa komercyjnego

SCHOTT Termofrost®

Szklane drzwi do szaf chłodniczych mają wiele zalet:

• lepsza widoczność produktów i maksymalna przestrzeń wystawowa
• zużycie energii elektrycznej mniejsze nawet o 65 %*
• solidność, trwałość, estetyka

*W porównaniu z otwartymi szafami chłodniczymi

Jaki będzie Twój kolejny krok milowy? 

www.schott.com/termofrost

Każdy produkt SCHOTT Termofrost® 
ma na celu poprawę właściwości 
proekologicznych szaf chłodniczych 
stosowanych w branży spożywczej.

PA_Termofrost_PL_205x290.indd   1 08.06.17   10:31



Cashback przyciąga 
klientów i zwiększa obroty
Wypłata gotówki ze sklepowej 
kasy przy płaceniu kartą to opcja, 
o którą coraz częściej pytają 
klienci. Sprzedawcy zdążyli się 
już z nią oswoić i coraz częściej 
zauważają korzyści. 

Najnowsze dane NBP potwierdzają wzrost 

popularności usługi cashback („Płać kartą i wy-

płacaj”). Na koniec 2016 r. można było z niej 

skorzystać w 109 tys. punktów handlowo-usłu-

gowych, czyli o 16 tys. więcej niż rok wcześniej.

Rosnące zainteresowanie tą ofertą jest zauwa-

żalne również przez samych właścicieli i kie-

rowników sklepów, jak pokazują najnowsze ba-

dania przeprowadzone na zlecenie Mastercard.

Zdaniem ankietowanych detalistów coraz 

częściej wypłata gotówki ze sklepowej kasy jest 

głównym motywem wizyty w sklepie konsu-

menta, który tylko przy okazji robi małe zaku-

py. Twierdzi tak już 48% ankietowanych. Z ba-

dania wynika również, że dla sprzedawców 

główną motywacją do wdrożenia cashback 

jest chęć pozyskania nowych klientów (59%). 

Drugim najczęstszym powodem wdrożenia 

usługi deklarowanym przez ankietowanych 

detalistów jest chęć zwiększenia zadowole-

nia dotychczasowych klientów. Już niemal co 

trzeci badany zdążył zauważyć realny wpływ 

wprowadzenia usługi na zwiększenie liczby 

klientów w swojej placówce, a 70% detalistów 

poleciłoby ją innym sprzedawcom.

Zauważalna jest też coraz większa świado-

mość i zainteresowanie wypłatami gotówki 

wśród konsumentów. Coraz częściej, gdy chcą 

oni skorzystać z usługi cashback, sami pyta-

ją o taką możliwość (62%). Klienci doceniają 

w usłudze „Płać kartą i wypłacaj” możliwość 

wypłaty konkretnej, potrzebnej im sumy. Zda-

niem detalistów właśnie to jest najpopularniej-

szym motywem korzystania z usługi przez ich 

klientów (37%). W ubiegłym roku Mastercard 

podwyższył limit pojedynczej wypłaty w ra-

mach usługi „Płać kartą i wypłacaj” z 300 do 

500 złotych.

Rosnące zainteresowanie usługą jest też wi-

doczne w coraz większej częstotliwości wypłat. 

37% detalistów ankietowanych w badaniu Ma-

stercard deklaruje, że wzrosła ona w ciągu ostat-

niego roku. Potwierdzają to dane NBP za rok 

2016. Liczba wszystkich wypłat wyniosła wte-

dy 11,3 mln, czyli o 44% więcej niż w 2015 r. 

Z kolei wartość wszystkich wypłat wyniosła 

1,2 mld zł, czyli o 54% więcej niż rok wcześniej.

Kamila Kaliszyk 
dyrektor ds. rozwoju rynku
w polskim oddziale Mastercard Europe

Z każdym rokiem usługa „Płać kartą i wypłacaj” zyskuje na popu-
larności. Konsumenci przekonują się do niej, ponieważ dzięki niej 
mogą podjąć gotówkę nawet wtedy, gdy w pobliżu nie ma banko-
matu czy oddziału banku. Z usługi można skorzystać przy okazji 
codziennych zakupów, co jest bardzo wygodne. Po cashback się-

gają już nie tylko osoby młode, które naturalnie są bardziej otwarte na nowe rozwiązania, ale 
również bardziej konserwatywni konsumenci.

KONSUMENCI CORAZ CZĘŚCIEJ ODWIEDZAJĄ 
SKLEPY W CELU WYPŁATY GOTÓWKI ZE 
SKLEPOWEJ KASY, A TYLKO PRZY OKAZJI ROBIĄ 
MAŁE ZAKUPY.
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W dobrym świetle wszystko wygląda lepiej

Skąd pomysł, żeby firma działająca od wielu 

lat w branży logistyki i spedycji zajęła się rów-

nież sprzedażą i instalacją oświetlenia LED?

Pomysł na sprzedaż oświetlenia LED miał swój 

początek w trakcie wymiany lamp w naszym 

terminalu w Małaszewiczach oraz w magazynie, 

który znajduje się zaraz obok. Oczywiście, wy-

miana oświetlenia na tak dużym obszarze wiąże 

się ze znacznymi kosztami, jednak na podstawie 

naszych obliczeń doszliśmy do wniosku, że taka 

inwestycja szybko się nam zwróci. I faktycznie 

tak się dzieje! I wtedy pomyślałam sobie, w myśl 

hasła firmy Adampol S.A. „Pomagamy klientom 

zwiększać ich konkurencyjność”, że może uda 

nam się namówić również inne firmy do wymia-

ny oświetlenia, co szło by w parze z oszczędza-

niem oraz komfortem pracy. 

