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

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).
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Drodzy Czytelnicy,
Wydanie sierpniowe Hurt & Detal jest przełomowe. Z jednej strony – wciąż pozostajemy my-

ślami, i nie tylko, na wakacjach, z drugiej – powoli szykujemy się do wielkiego powrotu do szkoły. 
To ważne wydarzenie, zwłaszcza dla najmłodszych. Piszemy więc o zdrowym żywieniu, zbi-

lansowanym śniadaniu, słodkich przekąskach i wszystkich niezbędnych artykułach, które trafią 
do szkolnego plecaka i nie tylko. Producenci przygotowali bardzo szeroką ofertę na ten wyjąt-
kowy okres. W klimacie wakacyjnym pozostaje artykuł „Kolorowo i ze smakiem”, a także relacja 
z podróży do Maroka. 

Szczególnie polecam także nowy reportaż w dziale „Zmieniaj sklep Zwiększaj zyski”, gdzie 
Shop Doctor dokonuje kolejnej rewolucji. Pokazujemy także, jak zmienił się pewien sklep, w któ-
rym właścicielka wprowadziła od razu wszystkie zmiany zalecane przez Sklepowego Lekarza. 
Zobaczcie z jakim efektem!

Zachęcam również do zapoznania się z ciekawymi rozmowami z przedstawicielami ważnych 
firm na rynku FMCG. Przyjemnej lektury!

Monika Górka 
Z-ca Redaktora Naczelnego
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Firma PepsiCo uruchomiła dwie nowe linie 

do produkcji słonych przekąsek w fabrykach 

Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim i Toma-

Sierpień dla marki Princessa to czas dużych 

zmian. Princessa nie tylko wprowadziła zmia-

ny w szacie graficznej swoich opakowań, ale 

także oferuje do sprzedaży dwa nowe wafelki.

Odświeżone zostało logo marki, które zyska-

ło bardziej nowoczesny charakter. Opakowa-

nia wafelków stały się bardziej czytelne przy za-

chowaniu ich charakterystycznych elementów: 

błękitnego koloru marki oraz apetycznych wi-

zualizacji wariantów smakowych. Marka wpro-

wadziła ponadto dwa nowe wafelki. Princessa 

Klasyczna to wafelek oblany pyszną ciemną 

czekoladą nawiązujący do tradycyjnych sma-

ków słodyczy. Smak zyskującego obecnie co-

raz więcej sympatyków ciastka brownie można 

odnaleźć w wafelku Princessa Brownie.

Princessa z nowym 
logo i w dwóch 
nowych smakach

Nowe linie w Zakładach PepsiCo 
w Polsce

Żabka dołączyła do PRCH
Żabka Polska została członkiem Polskiej Rady Centrów Handlowych. Przynależność do grona 

firm zrzeszonych w stowarzyszeniu to konsekwencja wdrażanej obecnie strategii ekspansji sklepów 

sieci w przestrzeń nieruchomości handlowych. Od początku roku firma otworzyła 4 punkty w tego 

typu obiektach m.in. w łódzkiej Manufakturze czy galerii Avenida w Poznaniu. W planach są kolej-

ne. Polska Rada Centrów Handlowych to największa w Polsce organizacja skupiająca firmy związane 

z branżą centrów oraz ulic handlowych. Jako członek wspierający Żabka będzie uczestniczyć nie tylko 

w wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie, ale także w szkoleniach prowadzonych przez 

organizację. To również możliwość korzystania z przygotowywanych przez PRCH raportów i analiz.

Rewolucja w sprzedaży ryb 
mrożonych

Sprzedaż ryb i owoców morza w sklepach 

ogólnospożywczych, bywa często problema-

tyczna. W wielu z nich brakuje już miejsca 

na odrębną sekcję dla tej kategorii produk-

tów. Z  kolei sprzedaż kupowanych najchęt-

niej, mrożonych filetów ryb w tzw. luzie, we 

wspólnej bonecie z innymi mrożonymi pro-

duktami spożywczymi, budziła do tej pory 

obawy sprzedawców. Główną przeszkodą 

był zapach, ale też nadmierna glazura i brak 

ochrony filetów przed dotykaniem. W efekcie 

rezygnowali oni z ich sprzedaży, co osłabia-

ło konkurencyjność ich sklepów. Coraz czę-

ściej bowiem konsumenci chcą odżywiać się 

zdrowo i wpisują ryby na swoją listę zakupów, 

robionych w  ulubionym sklepie. 

W odpowiedzi na te problemy, na ryn-

ku pojawiły się filety ABRALINE – indywi-

dualnie pakowane, mrożone filety różnych 

gatunków ryb, bez jakichkolwiek sztucznych 

dodatków. Dzięki podwójnej ochronie w po-

staci minimalnej, zaledwie 10% warstwy gla-

zury, niezbędnej do ochrony filetów przed 

utlenianiem oraz specjalnej ochronnej folii, 

chroniącej każdy filet przed dotykaniem, są 

one idealnym produktem dla sklepów ogól-

nospożywczych. Ochrona ABRALINE ograni-

cza także w sposób znaczący emisję rybnych 

zapachów w bonecie. Ponadto każdy filet 

oznakowany jest etykietą producenta, konsu-

menci mają więc 

pewność pochodzenia produktu. Mogą przy 

tym nadal wybierać dowolną liczbę filetów 

i mieć pewność, że nie były już wcześniej do-

tykane. Z punktu widzenia sprzedawcy mro-

żone filety ABRALINE są wygodną formą ofe-

rowania konsumentom różnych gatunków ryb 

w czystej postaci. Technologia ABRALINE to 

nowa jakość na rynku, znacząco podnosząca 

standardy obrotu rybami mrożonymi, z korzy-

ścią dla sprzedawców i konsumentów.

szowie Mazowieckim. Mo-

dernizacja zakładów w Polsce 

pozwoli firmie PepsiCo zwięk-

szyć zdolność produkcyjną 

przekąsek, w  tym chipsów 

ziemniaczanych i chrupek ku-

kurydzianych oraz rozszerzyć 

zakres produkcji. Chipsy ziem-

niaczane i chrupki kukurydzia-

ne produkowane w zmoderni-

zowanych fabrykach Frito Lay 

w Grodzisku Mazowieckim 

i  Tomaszowie Mazowieckim są dostarczane 

na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 

polski, czeski i słowacki.
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Wystartował organizowany przez Grupę 

Eurocash plebiscyt „Herosi Polskiej Przedsię-

biorczości”, skierowany do właścicieli detalicz-

nych sklepów spożywczych współpracujących 

z Grupą Eurocash. Łączna pula nagród dla 

przedsiębiorców to ponad 350 tysięcy złotych 

na rozwój ich biznesów. Wystarczy pochwalić 

się osiągnięciami w prowadzeniu firmy i  za-

chęcić do głosowania klientów swoich skle-

pów. Konkurs skierowany jest do wszystkich 

Po zeszłorocznym sukcesie 

„Blue Night by Absolut”, czas na 

drugą edycję tego niezwykłego 

muzycznego wydarzenia. Obok 

gorącego line-upu składającego 

się z cenionych gwiazd muzyki, 

marka Absolut postanowiła za-

proponować coś więcej. Konkurs 

„Uncovered – Daj się odkryć!” 

jest adresowany do młodych 

twórców muzycznych. Zwycięzcy 

zagrają obok artystów takich jak 

m.in. Kamp!. Absolut od lat słynie 

ze współpracy z artystami. Marka od zawsze 

Za marką whisky Grant’s stoi wieloletnia, 

rodzinna historia. 2017 rok jest jednak szcze-

gólnie wyjątkową datą dla tej marki, tak samo 

jak wyjątkowy jest smak tej jednej z najbardziej 

popularnych, szkockich whisky na świecie. To 

właśnie teraz przypada 60. rocznica powsta-

nia ważnej części legendy i dziedzictwa marki 

– jednej z najbardziej rozpoznawalnych butelek 

w świecie whisky – klasycznej, trójkątnej butelki 

Grant’sa. Mimo, że od momentu zaprojektowa-

nia i wprowadzenia charakterystycznej butelki 

Grant’sa na rynek mija w tym roku już 60 lat, 

jest ona nadal unikalnym i ponadczasowym 

przykładem designu. Z miejsca została ona iko-

ną stylu, która wyznacza standardy w świecie 

whisky. Najlepszym dowodem na wizjonerstwo 

jej autora, Hansa Schlegera, jest fakt, że pomi-

mo wielu zmian etykiet przez te wszystkie lata, 

butelka pozostała praktycznie w niezmienio-

nym kształcie.

J.A. Baczewski na podium. Vodka Mo-

nopolowa otrzymała złoty medal w presti-

żowym konkursie The Fifty Best w USA. To 

szósta tak ważna nagroda zdobyta przez ten 

produkt w ciągu zaledwie dwóch ostatnich 

lat. 

TheFiftyBest.com to przewodnik po życiu 

ze smakiem, prezentujący popularne rankingi 

m.in. alkoholi, tworzone na podstawie ocen 

najlepszych specjalistów i ekspertów branży. 

W trosce o najwyższe standardy rywalizacji 

Wystartuj w Plebiscycie i zostań 
Herosem Polskiej Przedsiębiorczości! 

Marka Absolut szuka nowych talentów 
muzycznych – Konkurs „Uncovered 
– Daj się odkryć”!

Vodka Monopolowa 
– najlepsza wódka importowana

właścicieli sklepów współpracujących z Grupą 

Eurocash. Na stronie internetowej Plebiscytu 

www.herosiprzedsiebiorczosci.pl mogą oni re-

jestrować swoje zgłoszenia w wybranej katego-

rii, krótko opisując swoją historię biznesową. 

Do drugiego etapu przejdą ci, którzy zachęcą 

największą liczbę swoich klientów do oddania 

na nich głosu. Głosowanie odbywać się będzie 

do 10 września za pośrednictwem strony inter-

netowej konkursu. Zarówno udział w Plebiscy-

cie, jak i w głosowaniu jest bezpłatny. Spośród 

50 przedsiębiorców, którzy uzyskają najwięk-

szą liczbę głosów, komisja ekspercka wybierze 

w  każdej z pięciu kategorii trójkę laureatów. 

W sumie wyłonionych zostanie aż 15 finalistów 

„Herosów Polskiej Przedsiębiorczości”. Na 

dalszy rozwój swojego biznesu otrzymają oni 

odpowiednio: 40 000 zł za zajęcie 1. miejsca, 

20 000 zł za 2 miejsce i 10 000 zł za 3. miejsce. 

Wyniki ogłoszone zostaną 26 września 2017 r.

stawiała na młodych, energicz-

nych, kreatywnych i pełnych pasji 

ludzi. To oni tworzą ducha Abso-

luta i współczesną kulturę. 

W tym roku festiwal 

w  rozbudowanej formu-

le będzie biletowany. Bile-

ty można nabyć od 1 sierp-

nia na www.cojestgrane24.pl. 

Warto również śledzić oficjalną 

stronę wydarzenia, a także profi-

le marki Absolut oraz partnerów 

mediowych na Facebooku oraz 

Instagramie – do wygrania wejściówki!

The Fifty Best stosuje surowe reguły degusta-

cji „w ciemno”. W kategorii „Najlepsza wódka 

importowana” ocenianych było 20 produktów. 

Podczas degustacji 12 sędziów przyznawało 

alkoholom indywidualną punktację od 1 do 

5. Złoty medal otrzymała Vodka Monopolowa 

J.A. Baczewski. W notce degustacyjnej jurorzy 

zwrócili uwagę m.in. na aromaty cytryny i ziół, 

smak wanilii, cytrusów, pieprzu, kawy, cygar 

i wysoką mineralność oraz na pikantny, bogaty 

finisz.

Whisky Grant’s 
celebruje 60. 
rocznicę butelki
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PRZEDSIĘBIORCO, W KTÓREJ Z KATEGORII
JESTEŚ NAJMOCNIEJSZY?

„Mój biznes to nie 
jeden, ale kilka 
sklepów. Ryzyko 
i nowe inwestycje 
to moja motywacja”. 
Marta, Elbląg

„Dzięki swojej pracy 
wspieram inicjatywy 
moich sąsiadów i ich 
dzieci. Mój sklep to 
centrum lokalnego życia”. 
Marcin, Tczew

„Znam te rejony 
i dbam o to, żeby 
w moim sklepie 
dostępne były lokalne 
produkty”. 
Adam, Olsztyn

„Sklep prowadzimy  
razem z naszym tatą.  
Łączymy tradycję  
z nowoczesnością”. 
Mateusz i Ania, Kozienice

„Mój sklep ma dla mnie 
ogromną wartość – 
to przede wszystkim 
ludzie, którzy tu pracują 
i robią zakupy”. 
Roman, Swarzędz

WSZECHSTRONNOŚĆ

ZAANGAŻOWANIE

LOKALNOŚĆ

RODZINNOŚĆ

PRZYJAZNOŚĆ

Zgłoś swój udział w Plebiscycie 
Herosi Polskiej Przedsiębiorczości.

WALCZ O 40 000 ZŁ 
I ROZWIŃ SWÓJ 
BIZNES!

Jesteś właścicielem 
sklepu spożywczego?

Szczegóły i regulamin na:
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl 
lub pod numerem telefonu:
+48 660 624 010
Koszt połączenia taryfikowany zgodnie z ofertą operatora.

Akcja skierowana tylko do Klientów Grupy Eurocash.

CLT1758_ECA_Hurt&Detal_Plebiscyt_Przedsiebiorcy_205x290_v3.indd   1 28/07/2017   16:04
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Trzy pytania do Beaty Łosiak, PR Managera w Grupie Hortex 
kieruje Monika Kociubińska.

Trzy pytania do...

Na co zwracają uwagę uczniowie oraz ich 

rodzice przy wyborze produktów? Jak Hor-

tex odpowiada na oczekiwania młodszych 

konsumentów i ich rodziców?

Nasi eksperci pracują nad recepturami no-

wych atrakcyjnych smaków, kierując się analizą 

rynku i badaniami preferencji najmłodszych 

klientów. Dzieci zwracają szczególną uwagę na 

zachęcającą wizualną formę opakowania, kolo-

rową grafikę, rozpoznawalnego lubianego bo-

hatera, np. Scooby Doo, lwa Leona. Lubią też 

wygodne formaty i nakrętki. Natomiast rodzice 

zwracają uwagę na markę będącą gwarancją ja-

kości i skład produktów.

Młodzież chętnie sięga po soki/napoje dla 

dorosłych. Szczególną uwagę przykłada do 

smaku, lubi eksperymentować, chętnie sięga 

po nowości – zarówno po nowe smaki, jak i po 

nowe formy opakowań. 

Jakie produkty na rok szkolny poleca Hortex?

Do sklepików szkolnych dla dzieci polecamy 

nowe soki marchwiowo-owocowe i koktaj-

le owocowe Hortex Leon bez dodatku cukru 

w plastikowych butelkach oraz soki owocowe 

100% Scooby Doo w wygodnych kartonikach 

z zakrętką, a także (szczególnie) dla młodzieży 

soki Hortex w wygodnych plastikowych butel-

kach 300 ml. 

Sklepy poza szkołami oprócz powyższego 

asortymentu dobrze by uzupełniły swoją ofertę 

o produkty Hortex Leon w wygodnych kartoni-

kach z zakrętką o pojemności 200 ml w 3 funk-

cjonalnych formułach: mocne kości, rozwój 

i odporność. Dzieci w wieku szkolnym chętnie 

sięgają po produkty z wygodną nakrętką typu 

sportcup – im proponujemy linię Leon Active 

z formułą „Aktywność” (magnez, witaminy B6 

i B12 oraz foliany) oraz Leon Aqua. 

Robiąc zakupy poza szkołą młodzież szcze-

gólnie chętnie sięga po napoje. Z naszej nowej 

oferty proponujemy Hortex Winogrona z nutą 

Czarnego bzu i  Hortex Malina Limonka oraz 

linię Hortex Bubbles – linię napojów gazowa-

nych opartych na smakach znanych z napojów 

orzeźwiających.

Czy w portfolio pojawią się nowości 

dedykowane na ten okres?

Ofertę znanych wśród dzieci i lubianych 

produktów Hortex Leon poszerzamy o nową 

linię pysznych soków i koktajli bez dodatku 

cukru o gęstej i aksamitnej konsystencji. Soki 

Hortex Leon to 100% marchewek i owoców, 

bez dodatku cukru dostępne są w 3 sma-

kach: Jabłko, marchew, brzoskwinia, Jabłko, 

marchew, banan; Jabłko, marchew, malina. 

Natomiast koktajle bananowo-owocowe 

Hortex Leon to 100% owoców w 3  sma-

kach, bez dodatku cukru: Jabłko, banan, 

kiwi; Jabłko, banan, mango; Jabłko, banan, 

truskawka.

12 | www.hurtidetal.pl

r e k l a m a

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
EUROCASH

Platforma edukacyjna dla właścicieli sklepów  

oraz ich pracowników:

- kursy e-learningowe i multimedialne

- konferencje edukacyjne

- szkolenia warsztatowe

akademiaeurocash.com.pl

Korzyści dla Twojego biznesu

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

Korzyści dla Twoich klientów

Dlaczego warto przystąpić do Sieci Sklepów abc?

SERWIS KONSUMENCKI

sklepyabc.pl
Lokalizator sklepów, konkursy,  

przepisy kulinarne i porady dietetyka!  
Dzięki sklepyabc.pl Twoi klienci

będą zawsze na bieżąco z tym,  co słychać w abc!



Žatecký Světlý Ležák 
– na cześć żateckiego 
chmielu!

W pierwszej połowie lipca na półkach sklepowych 

pojawił się Žatecký Světlý Ležák. Piwo warzone według 

receptury opartej na unikalnym, bardzo aromatycznym 

chmielu żateckim. To receptura stworzona przez Tomasa 

Lejseka, znanego czeskiego piwowara z browaru Žatec. 

Piwo ma wspaniały aromat, który jest efektem zastoso-

wania aromatycznego chmielu żateckiego uprawianego 

od 650 lat w rejonie miasta Žatec. Najstarsze źródło doty-

czące tego chmielu pochodzi z pierwszej połowy XI wie-

ku, bo już w roku 1101 żatecki chmiel był sprzedawany na rynku w Ham-

burgu. Obecnie chmiel żatecki, znany jako chmiel Saaz, wciąż uprawiany 

jest jedynie w rejonie miasta Žatec na powierzchni zaledwie 40 km2.

Światowy boom na wina musujące dotarł do Pol-

ski i zmienia rynek. Konsumenci oczekują szerszego 

i bardziej zróżnicowanego asortymentu w tej kate-

gorii. Wyzwanie podjęła AMBRA S.A., która w tym 

sezonie planuje szerokie wsparcie sprzedażowe no-

wego CIN&CIN Secco Azzurro. Intensywnej aktywa-

cji w kanale nowoczesnym i tradycyjnym towarzyszy 

ogólnopolski konkurs, w którym do wygrania są ko-

sze piknikowe dla dwojga. Widoczność produktu zapewnią niebieskie 

ekspozycje w ponad 400 halach, zawieszki informujące o promocji i ga-

dżety wspierające sprzedaż. W mediach społecznościowych motywem 

przewodnim akcji promocyjnej są oryginalne pomysły na wieczory pa-

nieńskie.

CIN&CIN Secco Azzurro 
– musujące orzeźwienie

Kultowy Dziki Indyk 
w filmowych klimatach

Tego lata Wild Turkey, legendarna marka burbonu, pro-

muje dobre kino. Marka została oficjalnym partnerem 

specjalnego cyklu „Kino Mocne” w ramach projektu Ulica 

Elektryków w Gdańsku. Filmy z cyklu są emitowane w każ-

dy piątek o godzinie 20.00 do końca sierpnia.

Sala kinowa na pokazy filmowe, których partnerem jest 

Wild Turkey, została specjalnie zaaranżowana w klubie 

B90. Zaś po udanym seansie marka kultowego burbonu 

zaprasza na after party na Ulicy Elektryków i szklaneczkę 

Wild Turkey.
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JEDNE 
TARGI 
DLA 
CAŁEJ 
BRANŻY 
Food & Beverage
NAJWIĘKSZE 
NUMER 1

Przedstawicielstwo Targów
Koelnmesse w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7
00-585 Warszawa
Tel. +48 22 8488000
Fax: +48 22 8489011
info@koelnmesse.pl

www.anuga.com

TASTE THE FUTURE
KOLONIA, 07–11.10.2017

Zarezerwuj bilet na stronie 
www.anuga.com/tickets

Anuga_2017_Anzeige_Hurt_and_Detail_MOTIV_2_Anuga_Allgemein_89x260mm_PL.indd   1 17.07.17   08:52

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

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).



Rozmowy niefiltrowane
Oddajemy głos polskim kupcom, którzy podczas swobodnej rozmowy opowiadają nie tylko o łatwych 
i przyjemnych, ale także o trudnych tematach. Z opowieści poznajemy prawdziwych ludzi małego handlu 
i ich prawdziwe niefiltrowane historie. 
O trudnościach w organizacji pracy, niebezpiecznych sytuacjach, kłopotliwych klientach, ale i śmiesznych 
sytuacjach opowiadają sami detaliści.

Zbigniew Mazurkiewicz
Właściciel sklepu 
 w Opolu Lubelskim

Iwona Domańska (z lewej)
Właścicielka sklepu 
w Kazimierzu Dolnym

Justyna Baron
Kierowniczka sklepu 
w Bydgoszczy 

Na zakupy z pistoletem
Kilka lat temu, podczas festiwalu filmowego, 

który jest dużym wydarzeniem kulturalnym 

w naszej miejscowości, do mojego sklepu we-

szło trzech mężczyzn pod wpływem alkoho-

lu. Jeden z nich nalegał, żeby sprzedawczyni 

sprzedała mu alkohol. Ona kategorycznie mu 

odmówiła, co spotkało się z niezadowoleniem 

klienta. W pewnym momencie zaczął wygrażać 

mówiąc „ja wam pokażę”, ja natomiast dla roz-

ładowania sytuacji, jak mi się wtedy wydawało, 

powiedziałam: „Śmiało, niech pan się nie krę-

puje”. W tym momencie rozpiął spodnie, z któ-

rych wypadł mu pistolet! W  jednej sekundzie 

sklep opustoszał, a ekspedientki schowały się 

pod ladą. Całe szczęście skończyło się na tym, 

że dwóch pozostałych mężczyzn wyciągnęło go 

ze sklepu. Od tamtej pory nie próbuję z pija-

nym dyskutować. Zainstalowałam również mo-

nitoring. Tak na wszelki wypadek...

Klient nasz pan
Coraz częściej denerwują mnie klienci. Chyba 

wróciliśmy do czasów, gdzie aktualne 

było powiedzenie „Klient nasz pan”. 

Sprzedawców w dzisiejszych czasach 

traktuje się coraz gorzej. Przycho-

dzą klienci, którzy myślą, że po-

winniśmy im usługiwać, a i tak 

– o dziwo – jesteśmy miłe i sym-

patyczne. Mamy dużo fajnych 

klientów, dla których chce 

się pracować, rozmawia-

ją z nami o wszystkim. 

Ale są też tacy, 

którzy uważają, 

że powin-

niśmy przy 

nich ska-

kać i podać 

wszystko na 

tacy. Handel to 

ciężki kawałek 

chleba.

Gdzie ekspedientek sześć...
Jak to w życiu czasami bywa – tak i w handlu 

–  denerwują wszyscy dookoła. Zorganizować 

pracę w sklepie jest bardzo trudno. Nieraz 

jest tak, że klienci przychodzą rano i  stoją 

w  ogromnych kolejkach, a po chwili jest zu-

pełnie pusto. I tutaj pojawia się problem – ile 

powinno być w tym czasie ekspedientek. 

Z drugiej strony dostawcy – jeżeli przyjeżdża-

ją na czas, jest wszystko dobrze, bo już mamy 

zorganizowany odbiór. Na pierwszej zmianie 

jest więcej osób, bo w planach jest przyjazd 

dostawcy, na drugiej jest mniej. Ale zdarzają 

się też opóźnienia. Przyjeżdża  duża dostawa 

na drugą zmianę, kiedy są tylko 4 ekspedient-

ki, a  magazyn już nie pracuje. Towar trzeba 

przyjąć, bo jeśli go nie odbierzemy, to nie bę-

dzie już czym handlować. W  tym momencie 

ekspedientka musi odejść od kasy, a nieraz 

zdarzy się tak, że jest akurat duża kolejka. Jest 

to bardzo kłopotliwa sytuacja, ponieważ klient 

się niecierpliwi. 
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Sabina Kijewska
Właścicielka sklepu 
 w Bydgoszczy

Bogdan Święcicki
Właściciel sklepu 
w Bydgoszczy

Violetta Szewczuk
Właścicielka sklepu 
w Lublinie

Dobrze mieć sobowtóra
W sklepie pracuje również moja siostra, która 

jest bardzo do mnie podobna. I o dziwo wielu 

klientów myśli, że jesteśmy jedną i tą samą osobą. 

Pewien klient 

bardzo się upierał, że to ja 

byłam wczoraj po południu w sklepie 

i powinnam wiedzieć w jakiej sprawie przy-

chodzi. I nie dał się przekonać mimo moich wy-

jaśnień. Zdarzyło się jednak, że przyszedł w złym 

momencie, kiedy byłyśmy obydwie w sklepie. 

Stanął jak wryty jak nas zobaczył razem. Zazwy-

czaj rano przychodził do sklepu do mnie, a po 

południu do siostry. Wielokrotnie klienci się mylą, 

ale już ich nawet nie poprawiam. Takie sytuacje są 

dość zabawne.

Wyjątkowa starsza pani
Mamy klientów, którzy potrzebują bardzo 

dużo uwagi. Pewna starsza Pani, która każde-

go dnia poszukuje w naszym sklepie specja-

listycznej żywności, na przykład produktów 

nieprzetworzonych, bez glutenu, bez laktozy, 

ekologicznych, itp. Oczywiście mamy na pół-

kach taki asortyment, jednak wybór nie jest tak 

szeroki, jakby tego chciała ta jedna klientka.  

W przypadku wody sprawdza jaką ma zawartość 

sodu, dokładnie wczytuje się w skład każdego 

kupowanego produktu, pyta o pochodzenie 

owoców i warzyw. Spędza w sklepie czasami 

ok. 2 godzin. I mimo, że sama próbuje czytać 

mały druczek, zazwyczaj potrzebuje pomocy 

kilku ekspedientek. Musimy jej pomagać i oczy-

wiście robimy to z szacunku do niej. Ale nasza 

starsza Pani jest zazwyczaj bardzo negatywnie 

nastawiona, często narzeka, że nie może u nas 

kupić wszystkiego, czego potrzebuje. Zawsze 

ma ze sobą listę – co może którego dnia jeść. 

Pojawia się co drugi dzień – już wie czego nie 

dostanie u nas – ale za każdym razem się o to 

pyta. Wtedy wszystkie ekspedientki są zaanga-

żowane w zakupy ze starszą panią, bo ona po 

prostu potrzebuje uwagi. I co mamy zrobić? Je-

steśmy zawsze do jej dyspozycji. 

Malejący sklep
Handel nie jest łatwy i trzeba się dostosowywać 

do warunków. Kiedyś mój sklep miał 300 mkw., 

później 200 i teraz mamy nieco ponad 100. 

W najlepszych czasach mieliśmy zatrudnionych 

ok. 20 pracowników. Jednak dalsze sytuacje 

zmuszały do ograniczenia ich liczby, jak i po-

wierzchni sklepu. Dostosowujemy się do po-

trzeb rynku. 

Sklepy osiedlowe teraz powinny mieć dopa-

sowaną ofertę pod swojego klienta. Ponieważ 

to on kreuje rynek i półkę. Zmieniły się także 

cudowne czasy, kiedy przedstawiciel handlo-

wy był zawsze do naszej dyspozycji. Zwłaszcza 

w branży piwnej, gdzie rotacja jest bardzo wy-

soka. Kiedyś przychodził raz w tygodniu, zawsze 

można było się z nim skonsultować. Dzisiaj to 

nawet konkursy, gdzie pod kapslem można 

wygrać piwo, w zasadzie zostały pozostawio-

ne nam, detalistom. Musimy zbierać kapsle  

i wymieniać określoną ilość. Ale czasami jak 

nie uzbieramy pełnej określonej ilości na 

zgrzewkę to trzeba czekać na przedstawiciela, 

a jego nieraz z pół roku nie widać i zostajemy 

z tym sami. 
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ZMIENIAJ SKLEP 
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

Informacje o sklepie
Adres: Dobieszyn, ul. Główna 12
Powierzchnia sklepu: 300 mkw.
Sieć: Lewiatan
Właściciel: Bartosz Strzelczyk

Często o powodzeniu biznesu i zarobkach w handlu 
decydują detale. Właściwe ułożenie towarów na 
półkach, czystość, właściwa ekspozycja najlepiej 
rotujących kategorii... O tym, jak bardzo duży wpływ 
na sprzedaż mają te elementy, przekonaliśmy się 
podczas kolejnego reportażu z cyklu „Zmieniaj sklep, 
zwiększaj zyski”, który realizowaliśmy wraz z Shop 
Doctorem i Modern-Expo w sklepie w Dobieszynie.

Świeże warzywa i owoce
W sklepie w Dobieszynie stoisko z warzywami zwraca na siebie uwagę, 
ponieważ jest dobrze oświetlone. Jednak Shop Doctor zauważa, że 
o taką ekspozycję należy dbać szczególnie, ponieważ klient zauważy 
wszelkie niedociągnięcia. I tak na pierwszy rzut oka widać, że produktów 
jest zbyt mało, co sprawia wrażenie niedbałości. Kolejną rzeczą psującą 
efekt w tym miejscu są ozdoby ze sztucznych plastikowych warzyw, które 
zawieszone są nad asortymentem. Jest to zbiorowisko kurzu i muszek. 
„W okresie wakacyjnym nie powinno być miejsca dla sztucznych ozdób. 
Klient oczekuje prawdziwych, pachnących warzyw i owoców. W sklepie 
wszystko służy sprzedaży. Półka powinna być pełna przykuwających 
wzrok produktów” – tłumaczy dr Marek Borowiński. Piotr Kraśnicki 
z Modern-Expo dodaje, że do zwiększenia sprzedaży mógłby 
przyczynić się inny regał, ponieważ obecny jest płaski i zbyt głęboki. 
„Zaproponowałbym trochę inny kąt nachylenia, w połączeniu z lustrami 
na górze, które optycznie podwoją dostępny asortyment. Regał będzie 
wyglądał na pełny, bogaty w produkty” – podsumowuje ekspert.

Modern-Expo rekomenduje

Regały dedykowane to szansa, żeby pokazać 
klientowi indywidualną estetykę danej placówki 
handlowej. To właśnie owoce i warzywa, tak jak 
wszystkie inne świeże produkty, najbardziej zyskują 
na zastosowaniu nietypowych rozwiązań. Modern-
Expo proponuje więc wykończenie regałów 
ekspozycyjnych drewnem, stalą nierdzewną 
i szkłem. Drewno stworzy wrażenie naturalności, 
szkło nada delikatności, a stal nierdzewna 
wykluczy rdzewienie półek przy zraszaniu ich 
wodą. Dodatkowo lustra zamontowane pod 
odpowiednim kątem są w stanie optycznie zapełnić 
regał. Modern-Expo ma w swojej ofercie szereg 
gotowych rozwiązań, z których każdy wybierze 
coś dla siebie.

Regał na warzywa i owoce

Dr Marek Borowiński (Shop Doctor), Bartosz Strzelczyk (Właściciel), 
Monika Kociubińska (Hurt & Detal), Piotr Kraśnicki (Modern-Expo)

Shop Doctor tłumaczy jak powinno wyglądać stoisko z warzywami i owocami

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.
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Modern-Expo obok tradycyjnych supermarketowych boksów 
kasowych ma w swojej ofercie kompaktowe stanowisko kasowe 
przewidziane dla placówek o mniejszych powierzchniach. Dzięki 
swoim niewielkim gabarytom i rezygnacji z części ruchomych 
typowych dla tradycyjnego boksu kasowego, takich jak silnik, 
pas transmisyjny czy system rolek, nasza kasa ekspresowa jest 
pełnoprawnym konkurentem dla tradycyjnych lad płytowych z tej 
samej półki cenowej. Dodatkową przewagą jest fakt, że właściciel 
sklepu otrzymuje solidny mebel pomalowany farbą proszkową na 
dowolnie oczekiwany kolor, a wytrzymałe odboje zamortyzują 
wszystkie uderzenia. Wszystko to sprawia, że żywotność 
metalowego stanowiska jest dużo większa niż tego z płyty, przez 
co długofalowo właściciel sklepu oszczędza.

Zmiany w strefie kasy
„Kasa i strefa impulsowa to miejsce gdzie klient zostawia 
pieniądze. Dlatego powinno być ono wygodne i bardzo 
przyjazne dla klienta” – podkreśla Shop Doctor. 
W dobieszyńskim sklepie przy kasach nie zawsze klient ma 
miejsce na postawienie koszyka. Piotr Kraśnicki zaznacza, 
że dobrym rozwiązaniem byłoby wybranie kompaktowego 
boksu kasowego z rozkładanymi elementami, których 
można użyć w razie potrzeby.
W sklepie pana Bartosza w okolicy kas pojawiają się jeszcze 
inne problemy. Drogie produkty są zastawione przez tańsze, 
a impulsy są ustawione tak wysoko, że klienci mogą mieć 
problem z sięgnięciem po nie. „Dobrym rozwiązaniem 
będzie przestawienie niżej asortymentu o małej cenie co 
nie tylko zwiększy ich dostępność, ale też poprawi rotację 
alkoholi, które będą bardziej widoczne” – podkreśla Shop 
Doctor. Piotr Kraśnicki dodaje, że warto też zainwestować 
w lepsze oświetlenie trunków.

Jednolite wózki i koszyki
Komunikacja wózków i koszyków nie jest spójna. Można 
na nich znaleźć oznaczenia 4 różnych sieci. „Przy wejściu 
do końca nie wiem w jakim sklepie jestem. Klient w tym 
przypadku może czuć się zagubiony. Rekomendujemy, aby 
trzymać się jednej identyfikacji wizualnej. Co istotne, nie 
ma potrzeby wymiany całych wózków, a jedynie zmiany 
rączki. Jest to mały koszt, ok. kilkunastu złotych. Warto 
porozmawiać ze specjalistami z centrali sieci, do której należy 
sklep, oni również są w stanie pomóc, właśnie specjalnymi 
umowami z dostawcami, którzy pomogą wprowadzić takie 
zmiany” – zaznacza Piotr Kraśnicki z Modern-Expo.

Jeśli nie korzystamy z listew cenowych to metki naklejane 
na produktach powinny być umieszczone równo i zawsze 
w jednym miejscu na opakowaniu. Dla klienta będzie to 
informacja, że pracownicy dbają o sklep i produkty.

Stanowisko kasowe
Modern-Expo rekomenduje

Shop Doctor radzi

Marek Borowiński i Piotr Kraśnicki zwracają uwagę na niejednolitą 
komunikację wizualną wózków i koszyków

Porządkowanie strefy kasy i zdejmowanie produktów 
impulsowych zasłaniających stoisko alkoholowe

Piotr Kraśnicki zaleca zmianę mebli 
kasowych na kompaktowy boks 
z rozkładanymi elementami
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• uzupełnić oświetlenie w dziale chemiczno-kosmetycznym,
• usunąć standy zmniejszające alejki i ograniczające swobodne 

przejście klientom,
• dbać o pełne półki na regale warzywnym,
• usunąć sztuczne ozdoby zbierające kurz nad stoiskiem 

warzywnym,
• wykorzystać tablice na linii wzroku klienta do komunikowania 

bieżących promocji,
• przestawić cukiernicze wyroby tak, by nie były w bliskim 

sąsiedztwie lady z wędlinami,
• zastosować spójne cenniki,
• dbać o równe przyklejanie cen i listew ,
• dbać o asortyment bez względu na sezon,
• pilnować porządku na półkach.

Zalecenia Shop Doctora

ZMIENIAJ SKLEP 
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

Komunikacja
Przy stoisku wędliniarskim bardzo istotne jest 
komunikowanie cen aktualnie polecanych produktów. 
W Dobieszynie brakuje takich informacji, mimo że sklep 
posiada idealne warunki do ich przekazywania. Na 
wysokości wzroku są zamontowane tablice, na których 
można zamieszczać takie komunikaty. „Oprócz tego 
ustawienie wyrobów cukierniczych na ladzie z wędlinami 
się ze sobą gryzie. To nie jest kategoria, którą klient będzie 
chciał kupić wybierając wędliny i mięsa” – podkreśla dr 
Marek Borowiński.

Detalista po naszej wizycie...
Myślę, że zaproponowane zmiany mają potencjał, 
a ja jestem otwarty na nowości i rewolucje w sklepie. 
Postaramy się wcielić je w życie jak najszybciej. Nie 
zapomnimy oczywiście o detalach. Zapraszamy też do 
odwiedzenia nas później i obejrzenia naszego „nowego” 
sklepu.

Produkty sezonowe, ozdoby świąteczne, znicze czy poszczególne 
produkty spożywcze sprzedają się lepiej w określonych miesiącach 
w roku. Niezależnie od tego czy właśnie trwa sezon na dane artykuły, 
to trzeba dbać o ich wizerunek. Produkty, na których zbiera się kurz 
zniechęcą także do zakupu innych towarów. 

Shop Doctor radzi

Jeśli posiadamy tablice, na których raz w tygodniu umieszczamy 
promocje, to warto je wykorzystać również w inne dni. Można w ten 
sposób zaznaczyć obecność innych produktów w dobrych cenach, 
niekoniecznie promocyjnych.

Shop Doctor radzi

Jeśli chcesz abyśmy odwiedzili Twój sklep, napisz:
shopdoctor@hurtidetal.pl

Martwa strefa
Część przemysłowo-chemiczna w Lewiatanie 
w Dobieszynie jest niewystarczająco oświetlona. 
Dodatkowo na półkach panuje bałagan. Oprócz tego 
część półek ma listwy cenowe, a część nie. „Towar 
ustawiony w nieładzie, niemal rozrzucony na półce, 
a przy tym słabe światło – zniechęcają klienta do 
sięgania po produkty. Jest to martwa strefa, ponieważ 
klient z daleka zwraca uwagę na ekspozycję i jeśli 
będzie ją postrzegał jako niewłaściwą – to do niej 
nie podejdzie” – podkreśla Shop Doctor. Dodaje, 
że w ocenie klienta towar ułożony w nieładzie jest 
niepełnowartościowy i traktuje taki asortyment jako 
wyprzedaż. 

Eksperci opowiadają jak ważne jest uporządkowanie 
i odpowiednie oświetlenie części przemysłowo-chemicznej

Eksperci radzą jak dbać o produkty 
sezonowe przez cały rok

Shop Doctor radzi jak przeorganizować stoisko 
z wędlinami i zagospodarować puste tablice

Dr Marek Borowiński (Shop Doctor), Bartosz Strzelczyk (Właściciel), 
Monika Kociubińska (Hurt & Detal)
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Zmiany w sklepie Leoś w Rakowiskach
po wizycie Shop Doctora

Rewolucja w sklepie! Pani Agnieszka, bohaterka czerwcowego cyklu 
„Zmieniaj sklep, zwiększaj zyski” zmotywowana naszymi radami 
postanowiła nie czekać i od razu wdrożyć zaproponowane przez 
Shop Doctora i Modern-Expo zmiany. Na zdjęciach prezentujemy 
jaką metamorfozę przeszedł sklep w Rakowiskach.

Główną zmianą w Rakowiskach był nowy projekt sklepu. Poprzedni układ powodował krzyżo-

wanie dróg klientów wchodzących i wychodzących, przez co część kategorii nie rotowała. Obec-

nie klienci chodzą po obwodzie sklepu i, jak zaznaczają pracownicy sklepu, nie omijają żadnej 

części sklepu. Miejsce zmieniła lokalizacja kasy, a także m.in. regałów z alkoholem, napojami, pie-

czywem i słodyczami. Są dzięki temu bardziej widoczne i przyjazne klientowi. Wymieniona została 

również część wyposażenia. Trunki znalazły się na oświetlonych półkach ze szklanymi plecami. 

Pieczywo z kolei ułożone jest w pięknym, jasnym regale, gdzie produkty zachęcają do zakupu.

Agnieszka Górska
Właścicielka
Sklep Leoś w Rakowiskach

Zdjęcia nie oddają tego, jak pięknie wygląda teraz sklep. Je-
stem wdzięczna redakcji Hurt & Detal, Shop Doctorowi i eks-
pertom Modern-Expo za pomoc. Sama nie wprowadziłabym 
takich zmian i to w tak szybkim czasie. To Wasza zasługa! 
Klienci pytają czy powiększyliśmy sklep, bo dzięki nowemu 

układowi jest więcej miejsca i wszystko jest bardziej widoczne. Zrobiło się jaśniej i prze-
stronniej. Niebo a Ziemia! Wszyscy są zachwyceni przemianą – nie tylko ja i pracownicy, 
ale przede wszystkim klienci.

ZMIENIAJ SKLEP 
ZWIĘKSZAJ ZYSKI
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Kawa w sklepie małoformatowym

Polak pije średnio 95 litrów kawy rocznie, czyli około 3 kg. Plasuje nas to dopiero na 11. miejscu na świecie. 
Klienci więc mogą pić i kupować dużo więcej kawy.

Dzięki zwiększeniu dostępności i widocz-

ności produktu rośnie sprzedaż, a tym samym 

zyski. Zalety z odpowiednio ułożonego towaru 

na półce są różne. Od pozbycia się na niej bra-

ków, zwiększenia efektywności z metra półki, 

po porządek i logiczne ułożenie poszczegól-

nych kategorii. W efekcie klienci bez zbędnych 

i męczących poszukiwań znajdą produkty, po 

które przyszli, a przy okazji mogą dokonać za-

kupów nieplanowanych.

Z czym kawa się kojarzy? Są tacy, którzy ten 

czarny napój piją „do” lub „po” każdym po-

siłku. Ale zdecydowana większość skłonna jest 

delektować się kawą przy batonie, czekoladzie 

czy innych słodkościach. Dlatego, ustawiając 

kawę w pobliżu tych produktów, możemy 

zwiększyć sprzedaż w obu kategoriach. Często 

detaliści zamawiają w hurtowni tanie produkty, 

licząc, że będą chętniej kupowane. Tymcza-

sem przy sprzedaży kawy warto postawić na 

stosunek ceny do jakości. Kluczem do sprze-

daży kawy nie jest sama cena, ale dostępność 

i  odpowiedni asortyment. Trzeba jednak za-

wsze dostosować ofertę do regionalnych uwa-

runkowań oraz lokalizacji sklepu, jednocześnie 

dopasowując ją do pozostałego asortymentu, 

po który najczęściej przychodzą klienci.

Poza tym, im mniej zasobni klienci, tym prę-

dzej markową kawę skłonni są kupić komuś 

w  prezencie. Atrakcyjne opakowanie zawsze 

jest dodatkowym argumentem przemawiają-

cym za takim zakupem.

Właściwy dobór 
asortymentu

Kawa ma wpływ na wybór sklepu – jedna 

trzecia kupujących kategorię wskazuje kawę 

jako kategorię mającą wpływ na to, gdzie pój-

dą na zakupy. Dodatkowo brak ulubionej po-

zycji może spowodować rezygnację z zakupu 

w danym sklepie, dlatego bardzo ważne jest, 

aby mieć dobrze dobraną ofertę w tej kategorii. 

Często wpadamy w pułapkę zbyt szerokiego 

asortymentu. Kończy się to często bałaganem 

na półce oraz terminowaniem się produktu, 

co powoduje realne straty. Natomiast idealny 

asortyment wcale nie musi być bardzo szeroki, 

żeby generować obrót. Kluczem do sukcesu 

jest tutaj właściwy dobór w oparciu o naszą 

najlepszą wiedzę, historyczne dane i trendy 

rynkowe przekazywane przez producentów. 

Taki idealnie zbilansowany asortyment powi-

nien opierać się o 4 filary: bestsellery, nowości, 

produkty regionalne oraz być zróżnicowany ze 

względu na cenę. 

Bestsellery to kilka do kilkunastu najlepiej 

sprzedających się produktów w danej grupie 

towarów, które rzadko ulegają zmianie i od-

powiadają za 30-50% sprzedaży kategorii. W 

segmencie kawy zdecydowanie takim bestsel-

lerem jest linia Family, która powinna być do-

stępna zarówno w wersji mielonej jak i instant. 

Nowości budzą zainteresowanie klientów 

i  tworzą ruch wokół kategorii. To, co warto 

mieć w swojej ofercie jeśli chodzi o nowości 

Bestseller 
wśród kaw mielonych 
Tchibo Family

kawowe, to na pewno kawa rozpuszczalna 

Tchibo For Black’N White Crema. Jest to nowy 

wariant znanej już naszym konsumentom 

kawy Tchibo For Black’N White. Jej aromatycz-

ny smak w wersji crema został dopełniony wy-

jątkową, kremową pianką. Tchibo For Black’N 

White swoim niestandardowym opakowaniem 

mocno odcina się od półki i przyciąga konsu-

mentów, którzy poszukują nowych doznań ka-

wowych.
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KAWA INSTANT KAWA INSTANT KAWA INSTANT

TCHIBO

KAWA MIELONA
KAWA MIELONA

Produkty regionalne są to z kolei takie, któ-

re są obecne tylko na lokalnym rynku. Albo też 

są znacznie silniejsze w danym rejonie w po-

równaniu do reszty Polski. Są to często produk-

ty pochodzące od lokalnego producenta lub 

towary o dużej lojalności klientów wynikającej 

z przyzwyczajenia. 

Poza tymi trzema rodzajami produktów 

warto również upewnić się że mamy właściwy 

dobór asortymentu pod kątem cen produk-

tów. Jak przekłada się to na kawę? Warto mieć 

w swojej ofercie zarówno tańsze jak i droższe 

warianty najpopularniejszych marek, a także 

zróżnicować ofertę pod względem gramatury 

opakowań. Dzięki temu zabiegowi każdy ku-

pujący będzie mógł znaleźć u nas w sklepie 

odpowiednią kawę, niezależnie od zasobności 

portfela, a wyższy, jednorazowy wydatek, ja-

kim często jest taki zakup, nie będzie stano-

wić bariery zakupowej. Wybierając asortyment 

warto mieć wcześniej zdefiniowane ile miejsca 

na półce możemy przeznaczyć na kawę i na 

poszczególne segmenty, żeby nie przesadzić 

z szerokością asortymentu.

Jak budować półkę 
kawową?

Najogólniej rzecz ujmując, półka powinna 

odzwierciedlać to, w jaki sposób kategoria jest 

kupowana. Proces ten obrazuje drzewo de-

cyzyjne. Ułożenie półki oraz segmentacja po-

winny możliwie najwierniej odzwierciedlać to 

drzewo tak, aby maksymalnie ułatwić kupują-

cemu nawigację przy półce. Szczególnie waż-

ne jest to w małych sklepach, gdzie przestrzeń 

półkowa jest mocno ograniczona, asortyment 

dość szeroki, a czas spędzany przez kupujące-

go przy półce sklepowej jest relatywnie krótki. 

Jeśli uda nam się ułatwić klientowi odnale-

zienie poszukiwanego produktu, zwiększamy 

przyjemność związaną z  zakupami i upew-

niamy się że nie odejdzie od półki z pustym 

koszykiem. 

Warto zacząć od logicznego rozplanowania 

gdzie chcemy żeby kategoria kawy się znajdo-

wała i w jaki sposób powinna być podzielona. 

Idealnym sąsiedztwem dla niej są słodycze 

jako produkty uzupełniające i herbata jako ka-

tegoria substytucyjna. Kiedy wiemy już gdzie 

ustawić kategorię kawy należy rozplanować 

ułożenie poszczególnych segmentów. Zgodnie 

z tym jak kupujący wybiera kawę, najbardziej 

ogólnym podziałem jest podział kategorii na 

segmenty. W ramach miejsca poświęconego na 

kawę razem zgrupowane powinny być kawy 

instant, razem kawy mielone i razem ziarno 

i kapsułki oraz razem napoje kawowe. W ra-

mach poszczególnych segmentów, układamy 

je markami, np. razem ustawiamy wszystkie 

kawy mielone Tchibo. W ramach bloków ma-

rek należy razem grupować poszczególne linie 

i gramatury. Układając półkę warto pamiętać 

żeby w miarę możliwości zwiększyć miejsce 

przeznaczone na najlepiej rotujące warianty, 

żeby uniknąć braków na półce i związanej 

z tym utraconej sprzedaży.

JEŚLI UDA NAM SIĘ UŁATWIĆ 
KLIENTOWI ODNALEZIENIE 
POSZUKIWANEGO 
PRODUKTU, ZWIĘKSZAMY 
PRZYJEMNOŚĆ ZWIĄZANĄ 
Z ZAKUPAMI.

Poszczególne etapy układania kategorii kawy

ETAP 1: Ułożenie kategorii

ETAP 3: Ułożenie marek 
w ramach segmentów

ETAP 4: Ułożenie linii 
w ramach marek

ETAP 5: Ułożenie 
gramatur w ramach linii

ETAP 2: Ułożenie segmentów

TCHIBO

TCHIBO 
BLACK N WHITE

TCHIBO FAMILY

TCHIBO 
EXCLUSIVE

TCHIBO 
BLACK N WHITE

TCHIBO
FAMILY

100G 

TCHIBO
FAMILY

250G 

TCHIBO
FAMILY

500G 

TCHIBO 
EXCLUSIVE

SŁODYCZE KAWA

KAWA INSTANT

KAWA MIELONA

HERBATA
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Rozmowa z Pedro 
Martinho, Członkiem 
Zarządu Eurocash S.A.

Panie Prezesie, dużo słyszy się obecnie 

na temat nie najlepszej kondycji polskie-

go hurtu artykułami szybkozbywalnymi 

(szczególnie wśród mniejszych podmiotów) 

i silnej potrzebie konsolidacji tego rynku. 

Jak z perspektywy największego podmiotu 

hurtowego i detalicznego w Polsce wygląda 

ten aspekt? 