I udaje się Państwu przekonywać inne firmy 

do wymiany oświetlenia ze zwykłego, na 

oświetlenie LED?

Jak najbardziej tak! Niektóre firmy powoli 

przekonują się do tego, że warto zainwesto-

wać w oświetlenie typu LED. Ale większość po 

prostu rozumie, co oznacza płacić o połowę 

niższe rachunki za energię. A taki właśnie jest 

skutek wymiany oświetlenia na LED. Zauważa-

my to od razu po pierwszym miesiącu. 

Rozumiem, że nadal działamy w branży lo-

gistycznej i proponujemy kolegom, żeby też 

zaoszczędzali na placach z samochodami? 

I tu pana zaskoczę, bo światło jest potrzeb-

ne wszystkim firmom. Z branży motoryzacyjnej 

mamy doskonałego producenta instalacji ga-

zowych do samochodów, czyli firmę AC S.A., 

a naszym najlepszym klientem w ubiegłym roku 

została firma GAIA, czyli białostocki producent 

bielizny. W tym roku bardzo ściśle współpracu-

jemy z moim zdaniem najlepszą siecią handlo-

wą w regionie. Ale to tajemnica, więcej będę 

mogła powiedzieć trochę później. 

Skoro sieć handlowa, to czy również małe 

sklepy mogą mieć korzyść z oświetlenia, 

które proponuje firma Adampol? 

Przeliczmy to razem: zwykle w małym skle-

pie są tradycyjne oprawy rastrowe, w których są 

cztery świetlówki. Jedna oprawa pobiera 82 W. 

Takich opraw mamy cztery – do pięciu. Do tego 

na zapleczu kilka świetlówek 36 W. W sumie ta-

kie oświetlenie zużywa 500 W. Przy wymianie 

na LED osiągamy o połowę mniej Wat, a  tym 

samym nasze rachunki są o połowę niższe. Wła-

ściciele małego biznesu naprawdę to rozumieją.   

Do tego latem dochodzi mniejsza praca 

klimatyzatorów…

Dokładnie tak. Oświetlenie LED nie grzeje 

aż tak bardzo jak konwencjonalne. Czyli znów 

oszczędzamy, bo nastawiamy lżej klimatyzację. 

Jak dobrze wiemy oszczędność w biznesie 

jest bardzo ważna, a czy oprócz oszczęd-

ności wymiana oświetlenia niesie ze sobą 

również inne wymierne korzyści?

Oczywiście. Na przykład czas i koszty wymia-

ny świetlówek. Trzeba ściągać elektryka, drabinę, 

przesuwać lady, albo przykrywać towar. Przy tra-

dycyjnym oświetleniu to się zdarza często. Nasze 

oświetlenie to pięć lat gwarancji, więc takie akcje 

jak wymiana to rzadkość. Najważniejsza korzyść 

jest mierzona w zadowoleniu klienta. Bo w do-

brym świetle wszystko wygląda lepiej. 

Ale przecież wiemy, że lampy LED też nagle 

gasną. Tak mówią inni. 

Wady fabryczne zdarzają się wszędzie. 

Nieprawidłowe funkcjonowanie oświetlenia 

ledowego najczęściej jest związane z tym, że 

chcemy tanio wymienić oświetlenie. Idziemy 

więc do sklepu, bierzemy najtańsze lampy lub 

żarówki, wkręcamy do starych opraw. No i ga-

śnie po kilku dniach. 

Moi znajomi narzekają, że oświetlenie LED 

ma nieprzyjemną zimną barwę. 

Oświetlenie LED ma każdą barwę i to jest 

najpiękniejsze. Źródła światła dla sklepów, 

biur i firm mają pełną gamę temperatury, bo to 

określa czy lampa świeci zimnym światłem, czy 

ciepłym. Nasze bestsellery to światło natural-

ne w panelach – te sprzedajemy do biur. Przy 

świetlówkach najczęściej klienci przyzwyczaili 

się do zimnego światła, ale coraz więcej na-

szych odbiorców prosi o neutralne.  

Jak można kupić wasze produkty? 

Na razie działamy na zasadzie b2b, czyli 

bezpośrednio kontaktujemy się z firmami. Pra-

cujemy w logistyce, więc też umiemy dojechać 

do klienta, jeśli jest potrzeba inwentaryzacji 

dotychczasowego oświetlenia. Przeważnie 

klienci wiedzą, czego potrzebują, a jeśli nie, 

to żeby nie marnować ich czasu, prosimy tylko 

o zdjęcia lub plany, wymiary sklepu lub maga-

zynu i dopasowujemy lampy. Robimy kalkula-

cję oszczędności i przedstawiamy ofertę. Klient 

zamawia, my wysyłamy.  Do końca roku poja-

wimy się w internecie. Będzie jeszcze prościej. 

Czy prowadzicie jakieś akcje edukacyjne? 

Tak, to akurat lubimy najbardziej. Zabiera-

my ze sobą nasze świetlówki, panele czy na-

wet żarówki LED i robimy pokazy. Opowiada-

my o tym, na co należy zwrócić uwagę przy 

zakupie żarówek, bo klienci najczęściej widzą 

tylko ile Wat w starych żarówkach można za-

mienić na moc nowej. A to nie jest jedyne kry-

terium przy wyborze. 