Przez lata wiele firm hurtowych działało 

bez wypracowanej strategii rozwoju, przez 

co zmiany, które zaszły na rynku okazały się 

dla nich zaskoczeniem. Dzisiaj właściciele 

sklepów – polscy przedsiębiorcy, potrzebują 

znacznie więcej niż kiedykolwiek. Hurtownik 

to dla nich partner, a jego argumentem nie jest 

wyłącznie cena. Ci detaliści potrzebują spraw-

nej logistyki, wsparcia marketingowego, inte-

gracji informatycznej, oferty marek własnych, 

edukacji, itd. Szukają optymalizacji procesów 

i redukcji kosztów. Zakupy od wielu hurtow-

ników w celu oszczędzenia kilku groszy róż-

nicy w cenie, generuje często dużo wyższe 

koszty osobowe: czas poświęcony na rozmo-

wy z przedstawicielem handlowym, przyjęcie 

i  rozładunek kilku samochodów zamiast jed-

nego, a co za tym idzie kilku faktur, korekt, 

przelewów, telefonów wyjaśniających… Kiedy 

brakuje rąk do pracy, do obsługi klienta, ad-

ministracja staje się zbyt kosztowna. Dlatego 

wybór jednego, kompleksowego hurtownika 

stał się dzisiaj najlepszym rozwiązaniem. 

Proszę przypomnieć naszym Czytelnikom, 

jakim potencjałem w działalności hurtowej 

dysponuje obecnie Eurocash.

Grupa Eurocash zorganizowana jest w ra-

mach kilku jednostek biznesowych, a każda 

z  nich działa na rynku niezależnie. Są dwa 

powody takiej sytuacji: po pierwsze nasi klien-

ci są bardzo zróżnicowani i preferują różne 

sposoby współpracy z nami. Są klienci, którzy 

wolą organizować dostawy na własną rękę, 

bez rozliczeń kredytowych i realizują zakupy 

w pobliskiej hurtowni Cash & Carry. Są klienci, 

którzy poszukują najszerszego na rynku wybo-

ru alkoholi. Inni klienci poszukują nowocze-

snych narzędzi wspierających ich biznes, bądź 

też nastawiają się na specjalizację działalności. 

Duża grupa klientów chce korzystać z atutów 

wysokiej rozpoznawalności i wizerunku naj-

wyższej jakości supermarketu na lokalnym 

rynku. By spełnić te oczekiwania, musimy być 

elastyczni, stosować różne podejście i specjali-

zować nasze jednostki biznesowe.

Drugi powód takiego podziału to wiara, że 

nasze jednostki biznesowe muszą mieć nie 

tylko zewnętrzną konkurencję, ale też i  we-

wnętrzną. Konkurencja wymusza na nas bycie 

coraz lepszym, a wszystko to po to, by nasz 

klient – niezależny polski przedsiębiorca był 

obsługiwany coraz lepiej. Dzięki temu jeste-

śmy w stanie wypracować rozwiązania, na któ-

rych zyskują właśnie nasi klienci. Wspieramy 

ich przedsiębiorczość, tak by mogli stawać się 

silnymi lokalnymi detalistami, posiadającymi 

kilka formatów sklepów i maksymalnie dopa-

sowując się do potrzeb lokalnego konsumen-

ta. To dlatego prowadzimy formaty hurtowe: 

Eurocash Cash&Carry, Eurocash Dystrybucja, 

Eurocash Alkohole, Eurocash Serwis, Euroca-

sh Gastronomia, PayUp, organizujemy sieci 

franczyzowe i partnerskie: Delikatesy Cen-

trum, Lewiatan, Groszek, Euro Sklep, Gama, 

abc oraz rozwijamy dla naszego klienta nowe 

formaty detaliczne typu: abc na kołach, Duży 

Ben, 1minute, Inmedio czy Kontigo. Dlatego 

też uruchomiliśmy m.in. produkcję sushi w ra-

mach Sushi to Go.

Przeorganizowujecie w tym roku wybrane 

hurtownie Cash & Carry. Jaki jest cel tego 

przedsięwzięcia? Jaki będzie wpływ tych 

zmian na dotychczasową współpracę z lokal-

nymi sklepami?

W ostatnich latach ekspansja hurtowni 

Cash  & Carry nie przyniosła wystarczającego 

wzrostu liczby klientów, a więc i sprzedaży 

w  taki sposób, by uzyskać na nich rentow-

ność. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na 

zamknięcie kilku hal, będących w dość bliskiej 

odległości od innych naszych hurtowni. Klienci 

dzięki tej operacji nie powinni znacząco od-

czuć różnicy, ponieważ jako alternatywę mają 

inną pobliską hurtownię, w której mogą dalej 

realizować swoje zakupy. 

Pionowa integracja działalności hurtowej 

z detalem – jako sposób na przeciwdziałanie 

ekspansji sklepów wielkopowierzchniowych 

i dyskontów postępuje w Grupie Eurocash 

już od dawna. Jakie macie plany na dalszy 

wspólny rozwój tych dwóch obszarów dzia-

łalności? 

Wierzymy, że hurt i detal to dwie części tego 

samego łańcucha obsługi konsumenta. Razem 

musimy być efektywni, obniżać koszty i dzie-

lić się pracą według kompetencji. Tylko w taki 

sposób można konkurować z dużymi, zarzą-

dzanymi centralnie sieciami detalicznymi. Nie 

chodzi tu jednak tylko o  obniżanie kosztów 

działalności. Ważne jest przede wszystkim 

budowanie silnych marek detalicznych, które 

będą miały swoją tożsamość i w oczach kon-

sumentów będą realną alternatywą dla dys-

kontów. Jest wiele sieci supermarketów, które 

chcą się wycofać z rynku lub będąc sceptycz-

nym co do swojej przyszłości poszukują na-

bywcy. Wiemy, że żaden z naszych franczyzo-

biorców nie jest w staniej takiej firmy kupić, 

a więc naszym obowiązkiem jest uczestniczyć 
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w konsolidacji detalu. Korzyści z tego będą 

mieli wszyscy nasi franczyzobiorcy.

Jak według Pana będzie wyglądał hurt art. 

FMCG w Polsce za 5-10 lat? Jakim poten-

cjałem będzie dysponował Eurocash, biorąc 

pod uwagę plany ekspansji całej Grupy?

Myślę, że na rynku będzie po kilku dużych 

hurtowników integrujących hurt i detal oraz 

kilku specjalistycznych dystrybutorów obsłu-

gujących nisze produktowe, segmenty sklepów 

lub regiony kraju. Nasz cel przy tym pozostaje 

niezmieniony: być liderem nie tylko na rynku 

hurtowym – co już osiągnęliśmy – ale również 

dystrybucji produktów FMCG. Dzięki temu bę-

dziemy w stanie zapewnić najbardziej konku-

rencyjne warunki dla naszych klientów.

Przejdźmy do działalności detalicznej. Jakim 

potencjałem w handlu detalicznym dyspo-

nujecie obecnie? Jakie macie plany w za-

kresie rozwoju części detalicznej Eurocash 

w kolejnych latach?

15% wszystkich sklepów spożywczych w Pol-

sce oraz ponad 50% zrzeszonych w sieciach 

franczyzowych i partnerskich współpracuje 

z jednym z formatów detalicznych organizowa-

nych przez Grupę Eurocash. Dla nas najważniej-

sze jest by nasi klienci mogli prowadzić profesjo-

nalne przedsiębiorstwo detaliczne, zarządzające 

kilkoma formatami sklepów. Dzięki temu przed-

siębiorcy będą mogli poprawić swoje bezpie-

czeństwo finansowe i ograniczyć ryzyko, ale też 

będą w stanie zaoferować swoim dzieciom cie-

kawą alternatywę i zachęcić do sukcesji. W ko-

lejnych latach dalej będziemy wzmacniać nasze 

marki, zarówno pod względem ilości placówek, 

jak i koncepcji biznesowej.

Na jakie bariery rozwoju napotyka i z jakimi 

wyzwaniami walczy obecnie handel tradycyj-

ny w Polsce? Jak istotne dla detalistów jest 

powiązanie sklepów tradycyjnych z dużymi 

firmami dystrybucyjnymi takimi jak Eurocash?

Dzisiaj wielu producentów dyskryminuje 

polskich przedsiębiorców koncentrując swoje 

działania na sieciach dyskontów i hipermar-

ketów. Dlatego siła zakupowa, którą oferuje 

Eurocash jest dla naszych klientów bardzo 

istotna. Ale oprócz uzyskania odpowiednich 

warunków handlowych, właściciele sklepów 

mają możliwość skorzystania z wartości marki 

sieci, do której przystępują. Do tego docho-

dzi dostęp do wiedzy i szkoleń, czy też efek-

tywnych rozwiązań logistycznych i narzędzi 

pozwalających im na konkurencję z sieciami 

dyskontów. Bez wsparcia Eurocash właściciel 

sklepu potrzebowałby zaangażowania znaczą-

cej ilości środków i czasu, jednocześnie jego 

ryzyko byłoby wtedy zdecydowanie wyższe. 

Dlatego też oprócz wsparcia w codziennej 

pracy od wielu osób w  naszej firmie, nasi 

klienci mogą liczyć też na inicjatywy naszych 

partnerów, takie jak np. ranking Polskiej Izby 

Handlu: „Równi w Biznesie”. Ranking ten wy-

różnia producentów FMCG dbających o zrów-

noważony rozwój w kanale sklepów małopo-

wierzchniowych oraz wskazuje tych, którzy 

nadal preferują duże sieci i dyskonty. Ta wciąż 

utrzymująca się dyskryminacja ze strony pro-

ducentów jest dziś jedną z największych barier 

rozwoju polskich przedsiębiorców.

Ostatnio wprowadziliście nowy projekt 

– Aplikacja mobilna eHurt. Jakie korzyści 

dla detalistów wynikają z jej użytkowania? 

Czy jest to usługa skierowana wyłącznie do 

sklepów będących w strukturach Eurocash?

Aplikacja mobilna eHurt to usługa skierowa-

na do klientów Grupy. Nowoczesny przedsię-

biorca powinien mieć możliwość zarządzania 

swoją firmą niezależnie, gdzie w danej chwili 

przebywa. Zaczynamy mu dawać taką możli-

wość. Grupa Eurocash jest dziś największym 

podmiotem e-commerce w Polsce. Za pośred-

nictwem platformy internetowej sprzedajemy 

naszym klientom towary za ponad 2,5 mld 

złotych rocznie. Szukamy sposobu, by ofe-

rować im jeszcze więcej korzyści. Portal mój 

Eurocash oferuje bezcenne informacje dla 

detalistów, mobilny eHurt- spersonalizowane 

narzędzia, a w najbliższych miesiącach poja-

wią się jeszcze kolejne rozwiązania. Mocno 

inwestujemy w tego typu narzędzia.

Jak rozwija się projekt „abc na kołach”. 

Czy spełnia wasze oczekiwania?

Projekt rozwija się dobrze, zgodnie z pla-

nami. Dzisiaj mamy 16 samochodów i dalej 

testujemy sposoby zarządzania takim sklepem. 

Mam nadzieję, że już za rok ten koncept bę-

dzie opracowany i gotowy, by zaoferować go 

naszym partnerom.

Eurocash zainwestował w 2 projekty inwe-

stycyjne joint-venture: „Sushi to Go” (marka 

Green Sushi) i Foodmakers Logistic. Proszę 

opowiedzieć naszym Czytelnikom coś więcej 

na temat tych przedsięwzięć.

Geneza obydwu projektów wiąże się z tym, 

że szukając oferty dla naszych sklepów Conve-

nience, nie znaleźliśmy dobrego jakościowo 

produktu, który moglibyśmy sprzedawać w ca-

łej Polsce. Biorąc pod uwagę znaczenie katego-

rii sushi, zdecydowaliśmy się na uruchomienie 

własnej produkcji, przy współpracy z najlepszą 

warszawską restauracją Sushi Zushi. Testy kon-

sumenckie potwierdzają, że mamy dziś najlep-

sze na rynku produkty.

Natomiast kiedy Grupa Mróz podjęła decy-

zję o inwestycji w największy i najlepszy jako-

ściowo w Polsce zakład wytwarzający produkty 

tzw. „convenience”, stało się jasne, że organi-

zacja wspólnej logistyki zapewni obydwu orga-

nizacjom wymierne korzyści. Eurocash uzyska 

w ten sposób dostęp do wysokiej jakości pro-

duktów, natomiast Grupa Mróz uzyska dostęp 

do najważniejszego dla tego typu produktów 

kanału dystrybucji.

Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
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Rozmowa z Bogdanem Łukasikiem, Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej firmy Modern-Expo.

Lider w branży 
wyposażenia sklepów 
w Europie Środkowo-
Wschodniej z rocznymi 
przychodami ponad 
100 mln EURO 
– to właśnie firma 
Modern-Expo Group, 
za sukcesem której 
stoi Bogdan Łukasik 
– przedsiębiorca 
z Lublina.

Początki dużych biznesów, które obecnie 

stanowią wzór do naśladowania nie zawsze 

były łatwe i przyjemne. Często powstawały 

w garażach, przy małych zasobach finanso-

wych i wysokim ryzyku. Jak było w przy-

padku Pańskiego biznesu, czy początki były 

proste?

Można powiedzieć, że moja firma rów-

nież powstała w garażu – bez kapitału, ale 

za to z ogromną chęcią do pracy i tworzenia. 

W 1993 roku, jeszcze jako student, założyłem 

wspólnie z przyjacielem firmę Duet. Łatwo nie 

było. To była droga pełna wyrzeczeń, ciężkiej 

pracy i ciągłej nauki. Byliśmy zdeterminowani 

i wytrwali. Staraliśmy się wyszukiwać i jak naj-

lepiej wykorzystać wszelkie okazje rynkowe. 

Jak było z kapitałem? Przecież młody czło-

wiek, bez pieniędzy….

Pieniędzy rzeczywiście nie było, a na doda-

tek było kilka porażek, również finansowych. 

Start w biznesie nie jest łatwy, ale z drugiej 

strony jest to pasjonująca ścieżka zawodowa. 

Choć nie czuję się uprawniony, aby dawać 

komukolwiek, jakiekolwiek wskazówki co do 

rozwoju firmy, uważam, że jeżeli mamy jasno 

wyznaczony cel i wizję dokąd chcemy dojść, 

dodamy do tego ciężką pracę i konsekwencję, 

to generalnie można osiągnąć wszystko. Pro-

wadząc własną firmę, nie mając nad sobą sze-

fa, musimy nieustannie sami siebie motywo-

wać, podnosić swoje kwalifikacje, uczyć się na 

błędach i nie ustawać w wysiłkach. Wiadomo, 

że z czasem, im firma jest większa, tym – pod 

pewnymi względami – jest lżej. Dysponuje się 

większymi zasobami finansowymi, ma się co-

raz lepszy zespół, zdobywa się nowych klien-

tów i rynki. Ale rośnie też odpowiedzialność 

– za każdą decyzję biznesową, za ludzi, któ-

rych zatrudniamy, itd. Uważam, że na każdym 

etapie rozwoju firmy pojawiają się możliwości 

i albo z nich skorzystamy – podejmując ryzyko, 

albo nie. I tak właśnie było w naszym przypad-

ku. Kiedy zauważyliśmy, że na polskim rynku 

zaczyna rozwijać się uporządkowany handel 

i  otwierają się nowe sklepy, pomyśleliśmy, że 

na pewno już potrzebują i będą potrzebować 

w przyszłości wyposażenia sklepowego. Jest 

więc miejsce dla firmy, która będzie im to wy-

posażenie sprzedawać. Z drugiej strony, uzna-

liśmy, że prowadząc przedsiębiorstwo na tzw. 

„ścianie wschodniej”, czyli w Lublinie, mamy 

ogromną szansę rozwinąć naszą sprzedaż 

również poza Polską – w pierwszej kolejności 

w krajach ościennych: na Ukrainie i w Rosji. 

Zatrudniliśmy pracowników, którzy posługiwali 

się językiem rosyjskim, postawiliśmy reklamy 

i  billboardy na przejściach granicznych. Do-

strzegliśmy szansę i postanowiliśmy ją wyko-

rzystać. 

Pierwszy biznes powstał w Polsce, jednak 

kolejny już na Ukrainie, gdzie powstała też 

pierwsza fabryka. Czy klimat biznesowy był 

wtedy lepszy na Ukrainie? Proszę opowiedzieć 

więcej o rozwoju Modern-Expo na Ukrainie.

To właśnie konsekwencja umiejętnego wyko-

rzystania pojawiającej się szansy. W 1997 roku 

wspólnie z moim obecnym partnerem bizneso-

wym Piotrem Pilipiukiem, założyliśmy spółkę 

joint venture na Ukrainie. Wcześniej mieliśmy 

okazję współpracować ze sobą, a w momencie 

założenia spółki, wiedzieliśmy, że obaj dyspo-

nujemy już solidnym know-how. Przyjęliśmy, 

słuszne – jak się okazało – założenie, że zmiany 

rynkowe na Ukrainie doprowadzą do rozwoju 

handlu, tak jak wyglądało to już pod koniec lat 

90. w Polsce. Ukraina była wtedy na początko-

wym etapie rozwoju, a połączenie sił lokalnego 

partnera i doświadczenia mojej firmy dawało 

naszej wspólnej spółce ogromne szanse na osią-

gnięcie celu – zdobycia pozycji lidera na tam-

tym rynku. W Polsce jako firma Duet nie mieli-

śmy wtedy takiej możliwości. Przede wszystkim 

realnie oceniałem otoczenie rynkowe i swoje 

możliwości kapitałowe. U nas funkcjonowali 

już znani producenci wyposażenia z Europy Za-
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chodniej. Ukraina była natomiast jeszcze takim 

„czystym, niezaoranym polem”. Postanowiliśmy 

to wykorzystać i tak powstała spółka joint ventu-

re, która od razu obrała sobie ambitny cel. Krok 

po kroku udawało się realizować nasze plany, 

dlatego po trzech latach dystrybucji produktów 

mogliśmy podjąć decyzję, że otworzymy pierw-

szy zakład produkcyjny, zlokalizowany w Łucku. 

Była to druga połowa 2000 roku. 

Fabryka w Łucku, to chyba pierwszy duży 

„krok milowy” w rozwoju firmy Modern-

-Expo. Jakie były kolejne – najważniejsze 

etapy w rozwoju firmy?

Po otworzeniu fabryki w Łucku, nastąpił skok 

rozwojowy. W ciągu 2-3 lat, a więc bardzo 

szybko, osiągnęliśmy pozycję lidera. Kolejnym 

ważnym momentem był rok 2005 – otwarcie 

spółki córki w Rosji. W latach 2009-2010 po-

wstały oddziały w Berlinie i Dubaju. W roku 

2013 uruchomiliśmy drugi zakład produkcyjny 

na terenie Ukrainy w Wierchnim Dnieprow-

sku, a w 2015 roku kolejne oddziały: w Paryżu 

i w Londynie. Następnie, w 2016 roku powstała 

nasza trzecia już fabryka, a pierwsza na Białoru-

si. W tym roku podjęliśmy kolejną przełomową 

decyzję o założeniu spółki joint venture po-

przez połączenie z firmą Schweitzer na trzech 

rynkach: w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Na 

marginesie muszę powiedzieć, że Schweitzer 

jest liderem – na pewno w tej części świata, je-

śli nie na całym świecie – w tworzeniu nowych 

konceptów. Jest to firma, która kreuje innowa-

cyjne rozwiązania dla największych graczy na 

rynku. My z kolei jesteśmy jej podwykonawcą 

– produkujemy dla niej wyposażenie. Po kilku 

latach współpracy, na tegorocznych targach Eu-

roshop w Dusseldorfie ogłosiliśmy, że tworzymy 

spółkę joint venture na rynkach niemieckoję-

zycznych, co było dużym zaskoczeniem dla ca-

łej branży, a dla nas oznacza kolejne, ogromne 

możliwości rozwoju.

Trzy fabryki pracują pełną parą, a powstaje już 

kolejna – zlokalizowana właśnie w Lublinie. 

Proszę opowiedzieć więcej o tej inwestycji. Jak 

wpłynie ona na rozwój biznesu Grupy?

Odbiór zakładu przewidujemy jeszcze 

w sierpniu – fabryka już jest na etapie odbioru 

budowalnego. Tę pierwszą fazę, udało się nam 

zamknąć w rok. W Lublinie powstaje centrum 

badawczo-rozwojowe oraz hub logistyczny na 

Europę. W tej fabryce będziemy się skupiać 

na rozwiązaniach smart, innowacjach oraz na 

produktach wysoko zaawansowanych techno-

logicznie. Z kolei proste rozwiązania regałowe 

i masową produkcję nadal pozostawimy w Eu-

ropie Wschodniej, ponieważ jest ona bardzo 

konkurencyjna, jeśli chodzi o koszty wytwo-

rzenia. Rozwiązania bardziej zaawansowane 

chcemy produkować właśnie w Lublinie.

Czy planujecie kolejne inwestycje 

w rozwój firmy?

Naturalnie! Planów inwestycyjnych jest 

dużo. Bierzemy pod uwagę zarówno okazje 

przejęcia znanych europejskich graczy, jak 

również ścisłą współpracę z firmami, które 

mają komplementarne produkty dla segmentu 

Retail. Wierzymy, że rozwój i sukces przedsię-

biorstwa buduje się poprzez bliską współpracę 

– tak z klientami, jak i z partnerami. Efekt sy-

nergii, który można dzięki temu uzyskać, daje 

nam możliwość szybszego rozwoju niż inni. 

Generalnie, od samego początku byliśmy bar-

dzo otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje 

i współpracę, i cieszę się, że w ten sposób funk-

cjonujemy do dziś. 

Jakim potencjałem produkcyjnym i han-

dlowym dysponuje obecnie Modern-Expo 

Group? Jak wygląda sieć sprzedaży? Czy je-

steście w stanie sprostać realizacji zamówień 

niezależnie od lokalizacji sieci handlowej?

Nasz potencjał produkcyjny wyrażony 

w powierzchni wynosi w tej chwili już ponad 

112 tysięcy metrów kwadratowych, nie licząc 

zakładów w trakcie budowy. Zatrudniamy 

2 800 pracowników, którzy są do dyspozycji 

naszych klientów. Mamy strukturę holdingo-

wą: spółka matka jest zarejestrowana w Am-

sterdamie, do tego dochodzi 9 spółek zależ-

nych – spółek córek, które są odpowiedzialne 

za obsługę rynków CIS, Europy Centralnej, 

Wschodniej i Zachodniej, Bliskiego Wschodu 

i Afryki Północnej. Jesteśmy ambitni – wycho-

dzimy z założenia, że firma ma być liderem 

w każdym regionie, w którym decyduje się na 

otwieranie swojej spółki. Liderem – to znaczy 

jednym z dwóch, trzech największych opera-

torów. I  z  takimi aspiracjami wchodzimy na 

poszczególne rynki. Mamy już niekwestio-

nowaną pozycję lidera w Europie Środko-

wo-Wschodniej. W tej chwili walczymy o to, 

aby stać się wiodącym dostawcą rozwiązań 

sklepowych również w Europie Zachodniej. 

Bardzo dobrze rozwija się także nasza spółka 

w Dubaju w Emiratach Arabskich, która ob-

sługuje cały Bliski Wschód i Afrykę Północną. 

Już teraz widzę, że i tam możemy powalczyć 

o pozycję lidera. Chcemy być jak najbliżej 

klienta. Wyrośliśmy z małej firmy handlo-

wej, dlatego doskonale wiemy, jak kluczowe 

jest zidentyfikowanie i zrozumienie potrzeb 

naszych odbiorców. To pozwala szybko i ela-

stycznie reagować na zmieniające się oczeki-

wania rynku, np. poprzez oferowanie usług 

dodatkowych. A fakt dysponowania własnym, 

ogromnym potencjałem produkcyjnym, 

wzmacnia jeszcze bardziej naszą przewagę 

nad konkurencją. W naszej branży nie ma na 

terenie Europy innej firmy, która miałaby zbli-

żoną charakterystykę, strukturę i potencjał do 

Modern-Expo. 
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Zapewne macie aspiracje być graczem 

globalnym? 

Zdecydowanie tak. Jest to wpisane w na-

szą wizję i cel, którego osiągnięcie na pewno 

będzie wymagało ciężkiej pracy, ale wie-

rzę, że zostanie ona uwieńczona sukcesem. 

Zbudowaliśmy mocną pozycję w Centralnej 

i  Wschodniej Europie, teraz walczymy o Eu-

ropę Zachodnią i  Bliski Wschód. Jestem od-

powiedzialny za strategię i rozwój firmy, myślę 

o rozwoju na rynkach obu Ameryk, nawiązu-

jemy również kontakty w Azji. Nie ma jeszcze 

konkretnych rezultatów, ale myślę, że pojawią 

się one za dwa, trzy lata. Oczywiście aspiruje-

my do tego, aby być firmą globalną. Już dziś 

operujemy w 60 krajach, ale dążymy do tego, 

żeby być jedną z największych firm na świecie 

w naszej branży.

Jakie grupy asortymentowe posiadacie 

w swojej ofercie handlowej? Które z nich 

skierowane są dla dużych sieci wielkopo-

wierzchniowych, a które również dla mniej-

szych sklepów osiedlowych?

Naszymi głównymi klientami są: segment re-

tail, czyli handel oraz operatorzy, a także pro-

ducenci FMCG. Oferujemy kompleksowe roz-

wiązania dla sklepów, od regałów sklepowych, 

przez boksy kasowe, po regały magazynowe. 

Produkujemy też różnego rodzaju dyspensery 

i  stojaki do ekspozycji towaru, a od trzech lat 

również urządzenia chłodnicze, w tym bran-

dowane lodówki dla producentów FMCG. 

Specjalizujemy się głównie w stojakach perma-

nentnych, czyli o długim okresie stosowania. 

Jeśli chodzi o formaty – obsługujemy wszystkie, 

od małych sklepów typu convenience, poprzez 

supermarkety, kończąc na hipermarketach. 

Pracujemy z zarówno z segmentem food, jak 

i non-food. Naszymi klientami są sieci DIY, czy-

li budowlane, Cash&Carry, a w branży FMCG 

najwięksi producenci – globalni gracze i liderzy. 

Mogę się pochwalić, że u kilku z nich mamy po-

zycję „Global Supplier”, czyli jednej z kilku firm, 

która jest w stanie produkować i dostarczać pro-

dukty dla ich oddziałów na całym świecie. 

Inteligentne kasy, wózki sklepowe wyposa-

żone w skanery… Czy przypuszczał Pan na 

początku swojej przygody z produkcją 

wyposażenia sklepowego, że nastąpi aż tak 

silny postęp technologiczny i informatyczny 

w tej branży?

Gdy zaczynałem biznes, nie było e-maili, 

a nawet telefonów komórkowych, kompute-

ry działały bardzo wolno. Wtedy nie mogłem 

wyobrazić sobie precyzyjnie jak będzie wy-

glądał dzisiejszy handel, ale starałem się prze-

widywać. W każdym biznesie właściciel czy 

zarząd musi myśleć o tym, jaka będzie przy-

szłość jego branży, aby móc dostosować swoje 

usługi i produkty. Podążanie za trendami jest 

dobre, ale jeszcze lepsze jest ich wyprzedza-

nie. Świat zmienia się coraz szybciej. Rozwój 

technologiczny powoduje, że jesteśmy świad-

kami rewolucyjnych zmian w każdej dzie-

dzinie życia. Naturalnie dotyczą one także 

naszej branży – handlu detalicznego. Można 

przewidywać, że wkrótce nastąpi interaktyw-

ność komunikacji: telefonu komórkowego 

z  półką w sklepie, z  wózkiem sklepowym 

i z kasą. Już pojawiają się nowe rozwiązania 

umożliwiające np. zrobienie zakupów w skle-

pie bez konieczności zatrzymywania się przy 

kasie, bo płatność jest pobierana automatycz-

nie z konta. Mówię tu o „Amazon Go”, czy 

o nowym projekcie Bingo Box Auchan w Azji. 

Następuje też coraz większa personalizacja, 

czyli przygotowywanie ofert dedykowanych, 

tworzonych na podstawie analizy połączo-

nych danych – wyborów zakupowych kon-

sumenta w sieci i w tzw. tradycyjnym retailu. 

Takie narzędzia powodują, że dawny podział 

na e-commerce i handel tradycyjny przesta-

je mieć rację bytu. Dziś zaczyna się używać 

pojęcia „omni-channel”, które wskazuje na 

połączenie obu tych kanałów sprzedaży jako 

wzajemnie się przenikających. W Modern-

-Expo już teraz pracujemy nad wysoko roz-

winiętymi rozwiązaniami, które będą realnym 

wsparciem producentów i sklepów, np. nad 

inteligentnymi półkami czy wózkiem, który 

będzie sczytywał włożone do niego produk-

ty. Takich innowacyjnych projektów mamy 

wiele. Generalnie kierunek zmian to interak-

tywność z potencjalnym konsumentem i na-

rzędzia pozwalające na tworzenie dedykowa-

nych, spersonalizowanych ofert. 

Pozostańmy jeszcze przy innowacjach. Jakie 

nowinki techniczne wprowadziliście w ostat-

nim czasie do swojej oferty handlowej?

Nasza firma wyznaje japońską praktykę 

biznesową „Kaizen”, polegającą na nieprze-

rwanych ulepszeniach. Dlatego nieustannie, 

poprzez drobne zmiany, udoskonalamy nasze 

standardowe linie produktów. Stosujemy rów-

nież filozofię pracy „bez zbędnych strat”, czyli 

usuwamy je na poszczególnych etapach pro-

dukcji i w procesach sprzedażowych. Nasze 

produkty ciągle ewoluują, lecz co najważniej-

sze pracujemy nad innowacjami, które z zało-

żenia wyprzedzają aktualną ofertę na rynku. 

Są to na przykład inteligentne półki, które za-

rządzają stockiem magazynowym. Mogą one 

przekazywać on-line informacje bezpośrednio 

do producenta na temat tego, co się dzieje 

w danej placówce handlowej, np. jakiego to-

waru brakuje lub może wkrótce zabraknąć, 

a  co z kolei sprzedaje się gorzej. Mogą rów-

nież informować właściciela sklepu, czy półka 

jest załadowana, czy też produkt, który został 

dostarczony jeszcze na tę półkę nie trafił. Pra-

cujemy także nad urządzeniami chłodniczymi 

nowej generacji typu smart. Jest to seria „Green 

Line”, która opiera się na innych niż tradycyjne 

czynnikach chłodniczych, np. na propanie. Są 

to urządzenia, które umożliwiają odzysk ciepła, 

mają wbudowane funkcje komunikacyjne, są 

w stanie zapewnić prewencję awaryjności, ana-

lizując ewentualne nieprawidłowości i  prze-
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syłając do centrum serwisowego informacje, 

np. o tym, że wentylator nie pracuje jak należy 

albo, że w określonej strefie spadła temperatura 

i należałoby sprawdzić, czy jest to niewłaściwe 

użytkowanie, bo zostały zastawione otwory 

wlotowe powietrza, czy być może jest jakiś 

problem wewnętrzny. Kolejnym przykładem 

innowacyjnego produktu jest wózek samoob-

sługowy z funkcją skanowania produktu. Jest to 

praca nad rozpoznawaniem obrazów, śledze-

niem drogi klienta oraz analizowaniem skutecz-

ności działań marketingowych. Naszym celem 

od samego początku jest zwiększenie efek-

tywności sprzedaży naszych klientów. Dzięki 

naszym produktom mają odnieść wymierne 

korzyści. To strategia win-win – my oferujemy 

najwyższej jakości, optymalne rozwiązania, 

a klient generuje dzięki nim zysk, oszczędza 

pieniądze i czas. Nasz slogan brzmi „Low cost 

shop fitter”, czyli kupujesz dokładnie to, czego 

potrzebujesz. Low cost w naszym rozumieniu 

nie znaczy tanio, oznacza natomiast, że nie za-

proponujemy ci zbędnych, drogich rozwiązań, 

a otrzymasz optymalne, zgodne z  twoimi po-

trzebami, poza tym jako producent mamy ni-

skie koszty wytworzenia, jesteśmy firmą, która 

nie jest „obrośnięta” zbędnym obciążeniem.

Sukces w biznesie nie byłby możliwy bez 

współpracowników, pracowników, partne-

rów handlowych. Zapewne spotkał Pan na 

swojej drodze wielu oddanych ludzi, z który-

mi tworzy Pan dzisiaj znakomity zespół…

Pierwszą podstawową sprawą i chyba najwięk-

szym szczęściem jest to, że spotkałem mojego 

obecnego partnera biznesowego Piotra Pilipiuka. 

Dziś łączy nas nie tylko biznes, ale również więzi 

przyjacielskie pomiędzy naszymi rodzinami. Po 

partnerze biznesowym, z którym można realizo-

wać szalone wizje – bo często takie mamy – naj-

ważniejsi są ludzie, którzy nas otaczają w pracy. 

Sukces firmy zawdzięczamy współpracownikom, 

którzy wyznają te same wartości co my, są uczci-

wi, profesjonalni, oddani firmie. Wszystko co 

osiągnęliśmy, to jest nasza wytrwała, wspólna 

praca. Budujemy długotrwałe, stabilne relacje 

biznesowe. Polegamy na sprawdzonych dostaw-

cach. Dla przykładu, gdy zaczynaliśmy kupować 

maszyny, zdecydowaliśmy się na wykrawarki 

firmy Trumpf, notabene jednej z najlepszych na 

świecie i od kilkunastu lat kupujemy je tylko od 

tej firmy. Tak samo linie lakiernicze, które kupili-

śmy z Danii od firmy Idea Line, a mamy ich w tej 

chwili dziewięć. Nie szukamy najtańszych roz-

wiązań, nie zmieniamy partnerów, bo zaufanie 

i sprawny przebieg procesów biznesowych to dla 

nas priorytet. Tę samą filozofię stosujemy w rela-

cjach z naszymi klientami. Nie zależy nam na tzw. 

szybkim „dealu”, nie chcemy niczego sprzedać 

„na siłę”, a zwłaszcza czegoś, czego klient nie po-

trzebuje. Jestem naprawdę dumny z tego, że na 

przestrzeni tych dwudziestu kilku lat, praktycznie 

nie tracimy klientów. Zdarza się, że na chwilę 

odchodzą, bo chcą sprawdzić produkty innej 

firmy, ale najczęściej do nas wracają. Tak samo 

jest z pracownikami. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście 

osobą oddaną, kreatywną, a przede wszystkim 

chce się uczyć, podwyższać swoje kwalifikacje, 

to zostaje na długie lata. Niektórzy pracują z nami 

od samego początku, zaczynali na bardzo niskich 

stanowiskach, a w tej chwili są na stanowiskach 

dyrektorskich, a nawet w zarządzie. To pokazuje 

jak ważne i silne są w Modern-Expo relacje mię-

dzyludzkie i więzi z firmą. 

W marcu br. odbywały się największe na 

świecie targi wyposażenia sklepowego w Dus-

seldorfie, na których to – na bardzo nowo-

czesnej i okazałej „wyspie” prezentowaliście 

własne rozwiązania skierowane dla handlu. 

Bardzo proszę o kilka słów podsumowania nt. 

samych targów, jak i efektów uczestnictwa. 

Targi w Dusseldorfie to taka olimpiada naszej 

branży. Co prawda odbywają się nie co cztery, 

a co trzy lata, jednak bezwzględnie całe śro-

dowisko związane z Retailem przyjeżdża na tę 

największą na świecie imprezę targową. Są tam 

tysiące ludzi i największe tuzy tego biznesu. Na 

każdej kolejnej edycji mamy coraz większe sto-

isko – a jak oceniają to osoby z zewnątrz – rów-

nież coraz piękniejsze i bardziej okazałe. Muszę 

powiedzieć, że w tym roku Modern-Expo nie-

wątpliwie stanęło na podium. Nie jestem w sta-

nie ocenić, które to było miejsce, ale z  pew-

nością wyróżnialiśmy się – zarówno w hali, jak 

i na całych targach. Nie tylko stoiskiem, jego 

designem i powierzchnią (prawie 800 mkw, 

na dwóch poziomach), ale przede wszystkim 

produktami i innowacjami, które zaprezento-

waliśmy. Oprócz linii standardowych produk-

tów, postawiliśmy oczywiście na inteligentne 

rozwiązania typu smart. Chcieliśmy pokazać 

sklepy przyszłości. Potwierdziliśmy, że jesteśmy 

partnerem, który jest w stanie zapewnić kom-

pleksową obsługę – może nie tylko dostarczyć 

zamówione produkty, ale uczestniczyć w budo-

waniu całej koncepcji sklepu. Udział w targach 

był dla nas ogromnym sukcesem. Trzeba mieć 

świadomość, że obecność na takiej imprezie 

to nie jest tylko kwestia postawienia stoiska 

i czekania z kawą na potencjalnego klienta. To 

kilkumiesięczna ciężka praca poprzedzająca 

wydarzenie – zapraszanie firm i osób, z któ-

rymi chciałoby się spotkać, aby przedstawić 

ofertę, porozmawiać. Mogę się pochwalić, że 

odwiedzili nas wszyscy umówieni ważni go-

ście – światowi liderzy Retailu. Wykonaliśmy 

zadanie w 100 procentach, a pozytywne efekty 

tych spotkań już są widoczne. Co ważne, naszą 

obecnością na targach w Dusseldorfie potwier-

dziliśmy wysoką pozycję w branży i ogromny 

potencjał Modern-Expo Group na rynku. To 

budujące, że jako polsko-ukraińskie przedsię-

biorstwo, wyrosłe przecież z niewielkiej firmy, 

staliśmy się znaczącym i szanowanym graczem. 

Na ten sukces pracuje cały nasz zespół, z które-

go jestem naprawdę dumny. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 

sukcesów. 

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny

www.hurtidetal.pl | 27

Wywiad



O polskim rynku cydru, 
możliwościach rozwoju 
i wyzwaniach – przy 
szklaneczce „Cydru 
Niefiltrowanego” 
rozmawiamy z Robertem 
Ogórem, Prezesem 
Zarządu firmy AMBRA S.A.

Dotychczasowe działania, które podejmuje 

AMBRA S.A. w kategorii cydrów świadczą 

jednoznacznie, że traktujecie ją z wielkim 

oddaniem i niezwykle poważnie… Zatem 

Pańskie stwierdzenie na łamach miesięcz-

nika Hurt & Detal: „Chcemy za kilka lub 

kilkanaście lat być współtwórcą wzorca cy-

dru polskiego, który wtedy zdobędzie świat” 

– nabiera na znaczeniu.

Tak, zgadza się. Źródłem naszej strategii cy-

dru jest rozpoznanie unikalnej jakości i walo-

rów bogactwa smaków polskiego jabłka, jed-

nak należy pamiętać, że droga od najlepszych 

na świecie jabłek do najlepszego na świecie 

cydru nie jest prosta. Dla przykładu branża 

winiarska potrzebowała wielu pokoleń, by 

przekuć zasoby zawarte w winogronach na 

unikalne wina. My również musimy wykazać 

cierpliwość, ponieważ produkty regionalne 

o  unikalnej wartości nie powstają z dnia na 

dzień – są ściśle powiązane z cyklami natury. 

Dlatego jesteśmy cierpliwi i mówimy o kilku 

a nawet kilkunastu latach dojrzewania pierw-

szej fazy cyklu rozwoju cydru w Polsce. Mam 

tu na myśli poznanie różnych walorów jabłek, 

ich odmian oraz reakcji w poszczególnych 

fazach produkcji cydru. Dzięki nieustannej 

pracy, co roku możemy wprowadzać nowe, 

naturalne produkty – nowe efekty pracy nad 

jabłkiem, a także od niedawna – nad gruszką.

Kapitał polskiego jabłka powoli udaje nam 

się na tyle przełożyć na produkt, że patrząc na 

ofertę cydrów zagranicznych – możemy już 

pochwalić się wyjątkowym a nawet unikalnym 

smakiem prawdziwego, naturalnego, polskie-

go cydru. Wszystko dzięki temu, że celujemy 

w wysoką wartość produktów regionalnych 

a  nie w masowość produktów przemysło-

wych. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, 

że oddzielamy się od strategii przemysłowej, 

myślimy wyłącznie o wysokiej jakości i warto-

ści produktu, jego unikalności i regionalności. 

Regionalność to a) charakterystyka miejsca, 

naturalnych warunków wpływających na su-

rowiec, na owoc, oraz b) charakterystyczna 

kultura produkcji zmierzająca do wydobycia 

charakterystycznej natury owoców. Dlatego 

ciągła praca nad recepturą i uszlachetnianie 

produktu, to stały element naszego rozwoju. 

Chcemy być unikalnym, regionalnym cydrem, 

który podbije świat!

Wyznaczanie nowych standardów w ka-

tegorii naturalnego cydru, jakim jest Cydr 

Niefiltrowany – wymaga nakładów inwesty-

cyjnych… 

Dla firmy wyprodukowanie produktu natu-

ralnego to duże wyzwanie, które oczywiście 

wymaga nakładów inwestycyjnych. Niezwykle 

ważne są sterylność produkcji, czystość mikro-

biologiczna, odizolowanie tlenu od surowca 

i  produktu we wszystkich etapach produkcji, 

aż do rozlewu. Dlatego też, przekształciliśmy 

nasz zakład w Biłgoraju i dostosowaliśmy do 

produkcji Cydru Niefiltrowanego, aby móc 

produkować go na dużą skalę. Dzięki temu 

polski konsument może kupić produkt regio-

nalny w sklepie, a nie tylko – jak do tej pory 

– w gospodarstwie agroturystycznym. Nasz 

cydr to produkt premium. Wynika to z jego 

charakteru, ale i z kosztów produkcji. Do wy-

produkowania 1 litra Cydru Lubelskiego wyko-

rzystujemy około 1,3 kg jabłek, co oczywiście 

ma odbicie w cenie końcowej produktu.

Jakie działania marketingowe realizujecie 

dla wsparcia sprzedaży Cydru Niefiltrowa-

nego?

Prowadzimy kampanię rynkową pod ha-

słem „NIEFILTRUJEMY”, w której wyraźnie 

podkreślamy różnice pomiędzy cydrem jako 

produktem regionalnym a innymi masowymi 

napojami o smaku cydru. Podobna kampania 

na rzecz produktu naturalnego toczy się prze-

cież właśnie na przykład w rynku piwa. Mó-

wiąc kampania mam tu na myśli nie działania 

biznesu np. jednego producenta a cały rynek 

jako zjawisko społeczne. Dla mnie to konsu-

menci są prawdziwymi graczami rynku, jak 

widzimy to oni wyznaczają trendy. Również 

trwająca wakacyjna trasa koncertowa „Cydr 

Lubelski Spragnieni Lata” to część naszej kam-

panii, której koncert finałowy zwieńczy Lu-

belskie Święto Młodego Cydru we wrześniu. 

To ciekawy i atrakcyjny sposób na dotarcie 

do szerokiego grona odbiorców. Nakręciliśmy 
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także spot sponsoringowy, gdzie pokazuje-

my, że „niefiltrowanie” to sposób życia. Na 

każdej płaszczyźnie obserwujemy powrót do 

naturalności, a co za tym idzie do autentycz-

ności. Niefiltrowaniem zaraziliśmy również 

czytelników miesięcznika Hurt & Detal, któ-

rzy w „Rozmowach Niefiltrowanych” opo-

wiadają zupełnie wprost o tym co ich cieszy, 

a co denerwuje w pracy, w handlu, w życiu. 

W samych sklepach prezentujemy nasze eks-

pozycje i materiały POS związane z Cydrem 

Niefiltrowanym. Mając na względzie fakt, że 

konsumentami cydru w większości są kobie-

ty, zmieniliśmy kolorystykę etykiety naszego 

Cydru Niefiltrowanego na ekologiczno-szarą, 

chcąc trafić także do męskiego grona konsu-

mentów i piwnych smakoszy. 

Polacy mają możliwość spożywania Cydru 

Lubelskiego – pierwszego cydru firmy 

AMBRA – od blisko 4 lat. Jak w tym okresie 

rozbudowywało się portfolio kategorii?

Zaczęliśmy od cydru klasycznego w zielonej 

litrowej butelce. Bardzo szybko wprowadzili-

śmy mniejsze pojemności, w tym także puszkę 

0,5 l. Jednak konsumenci, żeby kategoria mo-

gła rozwijać się długoterminowo, potrzebują 

bogactwa – czyli w tym wypadku różnorod-

ności. Konsumenci nie potrzebują cydru, a cy-

drów. I na to postawiliśmy! Kolejnym krokiem 

było wprowadzenie pierwszego polskiego 

Perry Lubelskiego, a także Cydru Lubelskiego 

z Antonówki. Następnie pojawił się Cydr Nie-

filtrowany. 

A jak podsumuje Pan ten 4-letni okres 

dla całej kategorii cydrów? 

Rynek cydru powoli ulega stabilizacji po tym 

jak w roku ubiegłym odnotowano spadek całej 

kategorii. Związany on był ze zmianami jakie 

zachodzą m.in. w świadomości konsumentów, 

którzy odrzucili ideę cydru jako taniego prze-

mysłowego produktu. To podziałało dla firmy 

Ambra na korzyść. Udział Cydru Lubelskiego 

w rynku na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy 

podniósł się do blisko 60% – odnotowaliśmy 

tym samym wzrost o kilka punktów procento-

wych. I co ważne, nastąpił on w tym samym 

czasie, kiedy wprowadzaliśmy „droższe” wa-

rianty cydru – Antonówka, Perry, Niefiltrowa-

ny. Sam Cydr Niefiltrowany również podniósł 

wartość całej kategorii. Pozytywne przyjęcie 

naszych cydrów przez konsumenta spowodo-

wane było jakością i wysoką wartością produk-

tu regionalnego z polskich jabłek. Tak więc te 

cztery lata to dobry okres, który zmienił naszą 

firmę i myślenie o biznesie. To dopiero po-

czątek drogi, ale jednocześnie czas, w którym 

dzieje się najwięcej.. Jeżeli chodzi o prognozy 

dla tego segmentu, to jeżeli tylko uda się zapre-

zentować konsumentom szeroką i różnorodną 

paletę w dużej dostępności i kiedy cydr będzie 

kojarzył się z naturalnością – to powrócą wzro-

sty sprzedaży dla całej kategorii, a nasz Niefil-

trowany stanie się wzorcem cydru. Myślę, że 

mimo tak krótkiej obecności na rynku cydru, 

dochodzimy do momentu, kiedy możemy 

z  naszym produktem wyjść za granicę. Dzię-

ki intensywnej pracy i zapałowi udało nam się 

stworzyć cydry, które za granicą będą produk-

tami unikalnymi. 

Dużo mówi się o obronie polskiej tradycji 

rolnictwa, sadownictwa i przetwórstwa 

owoców. Czym przejawia się swego rodzaju 

„patriotyzm gospodarczy”?

Zdrowy patriotyzm gospodarczy przynosi 

efekty tylko wtedy kiedy jest oparty na maksy-

malizacji wymagań jakościowych wobec siebie 

samego. Patriotyzm oznacza w tym przypadku 

maksymalne aspiracje tworzenia rzeczy naj-

lepszych i uznawania tylko tego co najlepsze. 

W  tak pojętym patriotyzmie nie ma miejsca 

na protekcjonizm. Wymagamy dużo od siebie, 

nie od innych. Chcemy mieć rynek, na którym 

stworzymy odpowiednie warunki, by mierzyć 

się z najlepszymi. To rynek dla prawdziwych 

pasjonatów chcących maszerować na olimpia-

dzie produktów z polską flagą, dlatego chcemy 

i wymagamy otwartego rynku, na którym mo-

żemy mierzyć się z najlepszymi a wymagania 

jakościowe są najwyższe. 

Jakie wyzwania a jakie nowe możliwości sto-

ją przed dalszym rozwojem kategorii cydrów 

w sprzedaży krajowej, a jakie w eksporcie?

Owoce to ogromny kapitał startowy dla Pol-

ski, dlatego wyzwania, które stoją przed ryn-

kiem cydru są duże. Jednym z ważniejszych 

jest brak ochrony strefy produktu regionalnego 

w postaci prawnych definicji. Na zagranicz-

nych rynkach produkt regionalny wyróżnia się 

na półce spośród produktów przemysłowych 

dzięki dobrze widocznym specjalnym ozna-

czeniom, co daje ogromy kapitał i potencjał 

gospodarczy. Produkt regionalny ma bardzo 

duże znaczenie dla utrzymania i rozwijania 

infrastruktury społeczno-ekonomicznej kraju. 

Rozdrobnienie rynku to atut branży, a na pol-

skim rynku cydru w zasadzie tylko my jesteśmy 

w stanie dostarczyć konsumentowi w większej 

skali produkt regionalny. Inni producenci nie 

przekraczają bariery lokalności a sadownicy 

nie mogą przebić się przez bariery biurokra-

tyczne, dlatego jest to kolejne wyzwanie dla 

całej kategorii cydru. Jednak warto podkreślić, 

że nawet jeżeli usuniemy tę barierę, a nadal 

nie będzie jasno sprecyzowanej definicji cydru 

jako produktu regionalnego, to ich produkty 

nadal nie będą w stanie konkurować na pół-

ce z produktem masowym czy hybrydowym. 

Pamiętajmy, że jedna firma nie może stworzyć 

kategorii, konkurencja jest niezbędna w poszu-

kiwaniu dobrych standardów. Nam potrzebni 

są mali producenci, którzy mają szansę uczest-

niczyć w masowym rynku a dzisiaj skazani są 

na niszową domową produkcję i nie są w sta-

nie dostać się do konsumenta. Sprawa ta do-

tyczy nie tylko rynku krajowego, ale również 

zagranicznego. Na światowych półkach mamy 

szansę na sukces ale tylko z wyjątkowym pro-

duktem regionalnym. 

Dziękuję za rozmowę. 

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
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O nowej, właśnie oddanej do użytku inwestycji 
firmy Wawel w Dobczycach i jej wpływie 
na dalszy rozwój rozmawiamy z Joanną Sztefko, 
Dyrektorem Operacyjnym Wawel S.A.