Dziękuję za rozmowę.

Kamil Szymański

Rozmowa z Barbarą Koncewicz,  
Dyrektorem Sprzedaży firmy Adampol S.A.
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Problemy z czasem pracy 
i nadgodzinami
Z problemem rozliczania czasu pracy, w tym nadgodzin, 
może spotkać się każdy przedsiębiorca, który zatrudnia 
pracowników. Nie zawsze jest to bowiem takie proste. 
Zgodnie z przepisami czas pracy nie może przekraczać 
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym 
tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Istnieje oczywiście kilka wyjątków pozwalających wydłużyć 
czas pracy, np. w równoważnym systemie czasu pracy 
oraz w systemie pracy weekendowej (praca jest wówczas 
wykonywana wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta).

Standardowy czas pracy
Pamiętajmy o tym, iż pracodawca nie może planować każdego dnia pracy dłuższego niż wska-

zany w przepisach czas. Zgodnie z prawem, praca wykonywana przez osobę zatrudnioną na 

pełen etat nie może być wykonywana dłużej, niż przez 8 godzin.

Kiedy sklep otwarty jest 
dłużej niż 8 godzin...

Pracodawca, który prowadzi sklep, który 

z reguły jest otwarty dłużej niż 8 godzin dzien-

nie, aby działać zgodnie z prawem powinien 

wybrać jeden z poniższych modeli:

• stosować podstawowy, 8-godzinny 

dzień pracy i rozpisywać grafik dla 

poszczególnych osób tak, aby się uzu-

pełniały,

• zatrudniać dodatkowo osoby na nie-

pełny wymiar etatu, aby uzupełnić bra-

ki kadrowe,

• wprowadzić system równoważny, gdzie 

miałby możliwość planowania pracy 

w część dni do 12 godzin – pracownik 

pracuje np. 3 dni po 10 czy 11 godzin, 

ale w zamian za to dostaje dzień wolny 

lub ma skracany dzień pracy w kolej-

nych dniach.

Pamiętajmy, że wykonywanie obowiązków w godzinach nadliczbowych powinno mieć cha-

rakter nadzwyczajny. Oczywiście jeżeli pracodawca otrzymuje to przykładowe, duże terminowe 

zamówienie to musi zmienić grafik tak, aby pracownicy wiedzieli wcześniej ile zostaną danego 

dnia w pracy. Tak praktyka jest jak najbardziej dozwolona i nie oznacza planowania nadgodzin.

Jeśli jednak pracodawca nagminnie planuje czas pracy swoich pracowników powyżej 8 godzin 

dziennie – PIP może nałożyć na niego karę.

PRZYKŁAD
Stan faktyczny

Stan prawny

Sklep  jest otwarty od 10-tej do 19-tej. Właściciel otwiera i zamyka sklep, ale pracow-
nicy pracują przez 9 godzin dziennie (cały okres otwarcia sklepu). Załóżmy, że osoby 
zatrudnione są zadowolone z takiego układu, bo dostają pensję za dodatkową godzinę 
dziennie. Pracodawca też nie może narzekać, bo nie potrzebuje dodatkowych osób.

Z punktu widzenia prawa pracy taka sytuacja jest nielegalna, ponieważ pracodawca każ-
dego dnia dopuszcza do przekraczania obowiązujących norm czasu pracy. Kodeks pracy 
przewiduje wyjątki, ale wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych i kiedy wykonywanie 
obowiązków pracowniczych nie ma charakteru stałego. Zgodnie z przepisami, praca 
w nadgodzinach jest dopuszczalna tylko w razie:
1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludz-

kiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, np. pożar czy powódź 
w magazynie;

2. szczególnych potrzeb pracodawcy, np. w razie konieczności rozładowania dużego 
transportu łatwo psujących się towarów.

Autor: 
Agnieszka Bagieńska-Petryka, 

radca prawny
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PRZYKŁAD
Stan faktyczny

Stan prawny

W sklepie spożywczym pracownicy wykonują swoje obowiązki 13 godzin dziennie (w sys-
temie dzień pracy i dzień wolnego).  Praca jest zorganizowana w ten sposób, że zatrud-
nieni nie przekraczają miesięcznego limitu godzin pracy. Zdarza się jednak, że w soboty 
dodatkowo zostają dłużej, by rozładować towar,  za co pracodawca im nie płaci.

Pracodawca złamał tu kilka przepisów, ponieważ nawet w systemie równoważnego cza-
su pracy nie może przekroczyć on 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekracza-
jącym miesiąca. Ponadto powinien on wypłacić pracownikom wynagrodzenie za pracę 
w godzinach nadliczbowych. W razie kontroli inspekcji pracy za każde z takich naruszeń 
przepisów grozi mu grzywna nawet do 30 tys. złotych.

Dodatkowo, jeżeli pracownicy pracują w weekendy powyżej normy to powinni otrzymać 
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:
1. 100% wynagrodzenia – za pracę  w godzinach nadliczbowych przypadających:

a. w nocy, jeżeli praca wykonywana była po godzinie 21-szej,
b. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowią-

zującym go grafikiem;
2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każ-

dym innym dniu niż niedziela i święto, więc jeżeli pracownicy pracują w sobotę 
to oprócz normalnego wynagrodzenia pracodawca powinien im zapłacić dodatek 
w wysokości 50% otrzymywanej podstawy.