Za sprawą dużych inwestycji w Dobczycach 

ten rok będzie zapewne jednym z waż-

niejszych momentów w dotychczasowym 

rozwoju firmy Wawel… 

Zdecydowanie… Po przełomowej zmianie 

z  2006 roku, kiedy to wszystkie trzy zakłady 

z Krakowa zostały przeniesione do Dobczyc, 

przeprowadziliśmy kolejną bardzo dużą inwe-

stycję. Jest to faktycznie bardzo ważny moment 

dla naszej firmy. Jak widać, mniej więcej co 10 

lat podejmujemy decyzję o zrobieniu przełomo-

wego kroku. Zrealizowana właśnie inwestycja 

przełoży się na zwiększenie mocy produkcyj-

nych. Szacujemy, że dzięki niej produktywność 

zakładu wzrośnie o co najmniej 20%. Oczywi-

ście samo zwiększenie mocy produkcyjnych nie 

było jedynym celem inwestycji i to nie wystar-

czy, aby być konkurencyjnym na rynku. Naszym 

celem i intencją było przede wszystkim to, aby 

dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń i ma-

szyn, możliwa była produkcja słodyczy o jeszcze 

wyższej jakości niż dotychczas.

Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, na 

czym dokładnie polegało przedsięwzięcie 

inwestycyjne w Dobczycach, jakiego pozio-

mu środków finansowych wymagało, jaki był 

czas realizacji? 

Inwestycję na terenie Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej w Krakowie rozpoczęliśmy pod ko-

niec 2015 roku, a zakończyliśmy na początku 

lipca br. Jej łączny koszt przekroczył 100 mln 

złotych. 

Polegała na wybudowaniu całkiem nowe-

go zakładu produkcyjnego Nr 2, obok już 

istniejącego zakładu Nr 1. W efekcie powstał 

zupełnie nowy budynek stanowiący odrębną 

bryłę, choć oczywiście jest on połączony z za-

kładem Nr 1 estakadą i instalacjami technolo-

gicznymi zapewniającymi współpracę między 

dwoma budynkami. Nowy zakład został wy-

posażony w najnowszej generacji linie tech-

nologiczne, zapewniające jakość produktów 

na najwyższym możliwym obecnie poziomie. 

Nowa część zakładu to również pełna infra-

struktura oraz przestronna hala magazynowa, 

wykorzystująca wysokie składowanie i gwa-

rantująca naszym wyrobom idealne warunki 

przechowywania. Z uwagi na to, że zakład 

Nr 2 posiada najnowocześniejsze rozwią-

zania w zakresie utrzymania odpowiedniej 

temperatury i wilgotności w strefie produkcji 

oraz składowania, wszyscy nasi klienci mogą 

mieć pewność, że towar opuszcza fabrykę 

w stanie idealnym. Ponadto, warto wskazać 

na innowację w zakresie nowych szczelnych 

opakowań, które dodatkowo usprawnią prze-

chowywanie produktów na półkach w sklepie 

bez uszczerbku na jakości. Jest to niezwykle 

istotne w realizacji naszej strategii bezpiecz-

nej produkcji żywności. Z kolei dzięki temu, 

że zainstalowaliśmy w pełni nową kuchnię 

i  instalację do przygotowywania mas, jeste-

śmy bardziej elastyczni – możemy testować 

i wdrażać jeszcze więcej nowych produktów. 

Warto wspomnieć, iż nowy zakład posiada 

bardzo dużą i nowoczesną przestrzeń, którą 

będziemy mogli zagospodarowywać w przy-

szłości w zależności od tego, jak będą się zary-

sowywać konkretne plany dotyczące nowości 

produktowych czy też zwiększania produkcji 

istniejących wyrobów. 

Możemy pochwalić się również proeko-

logiczną infrastrukturą, która znajduje się na 

dachu nowego zakładu. Jest to system ok. 70 

kolektorów słonecznych, który wykorzystu-

je energię cieplną pozyskiwaną ze słońca do 

produkcji ciepłej wody użytkowej. Nasza skala 

produkcji sprawia, że jesteśmy energochłonnym 

zakładem – z jednej strony musimy podgrzewać 

surowce, które rozpuszczamy, żeby na dalszych 

etapach wytworzyć z nich słodycze, a następ-

nie szybko je schłodzić, aby przygotować je do 

pakowania i składowania. Przy obydwu proce-

sach potrzebna jest energia, więc każde nasze 

działanie, które zmierza do tego, żeby energię 

oszczędniej zużywać jest wskazane. To pokazu-

je, że myślimy odpowiedzialnie i globalnie. 

Doinwestowaliście również zakład Nr 1 

w linie technologiczne?

Oczywiście. Ten proces cały czas się toczy, 

ale stanowi odrębny zakres inwestycyjny. In-

westycję w zakładzie Nr 2 traktujemy jako za-

mkniętą całość. 

W jaki sposób przedsięwzięcie inwestycyjne 

wpłynie na zapewnienie jeszcze większego 

bezpieczeństwa produkcji?

Nowy zakład jest bardzo nowoczesny. 

Mamy to szczęście, że od wielu lat współpra-

cujemy z dostawcami technologii, którzy są 

światowymi liderami jeżeli chodzi o produkcję 

spożywczą, w szczególności w kategorii słody-

czy. W związku z tym wszystko jest po pierw-

sze szyte na miarę, a po drugie na najwyższym 

możliwym poziomie, jaki w tym momencie 

jest dostępny w świecie – również w zakresie 

bezpieczeństwa procesu produkcyjnego. Za-

kład Nr 2, jak już wspomniałam, jest bardzo 

przestronny. Znajduje się w nim dużo tzw. 
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miejsc odkładczych, co ułatwia zarządzanie 

ruchem surowców, półfabrykatów i wyrobów 

gotowych, a także sprawia, że produkty można 

przechowywać w zdecydowanie lepszych wa-

runkach przestrzennych, zapewniając idealną 

temperaturę i wilgotność. Przy produkcji spo-

żywczej jest to szczególnie istotne. Oczywiście 

ciasnota nie sprzyja bezpieczeństwu i higienie 

pracy pracowników, stąd dzięki inwestycji wa-

runki BHP także znacząco się poprawiły. Roz-

mawiając o bezpieczeństwie, warto dodać, iż 

ważnym elementem naszej strategii w zakresie 

produkcji słodyczy i ich jakości jest to, aby sta-

le podnosić jakość zabezpieczania wyrobów 

przed wpływem czynników zewnętrznych. 

Dlatego w nowym zakładzie wprowadziliśmy 

zupełnie nowy system pakowania produktów. 

Przykładem jest Mieszanka Krakowska w no-

wej odsłonie, zamykana teraz w nowe, szczel-

ne i bezpieczne opakowanie. Owijka galaretki 

jest zgrzewana, zatem nie ma możliwości, aby 

cokolwiek przedostało się do wyrobów. Jak 

widać, bardzo dbamy o bezpieczeństwo na 

każdym etapie – produkcji, konfekcjonowania 

i przechowywania. 

Które marki z oferty firmy Wawel są wytwa-

rzane w nowym zakładzie w oparciu o nowe 

linie technologiczne?

Na ten moment w zakładzie Nr 2 produ-

kowana jest Mieszanka Krakowska w zupeł-

nie nowej odsłonie smakowej. Już w chwili 

obecnej na półki sklepowe trafiają oblane 

czekoladą galaretki o smaku truskawkowym, 

gruszkowym, wiśniowym i owoców leśnych. 

Oczywiście – jak już wspominałam – w no-

wym zakładzie dysponujemy odpowiednio 

dużą, wolną powierzchnią, w której możemy 

zainstalować nowe ciągi technologiczne. Za-

kład Nr  1 posiada z kolei całą infrastrukturę 

potrzebną do wytwarzania naszego pozostałe-

go asortymentu. 

Inwestycje firmy Wawel na terenie krakow-

skiej specjalnej strefy ekonomicznej, to 

również dobra wiadomość dla rynku pracy…

Oczywiście. Inwestowanie na terenie Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej zawsze wiąże się 

z tym, że przedsiębiorca deklaruje pewne zo-

bowiązania, które następnie musi zrealizować. 

Po pierwsze, jest to poziom wydatków, który 

daje pewność, że duże inwestycje faktycznie 

się pojawią. A drugie zapewnienie, z którego 

przedsiębiorca jest później skrupulatnie rozli-

czany, obejmuje liczbę nowych miejsc pracy 

jakie stworzy. Inwestycja, która została uru-

chomiona w lipcu tego roku również podle-

gała takim deklaracjom. Zobowiązaliśmy się 

do utworzenia 20 nowych miejsc pracy i ten 

poziom zatrudnienia został już nie tylko osią-

gnięty, ale nadal rośnie. Wynika to z faktu, że 

każde miejsce pracy w zakładzie Nr 2 wymaga 

dodatkowej obsługi w działach funkcjonują-

cych w Zakładzie nr 1. Liczymy również na to, 

że w związku ze zwiększoną produkcją i ro-

snącą sprzedażą naszych wyrobów, będziemy 

mogli zatrudnić dodatkowych handlowców, 

specjalistów ds. obsługi sprzedaży eksporto-

wej, specjalistów w dziale zakupów, marke-

tingu i technologii. Z punktu widzenia rynku 

pracy, zapewniamy zatem naprawdę ciekawe 

perspektywy dla osób szukających stabilnego 

zatrudnienia w firmie, która bardzo dynamicz-

nie się rozwija.

Z pewnością jesteście gotowi na kolejne 

inwestycje…

Zdecydowanie. Inwestycje rzeczowe, doty-

czące nowych linii produkcyjnych, na pewno 

są w tym momencie naszym priorytetem, ale 

nie zapominamy także o kwestiach organiza-

cyjnych oraz związanych z obsługą wszystkich 

procesów, które przebiegają w spółce. Oznacza 

to, że są przed nami również pewne inwesty-

cje informatyczne. Chcemy usprawniać nasze 

codzienne działanie, czyli nie tylko rozbudo-

wywać i dokładać kolejne moce produkcyjne, 

ale również dbać o to, aby organizacja działała 

maksymalnie efektywnie. Tego typu przedsię-

wzięcia nie będą pewnie tak spektakularne, jak 

inwestycje w nowe środki trwałe, zważywszy na 

to, że będą toczyły się wewnątrz organizacji, ale 

liczymy na to, że dostrzegą i odczują je przede 

wszystkim nasi Pracownicy, którym dzięki temu 

będzie się lepiej pracowało. Powinni zauważyć 

je również nasi klienci, którzy w efekcie zyskają 

jeszcze lepszą obsługę. Zatem inwestycje we-

wnętrzne i organizacyjne to bardzo ważny kie-

runek, o którym obecnie myślimy.

Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
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O nowej linii produktów Arla Protein rozmawiamy 
z Romanem Jawczakiem, Business & Category 
Development Managerem Arla Foods.

Arla Foods w ostatnim czasie zaskakuje 

nowościami. Co skłoniło Państwa do stwo-

rzenia linii produktów Arla Protein? Do kogo 

jest ona skierowana? 

Linia Arla Protein powstała w odpowiedzi 

na potrzeby osób dążących do uzyskania bądź 

utrzymania smukłej sylwetki. Arla Protein to 

szeroka gama produktów nabiałowych o wy-

sokiej zawartości białka, które mogą stano-

wić smaczną, naturalną i zdrową przekąskę. 

Produkty nie zawierają laktozy, dzięki czemu 

mogą po nie sięgać bez obaw również osoby 

z nietolerancją tego składnika. 

W jakie trendy wpisuje się nowa linia pro-

duktów? 

Dostrzegamy wśród naszych konsumentów 

wciąż rozwijający się trend aktywnego życia 

i  zdrowego żywienia. Klienci są coraz bardziej 

świadomi i zmieniają swoje nawyki zakupowe, 

częściej sięgając po produkty o  przejrzystym, 

krótkim składzie, takie jak na przykład jogurty 

i serki o smaku naturalnym – przekłada się to na 

dane sprzedażowe, wzrost jest widoczny zwłasz-

cza przy wariantach opartych na naturalnych 

składnikach. Zmienia się również wrażliwość ce-

nowa – wobec produktów oczekujemy przede 

wszystkim wysokiej jakości, w konkurencyjnej, 

ale nie najniższej cenie. 

Czy aspekt prozdrowotny i wartość dodana 

produktów to kierunek, w którym będzie 

dalej się rozwijał rynek? 

Zdecydowanie rozwija się świadomość kon-

sumentów odnośnie kupowanej żywności, 

dostrzegamy również rosnące zainteresowanie 

składem produktów i zawartymi w nich war-

tościami odżywczymi. Nie ulega wątpliwości, 

że nasze samopoczucie i zdrowie zależy od 

prowadzonego stylu życia. Sami decydujemy 

jak się odżywiamy i ile czasu przeznaczamy 

dziennie na aktywność fizyczną. Zapotrzebo-

wanie na żywność nieprzetworzoną, pozba-

wioną zbędnych konserwantów, dodanych 

cukrów oraz wzmacniaczy smaku będzie stale 

rosło. Wzrost zainteresowania tymi produktami 

ilustruje dynamika wzrostu segmentu jogurtów 

funkcjonalnych, która wynosi 33% rocznie.

Z jakich produktów składa się nowa linia? 

Jakie są korzyści ze spożywania ich dla 

organizmu? 

Linia naszych produktów składa się z 6 pro-

duktów, w tym twarożkowych serków wysoko-

białkowych, milkshake’ów oraz jogurtów wy-

sokobiałkowych w szerokiej gamie wariantów 

smakowych. W owocowych wersjach produk-

tu głównym źródłem cukru jest naturalny kon-

centrat, sok owocowy lub stewia. Linia charak-

teryzuje się także niską zawartością tłuszczu, 

produkty nie zawierają laktozy a w ich składzie 

dominują składniki naturalnego pochodzenia. 

Atutem produktów są ich poręczne opakowa-

nia On-the-GO, można zabrać je ze sobą na 

siłownię bądź trzymać w domowej lodówce. 

Jaka jest grupa docelowa produktów wzbo-

gaconych białkiem? Czy dzięki wprowadze-

niu linii Arla Protein firma poszerzyła grono 

swoich odbiorców?

Linia produktów Arla Protein została stworzo-

na dla osób dążących do wymarzonej sylwet-

ki, a także pragnących utrzymać smukłą linię. 

Produkty wysokobiałkowe powinny być stałym 

elementem każdej zróżnicowanej diety. Białko 

jest źródłem energii, przyspiesza regenerację 

mięśni i korzystnie wpływa na samopoczucie. 

Arla Foods z każdym kolejnym rokiem i wpro-

wadzaniem nowych linii sukcesywnie powięk-

sza grono swoich odbiorców, umacniając swoją 

pozycję w kategorii produktów nabiałowych 

z  segmentu premium. Świadomi konsumenci, 

do których adresowany jest produkt, w dużej 

mierze zwracają uwagę na jakość oraz wyjąt-

kowy charakter produktu, zarówno pod wzglę-

dem smaku, jak i jego zalet funkcjonalnych. 

Jakie zostały podjęte działania wspierające 

sprzedaż tych produktów? 

Wraz z rozpoczęciem sprzedaży linii Arla 

Foods rozpoczęliśmy współpracę z ambasa-

dorami. Równolegle działania promocyjne 

prowadzone są w prasie i internecie, nasza 

nowa linia produktów wspierana jest również 

w punktach sprzedaży (POS), skierowaliśmy 

także dedykowane materiały edukacyjne dla 

kierowników sklepów. W czerwcu wystartował 

konkurs dla konsumentów, w którym nagrodą 

główną jest spełnienie sportowego marzenia. 

Aby wziąć w nim udział wystarczy zamieścić na 

dowolnym kanale społecznościowym zdjęcie, 

przedstawiające aktywne spędzanie wolnego 

czasu, a także dowolny produkt linii Arla Prote-

in. Pod zdjęciem należy napisać jakie jest nasze 

największe sportowe marzenie i dodać hasztag 

#ArlaProtein. Co miesiąc troje zwycięzców zo-

stanie wybranych przez jednego z naszych am-

basadorów: Kamilę Szczawińską, Julitę Kotecką, 

Kasię Bigos, Pawła Nerka lub Mateusza Gaweł-

czyka. Więcej informacji o naszych produktach 

i prowadzonych działaniach można znaleźć na 

kanałach social media pod hasłem Arla Protein. 

Arla Protein już została zauważona na rynku? 

Linia Arla Protein swój debiut miała na po-

czątku maja tego roku i została przyjęta bardzo 

entuzjastycznie, zyskując znaczną rzeszę fa-

nów. Cieszy nas również duże zainteresowanie 

konkursem dla konsumentów, w którym nagro-

dą główną jest spełnienie sportowego marze-

nia. Coraz więcej osób w różnym wieku stara 

się spędzać swój wolny czas aktywnie, dzieląc 

się swoimi sportowymi postępami za pośred-

nictwem portali społecznościowych.

Dziękuję za rozmowę.

Monika Kociubińska
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Otwarcie nowego Centrum we Wrocławiu to 

ważny krok w rozwoju innowacyjności firmy. 

Jakie są cele tego przedsięwzięcia? 

Centrum Badań, Rozwoju i Jakości to in-

westycja Mondelēz International warta blisko 

17 mln USD. To jedno z najnowocześniejszych 

centrów globalnej sieci ośrodków badawczo-

-rozwojowych firmy. To także kolejny projekt 

Mondelēz International wspierający inwestycje 

w rozwój polskiej branży spożywczej i jej in-

nowacyjność. Gromadzone przez lata, boga-

te doświadczenie firmy w zakresie tworzenia 

i ulepszania swojej oferty ma teraz imponującą 

siedzibę. Pozwoli to zespołowi Centrum czer-

pać z możliwości łączenia dwóch kategorii pro-

duktów – czekolady i ciastek – w jednym, in-

nowacyjnym produkcie. Niezwykle popularne 

w Polsce batoniki Milka Oreo są przykładem 

takiego produktu. Wiążemy bardzo duże na-

dzieje z tym ośrodkiem.

Jakie projekty będą tam realizowane? 

Nowe Centrum to miejsce absolutnie wyjąt-

kowe na skalę europejską – to właśnie tu prak-

tyczne zastosowanie technologii pozwoli na 

weryfikację hipotez badawczych w warunkach 

najbardziej zbliżonych do warunków przemy-

słowych. 

 W najnowocześniejszych laboratoriach po-

wstaną nowe produkty kultowych marek ulu-

bionych słodyczy Europejczyków, a także te-

stowane będą nowe, innowacyjne technologie 

ich wytwarzania. W centrum badań sensorycz-

nych starannie dobrani „testerzy” będą two-

rzyli swoistą kartę identyfikacyjną produktu, za 

pomocą której precyzyjnie zostanie opisanych 

ponad 50 parametrów dotyczących smaku, 

zapachu czy tekstury produktu. Pozwoli to na 

bardzo dokładną kontrolę jego jakości w pro-

cesie produkcji, tak aby spełniał on wszystkie 

oczekiwania konsumentów. Będziemy także 

pracować nad nowymi formatami opakowań. 

Ważnym elementem Centrum jest również 

zaawansowana technologicznie „minifabry-

ka” (tzw. linia półtechniczna). Pozwoli ona na 

analizę obecnych procesów produkcyjnych 

i wdrażanie bardziej efektywnych rozwiązań 

technicznych w produkcji ciastek i czekolady. 

W efekcie będziemy mogli stworzyć prze-

kąski jeszcze lepiej dopasowane do ciągle 

zmieniających się gustów i oczekiwań konsu-

mentów w Polsce i Europie. Z pełnym prze-

konaniem mogę powiedzieć, że to właśnie tu, 

pod Wrocławiem, ulubione słodycze Polaków 

i Europejczyków będą nabierały smaku.

Nad jakimi kategoriami będziecie w szcze-

gólności pracować? 

Skupimy się na produktach z kategorii cia-

stek i czekolady dla naszych wiodacych marek, 

takich jak Milka czy Oreo, uwielbianych przez 

miliony konsumentów w Polsce i Europie. Ob-

serwujemy, że takie połączenia – miękkich lub 

kruchych ciastek i najdelikatniejszej czekola-

dy Milka – są bardzo dobrze odbierane m.in. 

przez Polaków.

Jak liczna jest załoga? Proszę opowiedzieć 

więcej o pracownikach Centrum.

We wrocławskim ośrodku już pracuje szereg 

specjalistów: technologów żywności, eksper-

tów z zakresu prawa żywnościowego, testów 

konsumenckich, badań jakościowych, projek-

tów opakowań, wreszcie inżynierów proce-

su produkcyjnego. W tym momencie ekipa 

Centrum liczy 160 pracowników z 25 krajów 

świata. Jest to wyjątkowy zespół – ludzi zaanga-

żowanych, doskonale wykształconych, którzy 

tu pod Wrocławiem będą tworzyli przekąski 

dla konsumentów w całej Europie. Docelowo 

pracować tu będzie 250 ekspertów z całego 

świata, dzięki którym Polska będzie mogła tak-

że korzystać z nieocenionego transferu know-

-how. Jest to bardzo istotne w kontekście roz-

woju polskiej myśli technologicznej.

Dziękuję za rozmowę.

O jednym 
z najnowocześniejszych 
centrów badawczo-
rozwojowych opowiada 
Adam Gajewski, 
Dyrektor Centrum 
Badań, Rozwoju 
i Jakości Mondelēz 
International w Bielanach 
Wrocławskich w rozmowie 
z Moniką Górką. 
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Dorota Liszka
Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej
Grupa Maspex 

Dzieci od śniadania zaczynają pełen wrażeń dzień w szkole, dla-
tego warto zadbać o to, by było ono wartościowe i smaczne. 
Dżem to produkt, który idealnie sprawdza się jako dodatek do 
kanapek, ale także naleśników, gofrów czy jogurtów. Ulubiony 
smak to gwarancja pysznego posiłku, ale to nie wszystko – Ło-

wicz zadbał też, by Dżemy 100% z owoców Extra Gładkie miały idealnie dostosowaną do 
wymagań najmłodszych formę i konsystencję. Propozycja Łowicza jest tak gładka, jak to tylko 
możliwe – najlepsze owoce są gładko przetarte, pozbawione skórek i pestek, za którymi dzieci 
nie przepadają, a dodatkowo są słodzone sokiem jabłkowym. Nasz drugi pomysł na śniadanie 
to gama płatków zbożowych Lubella Mlekołaki. Wśród przeróżnych wariantów każde dziecko 
znajdzie z pewnością swój ulubiony! To również propozycja uniwersalna – sprawdzi się nie 
tylko z mlekiem, ale też z jogurtem, z dodatkiem dżemu – np. w postaci wyjątkowego deserku. 
Do drugiego śniadania warto zapakować dziecku do szkoły ulubiony sok. Idealnie sprawdzą 
się tu np. Kubuś Go! lub Kubuś 100% w ulubionych smakach najmłodszych, które bezpiecznie 
można zapakować do plecaka.

ilości owoców, warzyw i mleka. Co cieszy, 

liczba szkół uczestniczących w takich progra-

mach z roku na rok rośnie. Natomiast popyt na 

słodycze impulsowe w sklepach spożywczych 

nie spada. Bo wiadomo, że dzieci lubią je naj-

bardziej.

Na nadchodzący początek roku szkolnego 

w sklepach nie powinno zabraknąć produktów, 

które dzieci chętnie zabierają do szkoły. Detali-

ści zgodnie przyznają, że dzieci chętnie sięgają 

po produkty w mniejszych opakowaniach, wy-

godne do ręki i do plecaka. Soki, napoje, wody, 

owoce i słodycze jak również drożdżówki i na-

biał – tego nie może zabraknąć.

W szkołach prowadzone są liczne programy 

propagujące zdrowy styl życia. Cel jest jeden: 

spożywanie przez uczniów produktów nie za-

wierających sztucznych substancji. I tak najin-

tensywniej promowane jest spożywanie dużej 

LUBELLA 
(GRUPA 
MASPEX) 
Mlekołaki Miodo- 
-Kółka

AGROS-NOVA 
(GRUPA 
MASPEX) 
Łowicz Dżem 
100% z owoców 
Extra Gładki 

Z OFERTY PRODUCENTA
Powrót 
do szkoły
Mały format i wygodne opakowanie – to podstawowe kryteria jakimi 
kierują się rodzice wybierając picie i jedzenie do szkoły dla swoich dzieci. 
Rok szkolny zbliża się nieubłagalnie w związku z tym detaliści już powinni 
myśleć jakim asortymentem przywitają uczniów wracających z wakacji.
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Biorąc pod uwagę tzw. wody smakowe, ich 

smak oraz to, że są dosładzane powoduje, 

że uczniowie chętnie po nie sięgają. Opa-

kowania typowe do plecaka, czyli do 500 

ml są niemal tak popularne jak wody sma-

kowe w większych pojemnościach. W 2016 

roku były obecne na ponad 44% wszystkich 

transakcji z wodami smakowymi w sklepach 

małoformatowych. W  czerwcu 2017 roku 

małe wody smakowe były dostępne w 92% 

wszystkich sklepów małoformatowych. W 

sklepie średnio można było znaleźć prawie 6 

wariantów. Konsumenci smakowych wód w 

małych pojemnościach najczęściej sięgają po 

markę Kubuś od Maspexu. W czerwcu 2017 

roku stanowiła ona ponad 68% udziałów wo-

lumenowych w sprzedaży w sklepach mało-

formatowych. Na kolejnym miejscu znalazł 

się Żywiec Zdrój z udziałami wynoszącymi 

ponad 23%. Detaliści sklepów małoformato-

wych w czerwcu 2017 roku najwięcej zarobi-

li na Kubuś Waterrr niegazowany truskawka. 