Zamiast dodatku za pracę w czasie dłuższym 

niż obowiązująca norma pracodawca może 

dać pracownikom wolne. Długość czasu wol-

nego powinna wynieść tyle godzin, ile zatrud-

niony przepracował w formie nadgodzin. Taka 

rekompensata może być zastosowana zarówno 

na wniosek pracownika, jak i bez niego. 

Wymagane okresy 
odpoczynku dla 
pracowników

Przepisy kodeksu pracy gwarantujące pra-

cownikom odpowiednie okresy odpoczynku 

używają pojęć „doba” oraz „tydzień”. Należy 

jednak pamiętać, że ich znaczenie na gruncie 

prawa pracy różni się od ich zwyczajowego 

znaczenia. 

Zgodnie z kodeksem pracy doba to kolejne 

24 godziny, poczynając od godziny, w której 

pracownik rozpoczął wykonywanie obowiąz-

ków zgodnie z obowiązującym go grafikiem. 

Zatem w świetle prawa doba nie zaczyna się 

o północy, ale o godzinie, w której pracownik 

rozpoczął pracę. Przykładowo, jeśli ekspe-

dient przychodzi do sklepu w poniedziałek 

o godzinie 7 i zgodnie z planem zaczyna wy-

konywać swoje obowiązki, to doba trwa do 

godziny 7 we wtorek.

Tydzień w prawie pracy to 7 kolejnych dni 

kalendarzowych. Trwa zatem od godziny 00.00 

dnia pierwszego do godziny 24.00 dnia siód-

mego, poczynając od pierwszego dnia okresu 

rozliczeniowego. A więc tydzień w rozumieniu 

prawa pracy może rozpoczynać się dowolnego 

dnia tygodnia, np. we wtorek. W  niektórych 

przypadkach czas ten może trwać mniej niż 

7 dni, np. gdy okres rozliczeniowy kończy się 

w środku trwającego tygodnia. 

Co najmniej 11 godzin 
przerwy...

Pracownikowi przysługuje co najmniej 11 

godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej 

dobie. Oznacza to, że od momentu rozpoczę-

cia pracy danego dnia, w ciągu następnych 24 

godzin, musi on mieć co najmniej 11 godzin 

wolnych od pracy. W związku z tym, łącznie 

z nadgodzinami pracownik nie powinien prze-

pracować więcej niż 13 godzin w ciągu dnia.

35 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku dla pracownika

Zgodnie z prawem pracy w ciągu tygo-

dnia pracy pracownik powinien otrzymać 

minimum 35 godzin nieprzerwanego odpo-

czynku, w którego skład wchodzi wcześniej 

wspomniany, 11-godzinny odpoczynek do-

bowy. Wyjątkowo tygodniowy odpoczynek 

może być skrócony, jednak nie mniej niż 

do 24 godzin. Jest to możliwe m.in. w razie 

zmiany pory wykonywania pracy w związku 

z przejściem zatrudnionego na inną zmianę, 

zgodnie z ustalonym grafikiem.

35-godzinny odpoczynek  powinien obej-

mować niedzielę.  Zgodnie z Kodeksem 

pracy niedziela trwa kolejne 24 godziny po-

czynając od godz. 6 tego dnia do 6 w ponie-

działek. Pracodawca może jednak – w dro-

dze np. regulaminu – odmiennie ustalić 

ramy czasowe niedzieli.

Wyjątkowo 35-godzinnego odpoczynku 

tygodniowego można udzielić w innym dniu 

tygodnia, gdy przepisy prawa pracy zezwalają 

na pracę w niedzielę w danym zakładzie pracy 

(np. w sieciach handlowych, które nie mogą 

pracować wyłącznie w święta państwowe).

Pracodawcy, który nie zapewnia minimalne-

go czasu na  odpoczynek, grozi grzywna w wy-

sokości do 30 tys. zł. Pracownik może także 

żądać od pracodawcy odszkodowania przed 

sądem z uwagi na naruszenie jego prawa do 

odpoczynku.
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Zarabiać na chłodnictwie 
poprzez oszczędzanie  
– czy to możliwe?

Bez względu na wielkość sklepu, od osie-

dlowego po hipermarket instalacją zużywającą 

najwięcej energii jest chłodnictwo. Zużycie to 

zazwyczaj waha się w okolicach 50% całko-

witego rachunku za energię elektryczną. Tak 

więc sprawność jego działania nie powinna 

być jedynie oceniana na podstawie osiąganej 

temperatury, ale także tego ile nas kosztuje 

jej osiągnięcie – a różnice mogą być znaczne. 

W ostatnich latach szczególnie u klientów kor-

poracyjnych wyraźny jest trend poprawiania 

wyniku finansowego przedsiębiorstwa poprzez 

zmniejszanie kosztów – a nigdzie nie zmniejsza 

się kosztów tak efektywnie, jak w chłodnictwie.

Ogólnie potencjały oszczędności można 

podzielić na te zmniejszające pobór energii 

elektrycznej – czyli dające mniejszy rachunek 

za prąd i te, które pozwalają ponownie wyko-

rzystać już zużytą energię – czyli zmniejszające 

rachunek, np. za gaz do ogrzewania. Pośród 

wyliczonych powyżej sposobów większość jest 

możliwa do zastosowania jako retrofit – to zna-

czy na już działającym obiekcie. Do tej grupy 

nie zalicza się wybór technologii, który polega 

na odpowiednim dobraniu systemu chłodni-

czego do wymagań klienta. I tak instalacja na 

CO2 w niektórych przypadkach może zużywać 

nawet 40% mniej energii niż typowa na r404a 

lub R507. Wykwalifikowana firma projektowa 

pomoże podjąć decyzję.

Gdy obiekt jednak już istnieje, możliwości 

są nadal duże, a wśród nich możemy wyliczyć:

Optymalizację nastaw. Nawet w tej samej 

instalacji chłodniczej osiągnięcie wymaganej 

temperatury (załóżmy +2° C w komorze) może 

pochłaniać różne ilości energii w zależności od 

tego, czy firma instalacyjna poświęciła czas na 

odpowiednią regulację. Można to porównać 

do samochodu, kiedy to jeden na pokonanie 

100  km zużywa 12 l paliwa, a inny tylko 5. 

W  naszej praktyce prostymi działaniami uda-

wało nam się osiągać oszczędności na poziomie 

60 000 zł rocznie jedynie poprawiając nastawy.

Potencjały oszczędności energii z instalacji chłodniczej można podzielić wg poniższego schematu.

Zużycie energii elektrycznej dla mebla z drzwiami i bez (10 mb mebel plusowy wysoki)

Oszczędność energii

Odzysk ciepłaMontaż drzwi  
w meblach chłodniczychWybór technologii

Optymalizacja nastaw Inne

Zmniejszenie  
zużycia energii  

(czyli energia  
nie pobrana z sieci)

Odzysk energii  
już użytej 

(energia już pobrana 
wykorzystana w innej formie)

Montaż drzwi w meblach chłodniczych. Jest 

to jeden z najłatwiejszych sposobów osiągnię-

cia znacznego zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej (rzędu 40%) w meblach chłodni-

czych, jak i mroźniczych. Tego typu inwestycja 

zwraca się w okresie około 2 do 3 lat. Jest to je-

den z najkrótszych czasów zwrotu w oszczęd-

ność energii, jakie można osiągnąć w chłodnic-

twie. Dodatkową zaletą jest poprawa jakości 

przechowywanego towaru. Wbrew obawom, 

badania naszych klientów nie wykazały spad-

ku sprzedaży spowodowanego postawieniem 

bariery na drodze między konsumentem a to-

warem. W perspektywie półrocznej odnotowy-

wano nawet wzrost sprzedaży.

Odzysk ciepła. Jest to powszechnie stosowa-

na metoda pozwalająca uzyskać wodę ciepłą 

(do co lub cwu) w cenie wody zimnej. W takiej 

sytuacji ciepło odebrane od towaru nie jest od-

dawane do otoczenia, ale poprzez wymiennik 

– do wody. W zależności od zastosowanego 

czynnika (technologii) możliwe są do osiągnię-

cia temperatury rzędu 55° C dla R404a do na-

wet 95° C dla CO2.

Powyżej przytoczone przykłady to tylko parę 

potencjałów ze znacznie dłuższej listy możli-

wości. Oczywiście czy klient będzie zainte-

resowany inwestycją w oszczędność energii 

– zależy tylko od niego. Państwa konkurencja 

z zachodu już to robi.

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

LIDER USŁUG TARGOWYCH
Zaprasza do współpracy



176 | www.hurtidetal.pl

Relacja

W dniach 16-19 maja br. w halach wystawienniczych KINTEX w stolicy Ko-

rei Południowej – Seulu, odbywały się międzynarodowe targi żywności SEOUL 

FOOD 2017. Na powierzchni ponad 75 tys. mkw. swoje produkty zaprezentowa-

ło blisko 700 wystawców z 48 krajów świata. 

Wśród wystawców znalazły się również firmy z Polski, które prezentowały swoje 

produkty eksportowe zarówno na samodzielnych stoiskach (XL Energy, Premium 

Rosa, Fermy Drobiu Woźniak, Bio Juice, Elena), jak też na polskiej „wyspie” zor-

ganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - gdzie dużym zaintere-

sowaniem wśród odwiedzających cieszyły się produkty firmy FoodCare – napoje 

Frugo, Black czy marka Fitella, a które prezentowała Anna Wierzbicka – Dyrektor 

Exportu FoodCare Sp. z o.o. 

Targom spożywczym towarzyszyły wydarzenia dodatkowe: Foodtech, Food-

pack i Horeca. 

SEOUL FOOD 2017
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Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny



Rezerwacja powierzchni reklamowej
w magazynie Food from Poland - edycja ANUGA:

k.paciorek@foodfrompoland.pl
tel. 022 847 93 67, kom. 506 777 459

07-11.10.2017



W dniach 16-17 maja 2017 r. odbyła się kolejna edycja targów PLMA 

Amsterdam, gdzie producenci marek własnych z całego świata zgromadzili 

się w Centrum Kongresowo-Targowym RAI, aby zaprezentować swoje wy-

śmienite produkty. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 2 500 wy-

stawców z ponad 70 krajów, zarówno z branży spożywczej, jak i kosme-

tyczno-chemicznej. Ponad 13 000 kupców i zwiedzających z ponad 110 

PLMA AMSTERDAM 2017
krajów przyjechało odwiedzić targi. Podczas targów zwiedzający otrzymy-

wali magazyn Food from Poland – dedykowany tej edycji targów – który 

dostępny był zarówno na naszym stoisku targowym, w punktach z prasą 

międzynarodową, jak również na wszystkich halach targowych. Przed 

nami kolejne wydanie magazynu Food from Poland na targi ANUGA’2017, 

gdzie już teraz zapraszamy do rezerwacji powierzchni reklamowej.
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LAUREACI MAJOWEJ KRZYŻÓWKI