Picie do plecaka
W drodze do szkoły dzieci bardzo często 

sięgają po wody i napoje w małych pojem-

nościach. Według CMR, wody o pojemności 

do 500 ml stanowiły ponad 20% udziałów 

na paragonach z wodami w sklepach mało-

formatowych do 300 mkw. w ubiegłym roku. 

W  czerwcu 2017 roku wody w małych po-

jemnościach były dostępne w 98% wszystkich 

sklepów małego formatu. W przeciętnym skle-

pie można wybierać spośród 8 wariantów wód 

w pojemności do 500 ml. Do marek wód czy-

stych do 500 ml, po które klienci najczęściej 

sięgają w sklepach małoformatowych należą: 

Żywiec Zdrój, Cisowianka oraz Kropla Beski-

du. W dalszej kolejności znalazły się: Nałę-

czowianka, Piwniczanka, Jurajska, Nestlé Pure 

Life, Primavera oraz Kubuś. 

Jakub Tyczyński 
Młodszy Kierownik ds. Rozwoju Kategorii
Żywiec Zdrój

Najmłodsi piją prawie o połowę mniej wody, niż powinni. Może 
to prowadzić do pogorszenia nastroju i wydolności fizycznej 
oraz spadku koncentracji, a co za tym idzie – możliwości szyb-
kiego przyswajania wiedzy. Zaledwie połowa rodziców zdaje 
sobie jednak sprawę z tego, jaką ilość wody powinny wypijać 

codziennie ich dzieci. Woda powinna stanowić stały element codziennej diety dziecka. Aż 
87% mam dzieci z klas 1-6 wie, że picie wody jest zdrowe i dlatego zachęca swoje dzieci do 
jej picia*. Pomóc w tym może atrakcyjne opakowanie. Żywiec Zdrój chcąc wesprzeć rodziców 
w budowaniu zdrowego nawyku picia wody u dzieci szkolnych wprowadził do swojej oferty 
kolejną nowość: butelki o pojemności 500 ml z bohaterami filmu „Emotki” na etykietach. 
Produkt dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5 l, sugerowana cena wynosi 1,89 zł 
(woda źródlana) oraz 2,39 zł (warianty ze smakiem).
Przełom sierpnia i września to również czas powrotów do przedszkola. Żywiec Zdrój 
posiada w swojej ofercie także produkty dedykowane dla młodszych dzieci krystaliczną 
górską wodę źródlaną w opakowaniu o pojemności 330 ml z wizerunkiem Elsy, Anny i Olafa 
z „Krainy Lodu”. Od lipca na sklepowych półkach znaleźć można również wodę w butelkach 
o pojemności 330 ml z praktycznym dzióbkiem i kultowym bohaterem programu „Mamo, 
Tato, wolę wodę” – Zdrojkiem. 
Warto pamiętać również o tym, że segment wód w opakowaniach dedykowanych dla dzieci 
jest najszybciej rosnącym segmentem kategorii wody. Wyższe niż przeciętne ceny tych pro-
duktów przekładają się na wyższą zyskowność detalisty.
* TNS, Badanie nawyków dotyczących nawodnienia i odżywiania wśród dzieci w wieku szkolnym, Czerwiec 2016.

ŻYWIEC ZDRÓJ
Żywiec Zdrój 
woda niegazowana 
0,33 l licencja seria 
„Maskotka”

Żywiec Zdrój woda 
niegazowana 0,33 l 
sport cap seria 
„Zdrojek” 

Żywiec Zdrój woda 
niegazowana 0,5 l 
sport cap seria 
„Głupawka”

Z OFERTY PRODUCENTA
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Ewelina Laskowska
Brand Manager
DrinkFood

Koniec wakacji oznacza dla uczniów powrót do szkoły, a co za tym idzie naukę oraz 
wytężoną pracę umysłową. Dla rodziców to między innymi pora, by przyjrzeć się ofer-
cie producentów i wybrać te produkty, które będą idealnym dopełnieniem posiłku dla 
swoich podopiecznych. Podążając za oczekiwaniami zarówno dzieci jak i ich rodziców 
firma DrinkFood, producent marki Dodoni, proponuje najmłodszym pyszne i zdrowe 
napoje ze słomką. Dzięki dużej zawartości soku oraz witamin takich jak: witamina C, 
B6, B12 produkowane przez nas soczyście owocowe napoje będą doskonałym dopeł-
nieniem zdrowego i pożywnego drugiego śniadania. Dzięki swojemu kompaktowemu 
i wygodnemu opakowaniu w pojemności 0,2 l dzieci będą mogły delektować się ich 
smakiem w dowolnym miejscu zarówno podczas szkolnej przerwy jak również szalonej 
zabawy po szkole. 
Wśród oferowanych wariantów znajdują się cztery soczyście owocowe smaki: Jabłko, Egzo-
tyczny, Pomarańczowy oraz Marchwiowo-Jabłkowo-Bananowy.

Napoje na sklepowych 
półkach

Napoje w małych pojemnościach to kate-

goria niezwykle ważna w sklepie pani Iwony 

w Kazimierzu Dolnym. „Jestem właściciel-

ką sklepu w Kazimierzu Dolnym od 25 lat. 

Temat zakupu produktów potrzebnych do 

szkoły jest u nas obecny od samego początku. 

Kiedyś był to nacisk bardziej na drożdżów-

ki, dzisiaj wygląda to już troszeczkę inaczej. 

Uczniowie sięgają po nabiał, owoce, najróż-

niejsze przekąski. Sprzedajemy bardzo dużo 

napojów. Wyraźnie zmienia się ten rynek je-

żeli chodzi o produkty dla dzieci. Coraz czę-

ściej uczniowie sięgają po soki. Dużo mniej 

zamawiamy towaru, który kiedyś się bardzo 

DRINKFOOD 
Woda Świętokrzyska 

Woda 
Świętokrzyska 
smakowa

Dodoni 1,75 l 

Z OFERTY PRODUCENTA

Ten napój osiągnął prawie 23% udziałów 

wartościowych w sprzedaży. Na kolejnych 

miejscach znalazły się wody smakowe tej 

samej marki o smakach: malina, jabłko oraz 

cytryna w pojemności 500 ml. 

Iwona Domańska, Właścicielka
Sklep Mini Max
ul. Witkiewicza 4, Kazimierz Dolny
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dobrze sprzedawał, czyli napoje gazowane. 

Teraz również dominują mniejsze pojemno-

ści. Konsumenci kupują produkty bardziej 

naturalne” – przyznaje właścicielka sklepu, 

Iwona Domańska.

„Jeśli chodzi o soki to bardzo dużo sprze-

dajemy tych pod marką Tarczyn, Tymbark 

oraz Kubuś. Sporo sprzedajemy też soków 

w  kartonach. Dzięki temu, że jesteśmy 

w  sieci możemy oferować bardzo dobre 

ceny naszym klientom. Jeśli chodzi o nacisk 

na markę Tymbark to w ostatnich latach 

wiele się zmieniło, zresztą asortyment jest 

bardzo duży, można wybierać wśród sma-

ków, pojemności i rodzajów: napoje, soki 

czy nektary – wybór jest ogromny. Muszę 

powiedzieć, że asortyment mamy prze-

ogromny i  jest on bardzo mile widziany 

przez klientów. Wody zarówno w mniej-

szych jak i w większych pojemnościach za-

mawiamy paletami. Bardzo dużo sprzedaje-

my zwłaszcza wody niegazowanej. Również 

zauważam, że dzieci same się domagają 

wody niegazowanej, proszą ekspedientkę 

o konkretny produkt.

Z racji położenia w typowo turystycznej 

miejscowości rotację wody mamy bardzo 

dużą. Nieraz się dziwimy, że po przywiezie-

niu dostawy za chwilę zaraz znowu trzeba 

jechać do hurtowni. Butelka małej wody 

w garści to widok powszedni. Kiedyś również 

kupowaliśmy dużo tzw. wód smakowych, na-

tomiast dzisiaj zamawiamy ich zdecydowa-

nie mniej. Kultura picia czystej wody weszła 

w stałe nawyki mieszkańców i turystów od-

HORTEX 
HOLDING
Hortex Leon 
100% owoców 
i marchewek: jabłko, 
marchew, banan

NESTLÉ POLSKA
Gerber deser w tubce 
jabłko, banan, 
winogrona z musli

SOLON
Food&Nature Minifruti 
jabłko, czarna 
porzeczka, czarny 
bez i chia – owoce 
skoncentrowane 
w kostkach 

Food&Nature Minifruti 
jabłko, malina 
i czarny bez – owoce 
skoncentrowane 
w kostkach

Hortex Leon 
100% owoców: 
jabłko, banan, 
truskawka

Gerber deser w tubce 
gruszka, banan, 
malina z musli

Gerber deser 
w tubce jabłko, 
ananas, banan 
z musli

Z OFERTY PRODUCENTA

Z OFERTY PRODUCENTA

100% warzyw i owoców bez dodatku cukru
Dbając o prawidłowy rozwój dzieci oraz kształtowanie ich nawyków żywieniowych Hortex 
wprowadził dwie, nowe linie Hortex Leon w wygodnych plastikowych butelkach 300 ml i 1 litr. 
100% marchewek i owoców oraz 100% bananów i owoców bez dodatku cukru, pyszny smak, 
gęsta i aksamitna konsystencja – tak w skrócie można określić nowe linie produktów dla dzieci 
Hortex Leon. 
Soki Hortex Leon to 100% marchewek i owoców, dostępne w następujących wariantach: 
jabłko, marchew, brzoskwinia; jabłko, marchew, banan oraz jabłko, marchew, malina.
Soki marchewkowo-owocowe Hortex Leon są źródłem błonnika, wzbogacono je także w wi-
taminę C a także witaminę A.
100% owoców, czyli bananowo-owocowe koktajle Hortex Leon, bez dodatku cukru dostępne 
w następujących wariantach: jabłko, banan, kiwi; jabłko, banan, mango; jabłko, banan, truskawka.
Bananowo-owocowe koktajle Hortex Leon są źródłem błonnika.

HORTEX HOLDING
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wiedzających nasz sklep. Mało tego – ludzie 

się znają na wodzie, potrafią odróżnić i zo-

baczyć, że skład nie jest właściwy, i że woda 

zupełnie nie jest mineralna tylko zwykła. 

A są faktycznie wody mineralne, które mają 

takie substancje, które posiadają dodatkowe 

właściwości. Klienci bardzo chętnie skłaniają 

się ku tej wodzie nawet jeśli jest ona droż-

sza. I wcale im to nie przeszkadza, ponieważ 

świadomość, że jakość spożywanej wody jest 

wyższa rekompensuje to, że zapłacił za nią 

więcej” – informuje pani Iwona.

Jak przyznaje natomiast detalista z Opo-

la Lubelskiego – w jego sklepie dla dzieci są 

przeznaczone wszelkiego rodzaju napoje i soki 

w mniejszych opakowaniach. „Staramy się je 

eksponować, mamy dodatkowo w lodówkach 

takie napoje. Teraz nawet lepiej sprzedają się 

małe pojemności niż te duże z uwagi, że są 

bardziej poręczne, zwłaszcza, gdy jest ciepło i 

są kupowane do spożycia na świeżym powie-

trzu” – informuje Zbigniew Mazurkiewicz.

Z kolei ekspedientka z Parczewa dostrzega 

pewne reguły w zakupach uczniów. „Wydaje 

mi się, że dzieci szczególnie zwracają uwagę 

na produkty reklamowane. Obecnie są to na-

poje Kubuś oraz Tymbark – które są głównym 

wyborem uczniów. Również zdarza się, że 

sięgają po wodę. Tutaj wybór zwykle pada na 

Cisowiankę, Jurajską oraz tzw. wody smakowe” 

– dodaje pani Justyna Szczygielska. 

Na śniadanie 
w domu i szkole

Kolejną kategorią, której konsumenci w du-

żej części stanowią dzieci to nabiał. Jogurty, 

desery czy serki homogenizowane są idealną 

propozycją na pierwsze śniadanie w domu 

czy też drugie w szkole. CMR zbadał jak kate-

goria ta rotuje w sklepach małoformatowych. 

I tak w czerwcu 2017 roku najwięcej obrotów 

w placówkach małego formatu generowały jo-

gurty łyżeczkowe, osiągając udziały wartościo-

we powyżej 43%. Na drugim miejscu znalazły 

się serki homogenizowane, które generowały 

36% udziałów w sprzedaży kategorii. Nieco 

rzadziej konsumenci sięgają po desery mlecz-

ne – prawie 20% udziałów wartościowych. 

W przeciętnym sklepie małego formatu ka-

tegoria ta jest średnio reprezentowana przez 

28 wariantów, z czego jogurtów łyżeczkowych 

jest zwykle ok. 15 wariantów, deserów mlecz-

Jetting Systems przedstawia nowy rodzaj przekąsek wielozbożowych – Piramidki POPCROP, 
w 5 różnych wersjach. Wypiekane są bez dodatku tłuszczu, wzmacniaczy smaku, konser-
wantów, barwników czy aromatów, dzięki czemu jest to w 100% naturalny produkt, idealnie 
wpasowany w obecne trendy żywieniowe. Mogą pełnić pełnowartościowy posiłek dla dzieci, 
dorosłych i wszystkich dbających o zdrowy tryb życia. W ofercie znajdują się
Piramidki Tradycyjne, Piramidki BIO, Piramidki Bezglutenowe – gryczane, Piramidki Kukury-
dziane – bezglutenowe, Piramidki Kukurydziane z czarnuszką – bezglutenowe.
Do nabycia w: Rossmann, Tesco, Piotr i  Paweł, Freshmarket, Netto, Hebe, Mila, Aldi, Carre-
four i w sklepach ze zdrową żywnością.

JETTING SYSTEMS

JETTING 
SYSTEMS
POPCROP 
Piramidki 
Kukurydziane 
bezglutenowe

POPCROP 
Pełnoziarniste 
piramidki 
zbożowe

Z OFERTY PRODUCENTA

Nowa linia babeczek z licencją Disneya
Od września na sklepowych półkach 
pojawią się w nowej odsłonie babeczki 
GELLWE z licencją Disneya. Babeczki 
są zdrowsze i bogate w błonnik, nie po-
siadają sztucznych barwników oraz są 
o obniżonej zawartości cukru. Babecz-
ki w nowej szacie graficznej występują 
w czterech licencjach: Babeczki Minnie 
czekoladowe z kremem truskawkowym, 
Babeczki Frozen cytrynowe z kremem 
truskawkowym, Babeczki Cars czekola-
dowe z kremem bananowym, Babeczki 
Luna waniliowe z kremem cytrynowym.

FOODCARE
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lipca 2016 roku do czerwca 2017 w sklepach 

małoformatowych firma Zott generowała 78% 

wartości sprzedaży całej kategorii. Dużo mniej-

sze wyniki osiągają kolejni producenci z  ze-

stawienia – Bakoma generująca ok. 8% oraz 

Müller – 6%.

Jogurty łyżeczkowe to kolejna kategoria, 

w  której producentem osiągającym najwyż-

sze udziały jest firma Zott. Od lipca 2016 

roku do czerwcu tego roku w tej kategorii 

generowała prawie 50% udziałów wartości 

sprzedaży. Konsumenci najchętniej z port-

folio tego producenta sięgają po Jogobellę 

Classic o  smakach: malina, poziomka, brzo-

skwinia, wiśnia w kubku 150 g. Kolejnym 

producentem w zestawieniu jest Danone, 

który w czerwcu osiągnął ponad 25% udzia-

łów wartościowych w sprzedaży. Najczęściej 

wybieranymi produktami tego producenta 

jest Danone Fantasia oraz Gratka. Na kolej-

nych miejscach w zestawieniu producentów 

osiągających najwyższe udziały wartościowe 

w sprzedaży znalazły się Bakoma, OSM Piat-

nica, SM Mlekovita, Müller, Mlekpol, Polmlek 

oraz OSM Łowicz. 

Spośród producentów serków homogeni-

zowanych największe udziały wartościowe 

w  sprzedaży w sklepach małoformatowych 

do 300 mkw. generuje Danone (ponad 50% 

w okresie lipiec 2016 – czerwiec 2017). Na 

kolejnym miejscu znajduje się Mlekpol – po-

nad 23%, Polmlek – ok. 6%, Bakoma ponad 

4% oraz Średzka SM ponad 2%. Najchętniej 

nabywanym serkiem jest Danio waniliowy, 

następnie Rolmlecz waniliowy, Danio tru-

skawkowy oraz Danio brzoskwiniowy. 

Nabiał uczniom
Nabiał to kategoria typowo śniadaniowa, 

zarówno w domu jak i w szkole. Poręczne 

opakowanie i mały format sprawiają, że dzieci 

chętnie zabierają do szkoły jogurty, desery czy 

serki. Ta kategoria bardzo dobrze rotuje w skle-

pie Mini Max. „Z nabiału bardzo dużo sprze-

dajemy rzeczy dla dzieci ale raczej tych sło-

dzonych. Są to różnego rodzaju jogurty, serki 

oraz desery. Nie mamy jakiegoś bardzo dużego 

wyboru z racji ograniczenia miejsca, w związku 

z tym skupiamy się na podstawowych i ogólnie 

znanych markach, czyli Bakoma, Danone oraz 

Zott. Bardzo dobrze rotują desery Fantazja, 

Monte czy Wyspa Mleczna. Uczniowie chętnie 

sięgają po kanapki mleczne, których sprzedaje-

my bardzo dużo w roku szkolnym” – informuje 

pani Iwona Domańska. 

Jednak w tej kategorii klienci sklepu Pani Iwo-

ny dokonują różnych wyborów. „Nie ukrywam, 

że jest też bardzo dużo dzieci, które preferują 

jogurty naturalne. Dużo również sprzedaje-

my serków wiejskich, które są niedosładzane. 

nych oraz serków homogenizowanych ok. 7. 

Kategoria deserów mlecznych jest zdomino-

wana głównie przez jednego producenta. Od 

DANONE
Kiri przekąska

Kiri z twarożku 
śmietankowego

Z OFERTY PRODUCENTA

Paprykarz RYBKA dla Juniora 
Nowość w ofercie Dega – jeden z produktów innowa-
cyjnej linii konserw dedykowanych dzieciom. Produk-
ty nie zawierają wzmacniaczy smaku, konserwantów, 
barwników i aromatów.
Wysokiej jakości mięso wędzonego pstrąga to dosko-
nała propozycja uzupełnienia diety naszych młodych 
konsumentów. Opakowanie 125 g.

DEGA

Marka Sotelli wprowadziła na rynek kolejny rodzaj makaronu specjal-
nie z myślą o najmłodszych. Jest to makaron kukurydziany STARS. Ma-
karon w kształcie gwiazdek, występuje w gramaturze 400 g. W środku 
opakowania znajduje się kolorowanka dla pociech. Stanowi on dosko-
nałą bazę do dań z dodatkiem mięsa, warzyw sosów oraz sprawdzi się 
jako dodatek do zup. W swoim składzie zawiera jak wszystkie nasze 
makarony mąkę kukurydzianą i wodę i oczywiście jest bez glutenu. Za-
chęcamy do posmakowania i do odwiedzenia naszej strony.

POL-FOODS
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Olga Stryjewska
Asystentka w Dziale Promocji i Reklamy
CEDROB

Nadchodzi wrzesień, czas powrotu z dłuższych urlopów wypoczynkowych do szkoły 
oraz pracy. Warto pomyśleć o pełnowartościowym śniadaniu, które doda niezbędnej 
energii do twórczej i kreatywnej pracy na cały dzień. Doskonałym rozwiązaniem jest 
pełnowartościowa kanapka. Cedrob tworząc od lat wędliny drobiowe, z najwyższą 
starannością przygotowuje produkty, które trafiają na polskie stoły każdego poran-
ka. Szeroka oferta mięsnych specjałów, do których konsumenci chętnie wracają przy 
wspólnym posiłku buduje i wzmacnia markę.
Ulubione dodatki warzywne w połączeniu z delikatnym Kurczakiem gotowanym Cedrob 
sprawdzą się o każdej porze dnia, a łatwość przygotowania i ewentualnego przecho-
wywania np. w szkolnym lunch boxie czynią go niezastąpioną przekąską. Z pewnością 
kolorowa, smaczna i łatwa w spożyciu forma podania zyska przychylność najmłodszych. 
Podstawową zaletą Kurczaka gotowanego Cedrob jest delikatność oraz wysoka zawar-
tość pełnowartościowego, łatwo przyswajanego przez organizm białka. Wyrób ten na 
pewno przypadnie do gustu dzieciom ze względu na subtelny smak oraz lekką kon-
systencję, co jest szczególnie ważne przy komponowaniu menu dla młodszych. 

Dodatkowo serki Bieluch czy nawet serki Ka-

napkowe na kanapkę do szkoły cieszą się za-

interesowaniem w roku szkolnym. To również 

mnie cieszy, że dzieci nie zadowalają się bato-

nem tylko kupują np. nabiał. Chociaż to tylko 

część tych młodszych konsumentów” – przy-

znaje właścicielka sklepu w Kazimierzu Dolnym. 

Zakupy uczniów i rodziców
Sklep pana Zbigniewa Mazurkiewicza 

w  Opolu Lubelskim znajduje się w bliskiej 

okolicy szkoły. Jak przyznaje, dzięki temu dużo 

uczniów w drodze do szkoły wstępuje do jego 

placówki. „W szkole jest sklepik, który się czę-

ściowo u nas zaopatruje, jednak i do nas przy-

CEDROB
O’kurcze wędzone 

Kurczak 
gotowany 

Z OFERTY PRODUCENTA

Zbigniew Mazurkiewicz, Właściciel
Sklep „Makpol”
ul. Kościuszki 10, Opole Lubelskie

46 | www.hurtidetal.pl

Kategorie produktów

r e k l a m a





Piotr Laskowski
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
JBB

Każdy rodzic wie, że pierwsze śniadanie jest najważniejszym po-
siłkiem w ciągu dnia, dzięki któremu dzieci mają energię na cały 
poranek. Najprostszym i jednocześnie najbardziej popularnym 
rozwiązaniem jest przygotowanie kanapek. Oczywiście, aby za-
chęcić dzieci do jedzenia i rozbudzić ich apetyt muszą być one 

pyszne i przygotowane z pomysłem. Do stworzenia smacznych kanapek polecamy szynkę 
masarza, szynkę z beczki, a także delikatną polędwicę miodową oryginalną. Ciekawą alterna-
tywą jest również tyrolska lub nasz przysmak w konserwie, który wraz z grahamką z masłem 
i kakao stworzy smaczny i pełnowartościowy posiłek. Na drugie śniadanie do szkoły propo-
nujemy przekąski, które nie będą zajmować dużo miejsca w plecaku, a dziecko będzie mogło 
po nie sięgnąć w przerwie między lekcjami np. parówki tęczowe, parówki jogurtowe i parówki 
z szynki bez glutenu, a także kabanosy np. boryckie.

stawowe pozycje jak śmietana, mleko, sery 

białe i żółte. Biorąc pod uwagę galanterię 

nabiałową dobrze sprzedaje się Danone, 

Bakoma i OSM Krasnystaw. Mamy jeszcze 

wybrane produkty z innych mleczarni, np. 

z Mlekovity czy Piątnicy. Z tymi firmami 

współpracujemy od początku i te produkty 

u nas mają zbyt, mógłbym powiedzieć, że 

tendencja jest lekko wzrostowa. Asortyment 

jest podpasowany pod klienta i nie widzę 

potrzeby by go poszerzać” – przyznaje wła-

ściciel sklepu Zbigniew Mazurkiewicz. 

JBB
Szynka Masarza

KONSPOL HOLDING
Parówki z kurczaka 180 g – 100% mięsa 
z kurczaka

PMB
Krakowska Sucha

Kabanosy 
z kurczaka 100 g

Hamburger 
wieprzowy 
w bułce 280 g

Z OFERTY PRODUCENTA

chodzi dużo uczniów na zakupy. Dzieci przy-

chodzą do mojego sklepu również na przerwie 

w lekcjach. Ale i rodzice robią tu większe zaku-

py czy to rano czy po pracy. Również zależy to 

od tego czy dzieci otrzymują kieszonkowe od 

rodziców, jedne mogą sobie pozwolić na ulu-

bione produkty, a inne wybierają te najtańsze. 

Jedne dostają od rodziców kanapki do szkoły, 

inne nie. Wszystko zależy od przyzwyczajeń 

rodziny” – informuje właściciel sklepu Zbi-

gniew Mazurkiewicz.

Gdy zaczyna się rok szkolny w sklepie 

Makpol zwiększa się przede wszystkim ilość 

paragonów na niewielkie kwoty, na których 

występują głównie słodycze i małe napoje. 

„Rano rodzice dokonują zakupów na śnia-

danie: pieczywo, nabiał i wędliny. Dużo 

sprzedajemy również różnego rodzaju płat-

ków śniadaniowych, a przy okazji i mleka. 

Mamy 3 marki płatków śniadaniowych: 

Toruń Pacific, Lubella oraz marka własna. 