• Bogumiła Świdwa – Sklep WO-BO, Lubomino • Krzysztof Wąsik – Sklep Basia, Świdnica •  
• Anna Dzierżak – Sklep Spożywczo-przemysłowy, Wilków • Janusz Dziechciarz – Sklep Groszek, Horyniec •  

• Helena Szymkiewicz  – Firma Handlowo-Usługowa, Męcinka  •

Gratulujemy osobom, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę! Zapraszamy do udziału także w innych konkursach organizowanych przez Hurt & Detal.

Appetita to rozpoznawalna marka przyprawowa, oferująca konsumentom szerokie portfolio natu-

ralnych ziół i przypraw. W bogatej ofercie znajdują się również różnorodne mieszanki przyprawowe, 

wzbogacające smak specjałów kuchni polskiej, oryginalnych potraw z różnych zakątków świata i dań 

z grilla. Opakowania marki wyróżnia fioletowa, kobieca kolorystyka. Appetita Uwodzi aromatem – to 

kreatywna, inspirująca marka, dla której liczy się świeżość, jakość i wyjątkowy smak. 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218 w celu realizacji umowy przystąpienia do 
konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, jak również zarządać zaprzestania ich przetwarzania. Podanie 
danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

hasło wyślij mailem i wygraj nagrodę!
Rozwiąż krzyżówkę

Pierwszych 5 właścicieli sklepów detalicznych, którzy prześlą rozwiązanie krzyżówki 
(wraz z nazwą sklepu, dokładnym adresem, numerem telefonu oraz imieniem 
i nazwiskiem właściciela) na nasz redakcyjny e-mail:

konkurs@hurtidetal.pl 
– otrzyma zestaw produktów Colian.

*Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl
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Odkryj na nowo Żywiec Zdrój 
ze Smakiem 
Mający rzeszę wiernych fanów Żywiec Zdrój 
Smakołyk, w kwietniu pojawił się na sklepowych 
półkach w nowej odsłonie jako Żywiec Zdrój 
ze Smakiem. Nowy produkt łączy w sobie kry-
staliczną wodę źródlaną ze smakiem owoców, 
jest niskokaloryczny i nie zawiera konserwan-
tów. Zmiana formuły została połączona ze 
zwiększeniem atrakcyjności opakowań. Nowa 
szersza etykieta z pewnością wyróżni produkt 
na sklepowych półkach i ułatwi konsumentom 
znalezienie ulubionego smaku. Żywiec Zdrój 
ze Smakiem dostępny jest w dwóch pojemno-
ściach – 1,5 l w smakach: truskawka, cytryna, 
jabłko i brzoskwinia oraz w oraz 0,5 l w wariancie 
truskawka, cytryna i jabłko.
www.ZYWIEC-ZDROJ.pl

Klasyka włoskiego winiarstwa 
Za sprawą Partner Center, na polski rynek trafiają najwyższej jakości, 
klasyczne włoskie wina Casa Pecunia. Na kolekcję składają się cztery 
wina – toskańskie Chianti DOCG 2015,  Primitivo Puglia Igt z regionu 
Apulia, Nero d’Avola Terre Siciliane Igt z gorącej Sycylii oraz Orvie-
to Classico Doc 2016 
z winorośli uprawianych 
w regionie Umbrii. Każde 
z tych win wyprodukowa-
ne zostało na bazie skru-
pulatnie wyselekcjonowa-
nych, lokalnych szczepów 
i receptur doskonalonych 
od setek lat. 
www.PARTNERCENTER.pl

Bzenecká lipka
Wino Bzenecká lipka, zdobywca wyróżnienia 
w konkursie „Złoty Paragon 2017 – Nagroda 
Kupców Polskich”, tworzone jest z pasją przez 
winiarzy z Chateau Bzenec, winnicy o tradycji 
produkcji sięgającej 16 wieku! Powstaje ze 
starannie selekcjonowanych winogron szczepu 
Ryzlink rýnský. Jest zgrabne i poukładane, 
charakteryzując się zdecydowanymi, miodowo-
-kwiatowymi aromatami oraz odświeżającymi 
nutami mineralnymi. Wino sprowadza do Polski, 
specjalnie z Południowych Moraw, firma Ama-
zis.net quality food&drinks. 
www.AMAZIS.com

Oranżada Hellena 
żółta w puszce 250 ml 
Kultowa Oranżada Hellena w puszce 
w tym sezonie debiutuje w słonecz-
nej, żółtej odsłonie. Ten oryginalny, 
landrynkowy smak i musujące bąbelki 
Polacy znają i uwielbiają od pokoleń. 
Orzeźwiający napój w wygodnym 
formacie impulsowym „na jeden łyk”, 
znakomicie gasi pragnienie i sprawdzi 
się podczas podróży, na treningu, 
w torbie czy plecaku. Oranżada 
Hellena jest jedyna w swoim rodzaju 
– autentycznie NAJ! 
www.HELLENA.pl

Owocowy smak Mattoni 
Karlovarské mineralní vody, a.s. wprowadziły na polski rynek nowość 
– Mattoni Musująca cytryna, jabłko oraz malina. Produkt powstaje na 
bazie średnio zmineralizowanej wody mineralnej Mattoni i soku owo-
cowego. Dzięki zbilansowanej zawartości minerałów w wodzie Mattoni 
i naturalnemu sokowi z owoców, Musująca Mattoni posiada wyjątko-
wo orzeźwiający smak. Jest 
też pozbawiona konserwan-
tów, sztucznych barwników 
i substancji słodzących. 
Produkt na półce wyróżnia 
się unikatowym, nowocze-
snym designem i wyrazistym 
kolorem odpowiadającym 
poszczególnym smakom: 
cytryna, jabłko i malina. Opa-
kowanie: 1,5 l PET.
www.MATTONI.com

Monster Energy i Lewis 
Hamilton prezentują ’44’ 
W świecie, w którym liczą się ułamki 
sekund, tylko najlepszym udaje się odnieść 
sukces. Po połączeniu sił z Lewisem Hamil-
tonem, Monster Energy prezentuje więc 
najnowszy produkt. Swoją nazwę napój 
wziął od numeru, z którym Lewis rozpo-
czynał karierę wyścigową, kilkukrotnie 
zdobywał mistrzostwo i obecnie ściga się 
w Formule 1. ‘44’ to mieszanka delikatne-
go, orzeźwiającego smaku z legendarnym 
Monster Energy. Napój opakowany jest 
w wyjątkową puszkę stylistyką nawiązu-
jącą do kasku Lewisa. Monster Energy ‘44’ 
będzie dostępny w sprzedaży od 1 lipca 
w całej Polsce.
www.MONSTERENERGY.com
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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).
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Fitmania dla każdej z nas 
Fitmania, to idealne rozwiązanie dla wszystkich kobiet. W programie 
czterech kroków znajdują się produkty, które wspomogą codzienne 
oczyszczanie i układ trawienny, odnawianie oraz prawidłowe odżywia-
nie. Program warto zacząć od jednej z trzech propozycji pod nazwą De-
tox Forte. Kolejnym etapem są tzw. supermixy – błonnik w aż czterech 
zestawieniach, m.in. z korzeniem maca 
czy chlorellą. Szeroka półka Fitmanii to 
także pełnowartościowe przekąski – 
owocowe owsianki. Ofertę 
uzupełniają podręczne 
smoothies w dwóch 
wersjach smakowych. 
Cała linia to produkty 
otrzymane z udziałem 
składników pochodze-
nia naturalnego.
www.MOJAFITMANIA.pl
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Flora Gold – prawdziwie „złota” 
propozycja dla konsumentów 
Nowa Flora Gold to propozycja dla tych, którzy w trosce o zdrowie 
zwracają uwagę na skład produktów i ich wartość odżywczą. Flora 
Gold zawiera największe ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych Omega-3 i Omega-6 na polskim rynku w kategorii produktów 
do smarowania pieczywa (8,2 g Omega-3 i 26 g Omega-6) dzięki temu, 
iż jej receptura została oparta na kompozycji trzech olejów roślin-
nych: słonecznikowego, 
rzepakowego i lnianego. 
Cechuje się także wyjątko-
wym maślanym smakiem, 
co dla wielu konsumentów 
może stanowić kryterium 
wyboru produktu z tej 
kategorii.
www.FLORA.com

Opakowanie 
dopasowane do 
potrzeb nowoczesnych 
konsumentów 
Dostosowując się do oczekiwań 
i preferencji konsumentów Spółdziel-
nia  Mleczarska w Gostyniu  rozszerza  
swoje portfolio o mleko zagęszczone 
niesłodzone 7,5% tłuszczu w nowym 
kartonowym opakowaniu 500 g Tetra 
Pak Prisma.
Nowy kartonik charakteryzuje się er-
gonomicznym kształtem i wygodnym, 
funkcjonalnym otwarciem.
www.SMGOSTYN.pl

Banana Joe
Odmiana bananów „Hom 
Thong”, z których produkowane 
są chipsy Banana Joe, pochodzi 
z południowej Azji, charakte-
ryzują się aromatem, słodko-
ścią, kremową konsystencją 
i wyrazistym smakiem. Krojone 
w cienkie plasterki i smażone 
na bogatym w antyoksydanty 
i witaminę E oleju z otrębów 
ryżowych, tworzą kombinację 
idealną, bez konserwantów, bez 
glutenu. Dostępne w dwóch 
wersjach: Banana Joe tajskie słodkie chilli oraz Banana Joe sól morska. 
Chipsy Banana Joe to zdrowa alternatywa dla wszystkich entuzjastów 
chrupiących przekąsek. Opakowanie: 50 g.
www.PURELLAFOOD.pl

Sery w plastrach BIO marki love&ko 
Marka love&ko to synonim ekologii i tradycji oraz gwarancja najwyż-
szej jakości. Aktualnie w portfolio marki pojawiły się nowe produkty 
– sery w plastrach BIO 100 g. Konsumenci będą mogli spróbować 
łagodnej w smaku goudy BIO, delikatnie orzechowego maasdamu BIO 
i wyrazistego cheddara BIO. Wszystkie sery są plastrowane i dostępne 
w wygodnych 100-gramowych opakowaniach typu „otwórz/zamknij”. 
Produkty marki love&ko wytwarzane są z najwyżej jakości mleka 
krowiego wedle ścisłych standardów produkcji ekologicznej, wyłącznie 
z certyfikowanych składników.
www.EUROSER.pl