O ile pierwsze są wybierane troszkę rzadziej 

ze względu na swoją cenę to Lubella i mar-

ka własna rotują bardzo dobrze. Z nabiału 

dużo sprzedajemy produktów naszej mle-

czarni opolskiej, z tym, że są to takie pod-

Tartare Pikantna Żurawina z Pieprzem
Tartare Pikantna Żurawina z Pieprzem to połączenie słodkiej, lekko 
kwaskowatej żurawiny oraz pieprzu, który nadaje charakteru – wyrazi-
stego i pikantnego. Kompozycja tych dwóch szlachetnych składników, 
zatopionych w puszystym serku sprawia, że przyjemność płynąca z je-
dzenia jest jeszcze większa. Przekonaj się, jak przeciwieństwa mogą się 
przyciągać. Spróbuj serka Tartare Pikantna Żurawina z Pieprzem i do-
łącz do grona smakoszy całej linii Tartare!

MLECZARNIA TUREK
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HARBIO
Maoam Kracher

Maoam Stripes

Z OFERTY PRODUCENTAJak podaje CMR, płatki śniadaniowe zwykle są 

reprezentowane w sklepach małoformatowych 

przez ok. 9 wariantów. W tej kategorii wystę-

puje jeden lider, który zdecydowanie wyprze-

dza przeciwników. Jest to Nestlé z udziałami 

bliskimi 65%, w okresie od lipca 2016 roku do 

czerwca 2017 r. W dalszej kolejności znalazły 

się Maspex, Sante, FoodCare, Otmuchów, Ba-

kalland, Cenos, Melwit, Sawex oraz Kupiec. 

Płatki śniadaniowe to nie tylko dobra pro-

pozycja na śniadanie w domu. W sklepie pani 

Iwony w Kazimierzu Dolnym dużą popularno-

ścią cieszą się płatki w małych pojemnościach, 

które można spożyć w ciągu dnia w każdym 

miejscu. „Mamy duży wybór płatków śnia-

daniowych, ze względu na przejezdnych 

i  uczniów właśnie – są to małe porcje 50 g, 

różnego rodzaju musli, szczególnie bardzo 

dużo produktów od Sante. Producent ma sze-

roką ofertę ciekawych zestawów, a przy tym 

ładne opakowania zachęcające do konsump-

cji. Mamy również ciekawe propozycje z Fitel-

li, której bardzo dużo sprzedajemy. Mniejsze 

pojemności są bardziej wygodne dla naszych 

klientów, z kolei jeśli już poszukują dużych 

pojemności to z pewnością wolą takie produk-

ty kupić w markecie. U nas, owszem, też są 

w dużych pojemnościach, jednak porównując 

do sprzedaży jaka była kiedyś, większe pojem-

ności straciły na zainteresowaniu” – informuje 

pani Iwona. 

HELIO
Baton zbożowy Śliwka & czekolada

KONSHURT
„MK” Konfitura 
brzoskwiniowa

Baton zbożowy Owoce leśne 
& polewa jogurtowa

Jacek Wyrzykiewicz 
PR & Marketing Services Manager 
Hochland Polska

Wszechobecny trend zdrowego odżywiania obejmuje tak-
że najmłodszych, a wiedza rodziców na temat zbilansowanej 
diety ucznia jest coraz większa. Zdrowe, odżywcze produkty 
żywnościowe są komplementarnym elementem tego tren-
du. Nabiał zawsze był i będzie odbierany pozytywnie, jako 

zdrowy i niezbędny element codziennej diety, która powinna być bogata w całą serię su-
plementów znajdujących się w produktach mlecznych, takich, jak wapń, białko, witaminy. 
W ofercie Hochland Polska jest dużo serów wykorzystywanych do kanapek, ale szcze-
gólną popularnością cieszą się sery topione w krążkach, plastrach czy bloczkach, a także 
plastrowane sery żółte. Dobrym komponentem kanapek są także puszyste sery twarogo-
we, np. Almette, wykorzystywane do smarowania pieczywa. Z kolei nowy Kanapkowy to 
pyszny aksamitny ser o kremowej konsystencji. Za jego wyjątkowy charakter odpowiadają 
wyraziste składniki i różnorodność dostępnych smaków! W ofercie można wybierać spo-
śród sześciu wariantów, wśród których znalazły się: śmietankowy, z czosnkiem i ziołami, 
z ogórkiem i koperkiem, z prażoną cebulką, z szynką oraz ze szczypiorkiem. 

HOCHLAND POLSKA
Hochland Kanapkowy – serek 
kremowy z szynką!

Almette 
śmietankowy 
– puszysty serek 
twarogowy!

Z OFERTY PRODUCENTA

Płatki śniadaniowe 
na paragonach

Śniadanie w domu dla dzieci często spro-

wadza się do konsumpcji płatków z mlekiem. 
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Słodkie przekąski
Uczniowie zarówno młodsi jak i starsi czę-

sto wstępują do sklepu po słodkie przekąski, bo 

przecież dzieci je uwielbiają. Potwierdza to rów-

nież pani Iwona, która na podstawie sprzedaży 

przyznaje, że słodycze to podstawa, chociaż – 

co cieszy – zdrowe przekąski też są mile widzia-

ne. „Oczywiście najróżniejsze batoniki sprze-

dajemy w dużych ilościach. Uczniowie często 

sięgają też po mleczne produkty. W związku z 

tym, że sprzedajemy jeszcze oprócz tego, we 

współpracy z zaprzyjaźnioną restauracją w Pu-

ławach, kanapki oraz sałatki, bardzo dużo mło-

dzieży od jakiegoś czasu preferuje właśnie takie 

produkty. Codziennie mamy świeże dostawy i 

klienci z  tego korzystają. Oprócz tego w roku 

szkolnym dużo sprzedajemy rogalików 7Days” 

– opowiada właścicielka sklepu.

Jeśli chodzi o słodycze, które dzieci kupują 

w Mini Maxie to są to naprawdę różnorod-

ne wybory. „Uczniowie sięgają po batoniki, 

wafelki, pakowane rogaliki i ciastka, paluszki, 

orzeszki, no i oczywiście chipsy, które dzieci 

uwielbiają. W  tej chwili handlujemy wyłącz-

nie firmą Lay’s, ponieważ mamy bardzo dobrą 

współpracę, a przedstawiciel jest na zawołanie. 

Natomiast mamy bardzo szeroki wybór jeśli 

chodzi o smaki, jednak najlepiej sprzedają się 

te reklamowane w telewizji. Nie mniej w więk-

szości są to tradycyjne smaki, czyli papryka, 

zielona cebulka oraz fromage. Reszta smaków 

zależy od tego co fala popularności na dany 

czas przynosi. 

ROS-SWEET
MORESO QUICK 
SNACK Pestki dyni 
z solą himalajską 
– produkt polski 

MORESO 
QUICK SNACK 
Chrupiąca 
kukurydza 
z solą morską 

Z OFERTY PRODUCENTA

Biorąc pod uwagę batoniki wszystko zależy 

od preferencji konsumenta. Jedni preferują 

batoniki zbożowe, z musli, inni czekoladowe, 

a jeszcze inni wafelki w czekoladzie lub bez. 

Ba!, Sante, Snickers, Mars, Princessa, Grześki 

oraz chałwy rotują na bieżąco. Dzięki temu, że 

3 lata temu odważyłam się zrobić przykasową 

ladę szybkiej sprzedaży – mimo moich obaw 

– sprzedaż diametralnie wzrosła. Rzeczy, które 

są wystawione w zasięgu ręki klienta powodują 

to, że on po nie sięga i kupuje” – dodaje Iwona 

Domańska. 

Dobrze skomponowana oferta powinna być 

przede wszystkim zróżnicowana, by klienci 

mogli zaspokoić swoje różne gusta. „Staramy 

się, żeby to miejsce było urozmaicone, czyli 

jak są przekąski to oprócz rzeczy przetworzo-

nych oferujemy ziarna, orzeszki czy bakalie, 

coś co ma większy sens zdrowotny niż chipsy. 

Tak samo jest ze słodyczami, jeżeli oferujemy 

batony to staramy się mieć też propozycje fit, 

czyli zbożowe i z musli” – przyznaje właści-

cielka sklepu Mini Max.

W Opolu Lubelskim pracownicy sklepu 

również starają się, by odpowiednio wyeks-

ponować ofertę dla najmłodszych. „Mamy 

szeroką ofertę słodyczy, m.in. od Wedla, 

Wawel, Mieszko, Mars. Batoniki, wafelki, 

cukierki, lizaki – mamy bardzo zróżnicowa-

ny asortyment. Staramy się mieć zarówno 

produkty droższe jak i tańsze, każdy klient 

znajdzie coś dla siebie. Ekspozycję dla 

najmłodszych staramy się dopasować tak, 
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by była ona w zasięgu ręki bądź wzroku 

klienta. Wszyscy dostawcy chcą być przy ka-

sie. Jednak nie jesteśmy w stanie ich wszyst-

kich tam umieścić” – wyjaśnia Zbigniew Ma-

zurkiewicz, właściciel sklepu.

Zakupy śniadaniowe
A co rodzice kupują swoim pociechom na 

śniadanie? „Poranne zakupy w moim sklepie 

robi bardzo dużo osób, ustawia się przeważnie 

kolejka po pieczywo, sery i wędliny. Asorty-

ment pieczywa kiedyś był bardzo ubogi, teraz 

wszystko się zmieniło, zaopatrujemy się w 4 

piekarniach, w tym 2, które mają bardzo sze-

roki asortyment, a i tak nie jesteśmy w stanie 

wszystkiego pokazać klientom, ponieważ nie 

mamy tyle miejsca. W tej chwili sprzedajemy 

bardzo dużo bułek, które są pełnoziarniste 

z najróżniejszymi nasionami, z dynią, ze sło-

necznikiem, mieszane, żytnie. Asortyment 

mamy przeogromny. 

Bardzo dużo sprzedajemy serów i białych 

do smarowania i żółtych. Szczerze mówiąc 

czasami mam problem dostać sery, ale nie te 

podstawowe, tylko długodojrzewające, moc-

no twarde, droższe z konkretnym smakiem. 

A właśnie takie sery u mnie w sklepie mają 

swojego klienta. Muszę je wyszukiwać i spro-

wadzać z całej Polski, a są one bardzo często 

wytwarzane w małych prywatnych mleczar-

niach. Ale mamy też bardzo dużo podstawo-

wych rodzajów typu gouda, edam czy morski 

i one sprzedają się rewelacyjnie. 

Z wędlin mamy również bardzo duży 

asortyment – od szynek, poprzez pasztety 

Justyna Słota
Młodszy Specjalista ds. Wizerunku i Promocji 
ROS-SWEET

W naszej ofercie posiadamy wiele produktów, które z pew-
nością mogą zostać włączone do codziennej i zróżnicowanej 
diety każdego ucznia. Niekwestionowanym liderem są jednak 
przekąski MORESO QUICK SNACK z solą himalajską. Produk-
ty z najnowszej linii są zdrowszą alternatywą dla wysoko prze-

tworzonych snacków – prażynek, chipsów i batonów. W składzie przekąsek znajdują się 
prażone bez tłuszczu ziarna, pestki lub orzechy oraz bogata w minerały sól himalajska. Pro-
dukt jest doskonałym źródłem magnezu, fosforu i potasu, pierwiastków, które wspomagają 
pracę mózgu. Małe i poręczne opakowanie typu „on-the-go” mieści się w każdym plecaku, 
torebce, a nawet kieszeni. Przekąskę można zabrać ze sobą wszędzie. Dzięki optymalnej 
gramaturze produkty QUICK SNACK można zjeść na przerwie lub w drodze do szkoły.

po różnego rodzaju warianty pieczone, np. 

polędwica. Dzieciaki na przerwach również 

przychodzą po kabanosy, których mamy bar-

dzo dużo: smaków, rodzajów, pojemności 

i producentów. I to bogactwo zachęca klien-

tów do sięgania po nie. Kabanosy dodatkowo 

nie potrzebują, by je przechowywać w  lo-

dówce dlatego mamy je wystawione tak, by 

klienci mogli sięgnąć i wybrać ulubiony smak. 

W ladzie wędliniarskiej pilnuję tego, by co 

jakiś czas pojawiały się inne produkty, by 

klienci nie znudzili się stałym asortymentem” 

– wyjaśnia pani Iwona z Kazimierza Dolnego. 
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Aneta Połetek
Specjalista ds. Marketingu
TBM

Powrót do szkoły to nie lada wyzwanie nie tylko dla rodziców, 
lecz także dla właścicieli sklepów. Naprzeciw oczekiwaniom obu 
stron wychodzi nasza marka Tygryski z uwielbianym przez dzieci 
brand hero – Tygryskiem – na każdym opakowaniu. Jak przystało 
na lidera w kategorii produktów dla dzieci mamy w ofercie pro-

dukty o różnych smakach, kształtach i gramaturach. Z myślą o najmłodszych uczniach i ich 
małych plecakach, proponujemy bezglutenowe Chrupki kukurydziane z kaszą jaglaną w mini 
opakowaniu – 15 gram. To idealny produkt na 2. śniadanie, który w połączeniu z ulubionym 
jogurtem dziecka tworzy pożywny posiłek. Dla bardziej wymagających uczniów polecamy całą 
gamę chrupek deserowych Tygryski, które dzięki gramaturze 70 g, są idealną opcją na podzie-
lenie się z przyjaciółmi na szkolnym korytarzu.

Rok szkolny w Parczewie
„Chipsy, słodycze oraz napoje w małych 

pojemnościach to produkty, które szczegól-

nie zyskują na zainteresowaniu w okresie 

szkolnym. Rano do sklepu dzieci przychodzą 

przeważnie z rodzicami, natomiast już po 

szkole same. Ze słodyczy najczęściej sięgają 

po batony. Snickers, Góralki, 3Bit to ulubio-

ne marki. Dzieci sięgają również po cukierki 

czy lizaki w różnych wymyślnych opakowa-

niach. Są to małe produkty, których cena jed-

nostkowa jest niewielka. Również wszelkie 

nowość bardzo przykuwają uwagę uczniów. 

Każdy do tej pory nie znany produkt musi 

zostać spróbowany” – informuje ekspedient-

ka sklepu w Parczewie Justyna Szczygielska. 

W okresie wakacyjnym w parczewskim sklepie 

takie produkty sprzedają się dużo wolniej. 

„Z chipsów najczęściej dzieci sięgają po 

Hypery, ponieważ paczka jest w miarę duża, 

a cena niska. Rano w drodze do szkoły sięgają 

po 7Days, Chipicao i drożdżówki. Bardzo do-

TBM
Tygryski chrupki 
kukurydziane 
owocowe 70 g

Tygryski 
chrupki 
kukurydziane 
z kaszą 
jaglaną 15 g

Z OFERTY PRODUCENTA

Justyna Szczygielska
Sklep spożywczo-przemysłowy
ul. Szkolna 5, Parczew
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dukty, które kupują dorośli są ustawiane da-

lej na regałach za ekspedientką” – wyjaśnia 

Justyna Szczygielska. 

Wakacje kończą się nieubłagalnie, to najlep-

szy czas, by pomyśleć o ofercie skierowanej do 

uczniów, którzy wracają do szkół. Z pewnością 

należy zwrócić uwagę na produkty z silnym 

wsparciem reklamowym. Musi być kolorowo 

i ciekawie – tak skomponowana oferta zwróci 

na siebie uwagę każdego ucznia.

Monika Kociubińska

brze na dzieci wpływają akcje promocyjne po-

legające na zbieraniu naklejek. Zachęca to do 

kupowania i zbierania” – dodaje pani Justyna.

Niekiedy również klienci sklepu w Parcze-

wie dokonują zakupów do domu na śniadanie. 

Na paragonach dominują w tym przypadku: 

pieczywo, jogurty, sery, wędliny, mleko i płatki 

śniadaniowe. Natomiast dzieci głównie sięgają 

po impulsy. 

„Powrót uczniów do szkoły w naszym 

sklepie odczuwamy bardzo mocno i to 

pozytywnie, mamy większą sprzedaż niż 

w okresie wakacyjnym. Latem nie zamawia-

my dużo produktów typowych dla dzieci bo 

wiadomo, że to się nie sprzeda. Robimy tak 

co roku, że w czerwcu ograniczamy zamó-

wienia i przez wakacje mamy mniejszy asor-

tyment. Natomiast już w sierpniu zamawia-

my je znowu na powrót uczniów do szkół. 

Wszystkie produkty impulsowe dla dzieci 

muszą być dla nich widoczne, dlatego sta-

ramy się mieć je wszystkie na widoku. To co 

najbliżej lady jest dla najmłodszych, a pro-

Z OFERTY PRODUCENTA

TYMBARK 
(GRUPA MASPEX) 
Kubuś Waterrr Maliny

Kubuś Play 
marchewka, 
truskawka, jabłko, 
limetka
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Słodkie przekąski

Na mały głód czy drobną zachciankę nie ma nic lepszego niż przekąska, a szczególnie ta na słodko. Takie produkty 
to nie tylko łakomy kąsek dla dzieci, ale coraz częściej – również dorosłych! Sprawdzamy co obecnie jest hitem 
sprzedaży na sklepowych półkach, a także co nowego można znaleźć w portfolio producentów słodyczy.

więcej, słodycze są nieodłączną częścią co-

dziennej diety Polaków. Na rynku pojawia się 

więc ich coraz więcej. Tej kategorii nie ominął 

również trend na spożywanie prozdrowotnych 

posiłków, dlatego coraz chętniej producenci 

oferują konsumentom słodycze z dużą zawar-

tością witamin, pozbawione sztucznych barw-

ników czy z ograniczoną zawartością cukru.

Małe słodkości
Wśród twardych cukierków, które oferowa-

ne są w sklepach o powierzchni mniejszej niż 

300 mkw., liderem pod względem wartości 

sprzedaży jest Storck. CMR podaje, że firma 

w okresie od czerwca ubiegłego roku do końca 

maja 2017 r. firma miała 28,5% udziałów. Z ko-

lei w tym samym przedziale czasowym prawie 

20% przypadło dla Coliana. Wysoko znaleźli 

się też Mieszko, Odra, Roshen, Wedel, Wawel, 

Słowianka, Jedność i Perfetti Van Melle.

Przekąską, którą łatwo zabrać ze sobą na wakacyjną wycieczkę lub wyjazd, są batony zbo-
żowe. Baton jest też przekąską, do której nie trzeba przekonywać najmłodszych. Tutaj moż-
na wybierać spośród wielu smaków czy połączeń. Śliwka-czekolada, owoce leśne z polewą 
jogurtową, ziarna zbóż plus miód, a może banan-czekolada? Niezależnie od tego, które ze-
stawienie smakowe wybierzesz, taka przekąska pozwoli Ci zaspokoić głód i dostarczyć po-
rządnej dawki energii. Bazą batonów zbożowych są m.in. płatki owsiane, czy płatki z pełnych 
ziaren zbóż, zaś dodatki oparte na naturalnych składnikach, np. czekoladzie, czy naturalnym 
miodzie, a nie ich zamiennikach. 

HELIO

MIESZKO
Michaszki 
Junior

Michaszki 
Original

Z OFERTY PRODUCENTAPrzekąski na słodko zwykle są niewiel-

kie i  mają niską cenę jednostkową, przez co 

chętnie są wybierane przez konsumentów. Co 
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W przypadku marek cukierków twardych, CMR policzył, że najwyż-

sze udziały wartościowe w małoformatowych placówkach handlowych 

miała w ostatnim czasie Goplana. Jej pozycja jest stabilna i od blisko 

trzech lat utrzymuje się na poziomie ok. 20% udziałów wartości sprze-

daży kategorii. W zestawieniu top 10 znalazły się też nimm2, Werters 

Original, Kopiko, Odra, Mieszko, Roshen, Wedel, Ice Fresh i Wawel.

Do żucia
Propozycją dla nieco starszych, a także dzieci, które powinny dbać 

o zdrowy uśmiech, mogą być gumy do żucia, które nie tylko dobrze sma-

kują, ale potrafią zapobiegać próchnicy (w wersji bezcukrowej). CMR po-

daje, że w kategorii gum do żucia, liderem sprzedaży w małoformatowych 

placówkach handlowych pozostaje od lat Wrigley. W tym segmencie swo-

je produkty w sklepach do 300 mkw. oferują też m.in. Perfetti van Melle, 

Roshen czy Trebor. Najchętniej wybieraną marką w kategorii jest Orbit. Za 

nim znajdują się Airwaves i Winterfresh. W zestawieniu CMR wymienia 

też Juicy Fruit, Wrigley, Center Shock, Chupa Chups czy Mentos.

Wśród słodyczy do żucia nie można nie wymienić cukierków roz-

puszczalnych. To idealna przekąska dla najmłodszych – bardzo słodka 

i  pozwalająca długo cieszyć się smakiem. Tutaj, jak sprawdził CMR, 

w sklepach o powierzchni do 300 mkw. najwyższe udziały wartościowe 

w sprzedaży przypadły dla Perfetti van Melle. W okresie od stycznia do 

końca maja tego roku miał 56%, 24% przypadło dla firmy Storck. W ze-

stawieniu top 10 przygotowanym przez instytut znaleźli się też m.in. 

Wrigley, Trumpf Mauxion, a także Haribo. Wśród marek występujących 

w małym formacie sklepów – najwyższe, sięgające blisko 50% udziały, 

miał w ciągu 5 miesięcy 2017 roku Mentos. Wysoko znalazły się też 

Mamba i Skittles. Kilkuprocentowe wyniki CMR odnotował także dla 

Fruittelli, Fritt, nimm2 czy Maoam.

Żelki dla każdego
Mimo, iż żelki kojarzą się z dzieciństwem to uwielbiają je nie tylko 

najmłodsi, ale też starsi konsumenci. A jakie produkty w tej kategorii 

wybierają najczęściej? Jak wynika z analiz CMR – głównie te oferowa-

ne przez Haribo i Storck. Instytut podaje że firmy te miały w tym roku 

Powroty do szkoły po długich wakacjach bywają trudne, dla-
tego wymagają odpowiedniego osłodzenia. Nic nie zrobi tego 
lepiej niż Michaszki Original – cukierki w czekoladzie z długo-
letnią tradycją, które swój niepowtarzalny smak zawdzięczają 
starannie dobranym składnikom i 25% zawartości orzechów 
w nadzieniu oraz Michaszki Junior – nowość stworzona z myślą 
o najmłodszych miłośnikach czekoladowych cukierków, w któ-
rych znajdziemy rozpływające się w ustach delikatne nadzienie 
z dodatkiem mleka oblane pyszną czekoladą, chrupiące, kaka-
owe płatki pszenne oraz orzeszki arachidowe.

MIESZKO
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najwyższe udziały wartościowe w sprzedaży 

w małym formacie sklepów, wynoszące odpo-

wiednio 32 i 25%. Swoje miejsce zaznaczyły 

też w tym segmencie m.in. Colian, Mieszko, 

Food Care oraz Perfetti van Melle.

Marką, która w ostatnich miesiącach zarobiła 

najwięcej na sprzedaży w sklepach do 300 mkw. 

jest Haribo – podkreśla CMR. Za nią znalazła się 

nimm2. Popularne okazały się również produkty 

pod logo Akuku, Zozole, Frugo czy Jojo.

Słodkie witaminy
Słodycze funkcjonalne stają się coraz bar-

dziej popularne. Szczególnie wśród aktywnych 

osób i tych, które dbają o swoją sylwetkę i pil-

nują, by w diecie znalazły się wyłącznie zdro-

we produkty. Nawet przy restrykcyjnym menu 

powinno znaleźć się miejsce na węglowodany, 

a gdy łączy się to z dostarczeniem organizmowi 

cennych witamin i minerałów – tym chętniej są 

one wybierane.

W kategorii cukierków funkcjonalnych naj-

wyższe udziały wartościowe w małym forma-

cie sklepów, w okresie od stycznia do końca 

maja tego roku, mieli Mondelez i Ferrero, od-

powiednio po 45 i 37% – podaje CMR. Kilku-

procentowymi udziałami odznaczyli się w tym 

czasie również m.in. Wrigley, I.D.C. Polonia, 

Oshee czy Mieszko. 

Wśród marek w powyższej kategorii na 

pierwszym miejscu, zgodnie z zestawieniem 

CMR za okres maj 2016 r. – maj 2017 r., 

znalazł się Tic Tac. Jego udziały wartościowe 

WAWEL
Michałki 
z Wawelu 
Klasyczne, 
bombonierka 
z cukierkami

Mieszanka 
Krakowska, galaretki 
w czekoladzie

Fresh & Fruity, 
galaretki 
nadziewane

Z OFERTY PRODUCENTA

HELIO
Baton Banan & Czekolada

CUKRY NYSKIE
Pałeczki kakaowe

STORCK
Knoppers

Baton 6 Ziaren & Miód 

Werther’s Original 
Soft Caramels

Z OFERTY PRODUCENTA

Ewa Pałka
PR Manager 
Wawel 

Marka Wawel od wielu lat obserwuje upodobania Polaków do 
słodkości. Słodycze towarzyszą nam w wielu sytuacjach – za-
równo podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich, jak i wte-
dy, gdy chcemy poprawić sobie nastrój. Z naszych obserwacji 
wynika, że Polacy najczęściej sięgają po sprawdzone, ulubione 

smaki, takie jak kultowa Mieszanka Krakowska, którą teraz Wawel oferuje w zupełnie no-
wej odsłonie czy nadziewane czekoladki z serii Malaga, Tiki Taki i Kasztanki. W okresie let-
nim popularne są też galaretki owocowe Fresh & Fruity z naturalnymi sokami owocowymi 
i witaminą C, które dzięki indywidualnym opakowaniom typu flowpack mogą być świetną 
przekąską podczas wycieczek. Wygodną opcją na spotkania z rodziną i w gronie znajomych 
są indywidualnie pakowane cukierki czekoladowe, np. Michałki z Wawelu, którymi Polacy od 
lat niezmiennie się delektują.
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Impuls na wafelki
Do jednych z częściej wybieranych słodkich 

przekąsek, należą wafelki impulsowe. Widać 

to chociażby na podstawie indeksów dostęp-

nych w sklepach. Według danych zgromadzo-

nych przez CMR w styczniu 2015 r. średnio na 

półce sklepu małego formatu znajdowało sie 

ok. 12 różnych wariantów wafelków impulso-

wych, a w maju tego roku – blisko 15. 