Kasza jaglana Cenos 
Kasza jaglana prażona 
3 x 100 g to nowość 
w ofercie marki Cenos. 
Różni się od kaszy jaglanej 
klasycznej tym, że została 
poddana procesowi praże-
nia. Dzięki temu zyskała 
orzechowy smak i aromat, 
a także został skrócony 
czas gotowania. Doskona-
le smakuje przygotowana 
na mleku z dodatkiem 
owoców i bakalii, jest 
idealnym składnikiem 
sałatek, a także dodatkiem 
obiadowym.
www.CENOS.com.pl



Kabanosy Boryckie JBB
Kabanosy Boryckie to kabanosy wieprzowo- drobiowego, wędzone 
oraz suszone. Wyprodukowane są z najwyższej klasy mięsa 
wieprzowego i drobiowego oraz doskonale dobra-
nych przypraw. Poręczne opakowanie 195 g. 
Kruche i aromatyczne. Doskonałe na 
każdą okazję.
www.JBB.pl
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Paté Teo® dla dorosłych psów 
Paté Teo® to pełnoporcjowa, mięsna karma zawierająca wysokiej 
jakości białko zwierzęce. Produkt bezglutenowy, wytworzony w 100% 
z naturalnych składników, bez sztucznych barwników i chemicznych 
konserwantów. Odpowiednio 
zbilansowana receptura 
wspiera odporność, 
zapewnia właściwy stan 
skóry i sierści, zdrowe zęby 
i dziąsła oraz mocne kości. 
Dostępne warianty smakowe: 
z drobiem, z wołowiną. 
Producent: PUPIL Foods
www.TEOKARMA.pl

Aktywność może być słodka 
Nowe cukierki Sweet Active o smakach aloes&cytryna oraz malina&po-
krzywa będą dostępne w sprzedaży pod koniec czerwca.  Nowoczesne 
kobiety poszukują w słodyczach ciekawych połączeń smakowych oraz 
doznań pozytywnie wpływających na ich zmysły i takich, które doda-
dzą im zastrzyku energii po aktywnie spędzonym poranku. W Sweet 
Active możemy wybrać spośród dwóch smaków. Świeżość pokrzywy 
i smak słodkiej maliny poprawia nam samopoczucie i pomaga rozłado-
wać stres. Aloes to roślina znana z właściwości nawilżających i nawad-
niających skórę, bogata 
w minerały, witaminy 
i aminokwasy. Dzięki 
nowym karmelkom 
Mieszko konsumenci, 
mogą w szybki sposób 
sięgnąć po małą słod-
ką przekąskę. 
www.MIESZKO.pl

Pełnia smaku bez dodatku cukru!  
Unikalną linię słodyczy Wawel Bez Dodatku Cukru tworzą tabliczki 
czekoladowe (Mleczna, Gorzka oraz z dodatkami), kruche i delikatne 
Wafle z nadzieniem (waniliowe i kakaowe, 110 g), a teraz także dwie 
nowości: Wafelki impulsowe w mniejszej wersji (30 g) oraz owocowe 
galaretki Fresh & Fruity (120 g). Wszystkie te produkty łączy unikalna 

cecha – pełnia smaku bez dodatku cukru. 
Użyto w nich wysokiej jakości substancji 
słodzących pochodzenia naturalnego – 
maltitolu i erytrytolu – dzięki czemu mogą 
być spożywane również przez diabetyków. 
Nowe galaretki mają obniżoną zawartość 
kalorii, a ponadto zawierają witaminę C 

oraz soki owocowe.
www.WAWEL.com.pl

Odświeżone 
portfolio batonów 
i wafli Milka 
Baton Milka&Oreo – połączenie 
kruchego ciastka Oreo z mlecznym 
nadzieniem o smaku waniliowym 
i delikatną mleczną czekoladą 
Milka, jest dostępny w nowej szacie 
graficznej. 
Dołącza do niego baton Mil-
ka&Strawberry – delikatne połączenie 
czekolady Milka z mlecznym nadzie-
niem o smaku truskawkowym i kruchymi chrupkami pszennymi.
Ponadto na półkach pojawiły się różnorodne wafle Milka:
Milka Waffelini (w wersji klasycznej lub Chocomax) oraz Milka Nussini – 
kruchy wafelek z nadzieniem orzechowo-kakaowym, pokryty orzecha-
mi, oblany mleczną czekoladą Milka.
www.MILKA.com.pl

Edycja limitowana  
dań gotowych Pudliszki 
Marka Pudliszki, niekwestionowany lider w kategorii dań gotowych 
na rynku Polskim wprowadza nową limitowaną edycję dań gotowych, 
opartą na dwóch segmentach – fasoli i klopsach.
Wśród nowości, konsumenci będą mogli znaleźć swoje ulubione smaki 
w nowych odsłonach: Fasolkę po meksykańsku i Klopsiki w sosie grzy-
bowym w gramaturze 
600 g.  Wprowadzanie 
nowych produktów 
powoduje ożywienie w 
kategorii, w której konsu-
menci wciąż poszukują 
nowości. Dlatego warto 
zadbać o ich obecność 
na półce sklepowej.
www.PUDLISZKI.pl
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