W ciągu ostatniego roku, w czołówce pro-

ducentów wafelków z najwyższymi udziałami 

wartościowymi w sklepach małoformatowych 

do 300mkw. znaleźli się Mondelez, Colian 

i I.D.C. Polonia. Uzyskali oni odpowiednio 27, 

21 i 19%. Równie wysoko w zestawieniu CMR, 

bo z udziałami wynoszącymi 13%, znalazło się 

Nestlé. W top 10 pojawili się też m.in. Storck 

Wedel, Wisła, Skawa, Ferrero i Tago.

Wśród najlepiej zarabiających marek w pierw-

szych miesiącach tego roku, znalazły się Prince 

Polo, Grześki, Góralki, Princessa, Knoppers, 

Nutella, Lusette, Wedel WW, Milka i Wisła.

Słodki sklep
W sklepie w Kole, należącym do Marii Woź-

niak, bardzo dużym powodzeniem cieszą się 

cukierki na wagę. 

„Wśród słodyczy bardzo dużą popular-

nością cieszą się u nas cukierki. Szczególnie 

te w czekoladzie, ale nie brakuje amatorów 

galaretek, karmelków czy toffi. Bardzo do-

brze sprzedają się produkty Wawel, Wedel, 

Pszczółka, Mieszko czy Colian. Wśród po-

szczególnych produktów to bardzo dużo 

Aleksander Batorski
Prezes Zarządu 
Fabryka Cukierków „Pszczółka” 

Nasze portfolio produktów jest na tyle bogate i różnorodne, że 
z powodzeniem możemy sprostać najbardziej wygórowanym 
gustom. Zwolennikom tradycyjnych smaków polecam Cze-
koladową Mieszankę Imieninową, czyli cukierki nadziewane 
o smaku porzeczkowym i truskawkowym, oblane deserową cze-

koladą. Amatorom niebanalnych połączeń, na pewno posmakują owocowe, musujące kar-
melki Musss…, które łączą słodki i kwaśny smak. Seria tych popularnych cukierków została 
wzbogacona o nowość – Musss Plus, które zawierają witaminę C oraz magnez i dostępne są 
w dwóch smakach – coli oraz cytryny. Najmłodszym polecam Jogusie – karmelki, które łączą 
aromat świeżych owoców z mlecznym nadzieniem. Mamy też coś specjalnego dla miłośników 
kawy. To oblane czekoladą karmelki Coffee Amo, które kuszą smakiem latte, cappuccino, irish 
coffee oraz espresso.

w  sprzedaży sięgnęły 45%. Za nim uplaso-

wał się Halls z wynikiem 39%. Jednak CMR 

w swoich analizach pokazuje, że obie marki, 

w zależności od miesiąca zmieniają się na po-

zycji lidera. W zestawieniu instytutu znalazły 

się też Verbena, Winterfresh, Orbit, Oshee 

czy Mieszko.

FABRYKA 
CUKIERKÓW 
„PSZCZÓŁKA”
Coffee Amo 

HARIBO
Maoam Happy 
Dabbies

Maoam MaoMix

Maoam Bloxx

Czekoladowa 
Mieszanka 
Imieninowa

Z OFERTY PRODUCENTA

sprzedajemy Śliwki Nałęczowskiej – od lat 

jest to cukierek, którego nie może zabrak-

nąć w sklepie, bo codziennie znajdzie się na 

niego klient. Oprócz tego w dużych ilościach 

rotują Muss..., Michałki, Michaszki, Toffino, 

Jogusie, Mieszanka Krakowska, Wedlowska 

czy Teatralna, Bim Bom, Mr Ron czy Kukułki 

i Raczki. A w ofercie mamy znacznie więcej 

produktów, które też wyśmienicie się sprze-

dają” – opowiada pani Maria.

Jeśli chodzi o żelki, lizaki, landryny czy pianki 

to wybory są zwykle te same. Klienci decydują 

COLIAN
Grześki Tyci
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„Na górce” jest równie imponujący co w przy-

padku cukierków. „Bardzo lubianymi produk-

tami są Chrups! od Cukrów Nyskich. Oprócz 

tego popularne są wyroby firm Ciasteczka 

z Krakowa i Bogutti” – zaznacza pani Maria. 

Właścicielka tłumaczy, że pora roku nie ma 

znaczenia jeśli chodzi o sprzedaż ciasteczek 

i wafelków na wagę. „Produkty te sprzedają 

się w porównywalnej ilości przez cały rok. 

Chociaż ważna jest część tygodnia. Zdecydo-

wanie więcej klienci kupują ich w weekendy” 

– dodaje.

Wafelki pakowane pojedynczo, koniecz-

nie muszą znajdować się w okolicach kasy, 

bo jest to tutaj typowy produkt impulsowy. 

się na znane marki producentów pokazujących 

swoje produkty w reklamach. Dlatego na para-

gonach najczęściej pojawiają się Haribo, Jojo, 

Zozole czy Chupa Chups.

Równie dużą popularnością cieszą się 

ciasteczka na wagę, których wybór sklepie 

Z OFERTY PRODUCENTA

NESTLÉ POLSKA
LION Black White

KitKat

Tak właśnie zlokalizowane są w sklepie pani 

Marii. Jak opowiada właścicielka, w tej kate-

gorii dużą sympatia stałych klientów cieszą 

się Grześki, Góralki, Princessa, WW i Prin-

ce Polo. Rotują cały rok, ale sprzedaż latem 

wzrasta kosztem batonów, ponieważ są lżej-

sze i jest mniejsze ryzyko pobrudzenia roz-

puszczoną czekoladą. 

Słodkie przekąski warto zlokalizować w oko-

licy kas, w strefie impulsowej – wtedy z pew-

nością przykują większą uwagę konsumentów. 

Kolor, ciekawy kształt czy oznaczenie jako 

nowość dodatkowo sprowokują do wrzucenia 

takiego produktu do koszyka.

Joanna Kowalska

Marzena Wojtas
Senior Product Manager 
Nestlé Polska

Przykładem innowacyjnego podejścia do produktów jest przygo-
towanie edycji limitowanej LION Black White. To bardzo ważne 
dla nas wydarzenie, ponieważ to pierwsza edycja limitowana 
LIONa od ośmiu lat! Innowacja opiera się na bardzo atrakcyjnym 
wizualnie kontraście białego i ciemnego koloru. Ciemne wnętrze 

batonu uzyskaliśmy poprzez dodanie kakao do wszystkich składników (wafli, kremu, karmelu, 
chrupek), które rewelacyjnie kontrastują z białą polewą. Innowacją jest również sam ciemny 
karmel, który jest jedynym takim karmelem na rynku. Ten jakże intrygujący efekt uzyskaliśmy, 
dodając do karmelu kakao. Motyw kontrastu będzie tematem przewodnim kampanii, która 
rozpocznie się już w październiku.

Aleksandra Matysiak
Junior Product Manager 
Nestlé Polska

W sierpniu będzie o nas głośno! W połowie miesiąca wystar-
towała bowiem nowa kampania KitKata, któremu zmieniliśmy 
recepturę – dodaliśmy do niego jeszcze więcej mleka i kakao, 
zachowując ten sam wspaniały smak. Dlaczego to zrobiliśmy? 
Po pierwsze: uważnie słuchamy naszych konsumentów, którzy 

coraz dokładniej czytają etykiety i wybierają produkty bogate w wysokiej jakości składniki, 
a po drugie: działanie to jest w pełni zgodne z naszą strategią w zakresie żywienia, zdrowia 
i dobrego samopoczucia.
Tegoroczna kampania KitKata jest wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że to największa kampania 
KitKata od 5 lat, ale również dlatego, że opiera się na niezwykle apetycznych wizualizacjach 
produktu, po obejrzeniu których ciężko będzie się oprzeć sięgnięciu po niego. Jesteśmy obecni 
w TV, digitalu, mediach społecznościowych, platformach video online, w kinach oraz na pod-
świetlanych reklamach na przystankach komunikacji miejskiej w największych miastach w Pol-
sce. Przygotowaliśmy również atrakcyjne materiały POS, które zapewniają dobrą widoczność 
produktu na sklepowych półkach.
Ale to nie koniec nowości. Przygotowaliśmy również wyjątkową edycję limitowaną KitKat 
Chunky New York Cheescake dla wielbicieli smaku nowojorskiego sernika. 
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Piramida zdrowia
Zdrowie to podstawa. Ale czy wiemy co jeść aby dostarczyć 
odpowiednią ilość wszystkich składników odżywczych. 
W sklepach klienci coraz częściej poszukują produktów 
wysokiej jakości a zarazem wytwarzanych z naturalnych 
składników. Owoce i  warzywa, produkty zbożowe, 
mleko i jego przetwory oraz zdrowe 
tłuszcze to podstawy.

kategoria jest coraz liczniej reprezentowana 

w  sklepach małoformatowych. W styczniu 

2015 roku kategoria reprezentowana była 

średnio w sklepach małoformatowych przez 

ok. 53 warianty. Rok później było to już po-

nad 56 wariantów, a już w tym roku w czerwcu 

prawie 60 wariantów produktów zbożowych. 

Wraz z rosnącą popularyzacją zdrowego odży-

wiana zwiększa się ilość zdrowych produktów 

na sklepowych półkach. 

Najliczniej reprezentowane są makarony, we-

dług danych z czerwca klienci sklepów małofor-

matowych mogą średnio wybierać spośród 18 

wariantów. Pieczywo chrupkie reprezentowane 

jest przez ponad 9 wariantów. W 2015 roku było 

źródło błonnika, istotnego składnika w funkcjo-

nowaniu układu trawiennego.

 

Produkty zbożowe 
na paragonach 

CMR klasyfikując tę kategorię przewiduje 

w  niej makarony, pieczywo chrupkie, płatki 

śniadaniowe, pieczywo świeże paczkowane, 

kasze, płatki zbożowe, mąki pszenne i żytnie, 

ryż, warzywa strączkowe, ziarna, mąki ziem-

niaczane i inne zbożowe, ziarna preparowa-

ne, tortilla, bułka tarta oraz siemię lniane. Cała 

Z OFERTY PRODUCENTA
RAISIO
Nordic Biscuit Bar Crunchy oat 
& cranberry-caramel

Nordic Instant Oatmeal

Nordic Instant 
Oat Flakes

Alicja Michalska
Trade Marketing & Product Manager 
Raisio

Produkty marki NORDIC to idealna propozycja dla konsumen-
tów, którzy chcą zadbać o właściwie zbilansowaną dietę. Zboża 
w nowej piramidzie zdrowia to nadal jeden z głównych elemen-
tów zbilansowanej diety.
Wyjątkowość owsa polega na tym, że obfituje on w wartościowe 

składniki odżywcze, takie jak: błonnik, białko, minerały i witaminę B. Nordic to unikalne pro-
dukty na bazie fińskiego owsa, które świetnie smakują i są wygodne w przygotowaniu. Pro-
dukty stanową zdrowszą alternatywę dla tradycyjnych płatków śniadaniowych oraz pieczywa, 
mogą posłużyć jako przekąska lub główny posiłek. 
Jako firma również promujemy zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. Komunikujemy to 
w naszych mediach społecznościowych oraz poprzez inicjatywy handlowe, np. już dzisiaj do 
każdego displaya naszych produktów dołączamy zestaw wysokiej jakości kijków do nordic 
walking – oferta skierowana jest do kierowników i właścicieli sklepów. Ponadto wspieramy 
imprezy sportowe (m.in. bieganie, triathlon, nordic walking, narty) potwierdzając tym samym, 
że zaangażowanie w jakąkolwiek formę aktywności fizycznej w połączeniu z właściwą dietą 
korzystnie wpływa na wzrost jakości życia. 

Podstawą piramidy i zarazem najważniejszą 

kategorią w diecie są warzywa i owoce, których 

spożycie w Polsce z roku na rok rośnie. Są one 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu, zawierają wiele witamin, składni-

ków mineralnych oraz przeciwutleniaczy. Na 

drugim poziomie znajdują się produkty zbożo-

we, które coraz częściej są poszukiwane w skle-

pach spożywczych. Są one przede wszystkim 
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to jedynie 7. Podobna sytuacja dotyczy płatków 

śniadaniowych, które również obecnie są repre-

zentowane przez 9 wariantów. Pieczywo świeże 

paczkowanie występuje w ok. 7, kasze w ok. 6, 

płatki zbożowe ok. 4, mąki pszenne i żytnie oraz 

ryż ok. 4, warzywa strączkowe ok. 2 warianty.

Spośród kasz klienci sklepów małoformato-

wych najczęściej wybierają te od producenta 

Melvit. W okresie od lipca 2016 do czerwca 

2017, marka generowała prawie 16% udzia-

łów wartościowych w sprzedaży kategorii. Na 

kolejnych miejscach z podobnym wynikiem 

znalazł się Kupiec oraz Sonko, ponad 12%.

W kategorii makaronów liderem w warto-

ściowych udziałach w sprzedaży w sklepach 

małoformatowych pozostaje Maspex. W okre-

sie od lipca 2016 roku do czerwca 2017 gene-

rował 33,8% udziałów w sprzedaży całej ka-

tegorii. Na kolejnych miejscach uplasowały się 

Czanieckie Makarony, Eko-Mak, Goliard, Pol 

Mak, Arc Pol, Makarony Polskie, Międzybrodz-

kie Makarony, Raisio oraz Atlanta.

Najczęściej nabywane mąki pszenne i żytnie 

w sklepach małoformatowych to te od Polskich 

Młynów. Od lipca 2016 do czerwca 2017 pro-

ducent ten generował 14,5% udziałów warto-

ściowych w sprzedaży. Na drugim miejscu zna-

lazł się PZZ Kraków – 12%, na trzecim PZZw 

Stosiławiu 9,8%. Również wysokie udziały od-

notował GoodMills Polska – 9,4% oraz Maspex 

– 7%. Na kolejnych miejscach znalazły się Mły-

ny Szczepański, Melvit oraz Sante.

Z OFERTY PRODUCENTA
POL-FOODS
Sotelli Pasta Bucatini 
Gluten Free

Sotelli Pasta 
Penne Gluten 
Free

Anna Bakun
Dyrektor Handlowy 
Pol-Foods

Marka Sotelli to makaron kukurydziany, który możemy zapropo-
nować wszystkim, którzy dbają o swoje zdrowie oraz lubią jeść 
smacznie i zdrowo, a także wszystkim tym, którzy eliminują ze 
swojej diety gluten z uwagi na stosowaną dietę. 
Sotelli to polski makaron znakomitej jakości, bez glutenu i GMO. 

Uznany jest Top Produktem programu „Doceń polskie”. Jego składnikiem jest woda i mąka 
kukurydziana, tak więc ma niski indeks glikemiczny. Dostarcza do organizmu dużo zdrowego 
błonnika, bogaty jest w witaminy A, B, E oraz składniki mineralne takie jak magnez, żelazo, 
fosfor i potas. 
Aktualnie społeczeństwo bardzo świadomie dobiera produkty do swojej codziennej diety, dla-
tego zamiarem marki Sotelli jest makaron ogólnodostępny w sklepach za przystępną cenę. 
W ten sposób odwracamy trendy i sami jesteśmy sprawcami zmian jakie nastają w sklepach 
detalicznych. Sprawiamy, że produkt, który kiedyś dostępny był tylko na wybranych półkach, 
dziś jest dostępny dla każdego. 

ZUH ROBICO
KEFIR Robico bez 
laktozy

TRANQUINI 
POLAND
Tranquini Positively 
Relaxed
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Z OFERTY PRODUCENTA
VOG POLSKA
BackMit Słonecznik 
tarty

Kresto 
słonecznik, pestki 
dyni, jagody goji

Piotr Frąnczak
Specjalista ds. Kluczowych Klientów 
VOG POLSKA

Klientom dbającym o zdrowie i smukłą sylwetkę polecamy szcze-
gólnie zapoznanie się z ofertą bakalii marki Kresto. W jej szerokim 
wachlarzu znaleźć można m.in. liczne gatunki orzechów czy suszo-
nych owoców. Wkomponowanie bakalii do codziennej diety jest 
niezwykle istotne z uwagi na zawarte w nich dobroczynne wartości. 

Stanowią one, bowiem cenne źródło – witamin, minerałów, białka, błonnika, a także wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych. Przybierająca na sile moda na zdrowe odżywianie bez wątpienia 
nie powinna pozostać bez echa wśród detalistów. Odpowiedni, naturalny i zdrowy asortyment, 
a także jego prawidłowe umiejscowienie na terenie sklepu jest w tej chwili niezbędne.

Z OFERTY PRODUCENTA

KONSHURT
„MK” Tuńczyk 
w sosie własnym 

„MK” 
Wołowina bez 
konserwantów

Marek Kasprzyk 
Twórca i Właściciel marki „MK”, KONSHURT

Produkty zdrowe, bez zbędnych konserwantów, produkowane we-
dług surowych norm oraz posiadające certyfikaty międzynarodowe 
– tak można w jednym zdaniu określić atuty produktów sygnowa-
nych logo „MK”. Z jakości „MK” jesteśmy szczególnie dumni – to nasz 
priorytet. Konsumentom proponujemy szerokie portfolio produktów 
w różnych kategoriach, począwszy od najpopularniejszych owoców, 

poprzez sałatki i konserwy rybne, konserwy mięsne na daniach gotowych skończywszy. Produkty 
„MK” mają jedną wspólną cechę – oferujemy je w opakowaniach, które pozwalają na używanie 
metod konserwacji stosowanych od stuleci czyli konserwowanych termicznie. Naszym Klientom 
szczególnie polecamy w pełni naturalne, wysokiej jakości produkty: 5 rodzajów oliwek greckich 
„MK”, filety z makreli scomber scombrus „MK” oraz filety śledziowe atlantyckie „MK”, gamę kon-
serw mięsnych „MK” bez konserwantów, mających w składzie tylko: mięso, sól morską i przyprawy.
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Z OFERTY PRODUCENTA

Z OFERTY PRODUCENTA

PURELLA FOOD
Cubes Super Food Snacks

Enjoy Pure 
Smoothie Chlorella 

Artur Gajewski
Sales & Marketing Director 
Purella Food

Superfoody są bardzo modne, ale przede wszystkim 
zdrowe. Purella Food celnie wpisuje się we wszystkie 
współczesne trendy z kręgu wellness, fitness czy free form 
food. Dostarczamy naturalne produkty najwyższej jakości 
w dostępnej cenie – zarówno do masowego odbiorcy, jak 

i świadomych konsumentów. Naszym flagowym produktem, od którego rozpoczęliśmy 
historię firmy, jest najczystsza Chlorella pochodząca z Korei Południowej. Występuje 
w postaci tabletek oraz w formie sproszkowanej. W naszym portfolio znajdują się ponadto 
produkty raw oraz 2 linie smoothies. Przekąski raw w postaci batonów czy słodkich 
kuleczek i kosteczek to mieszanka suszonych owoców, nasion i superfoods takich jak 
surowe kakao, jagody goji, accai czy chia. Enjoy Pure smoothie z chia to połączenie nasion 
szałwii hiszpańskiej i egzotycznych owoców, a gęste smoothie z formułą NFC i Chlorellą 
to warzywno-owocowy detoks w butelce. Do dużych sieci jak m.in Rossmann, Carrefour, 
Piotr i Paweł, Żabka dołączają małe sklepiki oraz lotniska. Wspieramy też sezonowe 
sklepiki na kempingach na Półwyspie Helskim.

Marka POPCROP powstała w 2014 roku. Jej założeniem jest produkcja żywności najwyż-
szej jakości, mającej korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie, jak również populary-
zacja zdrowego stylu życia. Segment przekąsek obejmuje w chwili obecnej 5 produktów, 
wytworzonych w oparciu o metodę ekspandowania ziarna pod wpływem chwilowego dzia-
łania wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to całkowicie naturalna metoda, pozwalająca 
zachować wysokie walory odżywcze użytego surowca, a przy tym przyjazna środowisku. 
W procesie produkcyjnym stosowane są wyłącznie ziarna najwyższej jakości, w 100% na-
turalne, bez modyfikacji genetycznych, by końcowy produkt charakteryzował się jak najlep-
szymi właściwościami odżywczymi i energetycznymi.
POPCROP w swoich wyrobach stosuje m.in. ryż, kaszę gryczaną, kaszę jaglaną, pszeni-
cę, żyto czy komosę ryżową, a jedynym dodatkiem, w zależności od produktu, jest sól 
morska lub himalajska, podkreślająca wysublimowany smak każdego z nich. Wizytówką 
firmy są produkty powstałe bez dodatku substancji konserwujących, barwników, aro-
matów czy wzmacniaczy smaku. Co równie ważne, w produkcji nie stosuje się dodatku 
tłuszczu.

JETTING SYSTEMSZ OFERTY PRODUCENTA

JETTING 
SYSTEMS
POPCROP Bio 
Piramidki chrupki 
z ekspandowanych 
ziaren zbóż

POPCROP Piramidki 
Kukurydziane 
z czarnuszką

Kamil Rabenda
Prezes Zarządu 
Soligrano 

Propagowanie zdrowego odżywiania się jest sprawą sza-
lenie ważną w dobie jedzenia niezdrowego typu fast food. 
Sieci i sklepy detaliczne coraz częściej zauważają ten trend, 
zmieniając swoje półki i ofertę dla konsumenta, który poszu-
kuje produktów dobrych dla zdrowia i organizmu. Soligrano 

jest jedną z tych firm, które mają na uwadze dobro swoich klientów i oferuje im wyroby 
ekologiczne. Zboża ekspandowane, które wprowadziliśmy na rynek, posiadają certyfika-
ty jakości potwierdzające bezpieczeństwo produktów. Proces ekspandowania przebiega 
bez użycia sztucznych dodatków. W serii produktów Soligrano BIO znajdują się też ta-
kie, które nie zawierają glutenu i są bez dodatku cukrów. W produktach Soligrano BIO 
znajdują się drogocenne witaminy i minerały, które są niezbędne w utrzymaniu dobrego 
samopoczucia.

SOLIGRANO
Jagły ekspandowane 
ziarno prosa

Orkisz 
ekspandowane 
ziarno orkiszu
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Pieczywo chrupkie, czyli wafle ryżowe, su-

charki, wafle kukurydziane najczęściej nabywa-

ne przez klientów sklepów małoformatowych 

w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 to 

te od Sante CMR. Na kolejnym miejscu znalazł 

się Kupiec – 14,4% udziałów oraz Wasa – 10%. 

W kategorii ryżu najwięcej udziałów w okre-

sie od lipca 2016 do czerwca 2017 osiągnął 

Sonko z wynikiem 42%. Kupiec uzyskał dużo 

niższe udziały i z 10,8% znalazł się na drugim 

miejscu. W dalszej kolejności znalazł się Sa-

wex, Cenos, Kros, Konpack, Melvit, Janex, Pol 

Mak oraz Krawpak.

Mleko, ryby, 
nasiona i tłuszcze

Mleko i przetwory mleczne znajdują się na 

czwartym poziomie produktów, które powinny 

znaleźć się w diecie. A wszystko dzięki zawar-

tości szczepów bakterii kwasu mlekowego oraz 

probiotyków. Dodatkowo uszczelniają jelita, 

wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn 

i wzmacniają odporność. Są źródłem witamin, 

białka, wapnia, kwasu foliowego i magnezu. 

Spożywanie przetworów mlecznych zalecane 

jest dwa razy dziennie.

Piramida zaleca ograniczenie mięsa w die-

cie, które może być zastępowany zdrowszymi 

rybami. Dostarczają one kwasów omega 3, 

które mają działanie przeciwzapalne. Zawarte 

w rybach kwasy DHA wspomagają koncen-

trację i chronią przed problemami z pamięcią 

oraz demencją.

Piramida żywienia zaleca spożywanie wa-

rzyw strączkowych, które są bogatym źródłem 

węglowodanów jak również mikro i makroele-

mentów. Są również bogate w błonnik. Powin-

no się je spożywać dwa razy w tygodniu.

Bogatym źródłem nienasyconych kwasów 

tłuszczowych oraz witamin są również orze-

chy włoskie, migdały, nasiona słonecznika oraz 

dyni. Powinny stanowić element codziennej 

diety, można nimi zastąpić spożywane słody-

cze. Oprócz korzystnego wpływu na zdrowie, 

działają profilaktycznie zapobiegając choro-

bom serca, cukrzycy i nowotworom.

Dobry tłuszcz jest niezbędny do prawidło-

wego funkcjonowania wątroby, skóry, serca, 

układu krążenia i układu odpornościowego. 

Tłuszcze pełnowartościowe wspomagają pro-

ces trawienia wielu pokarmów, jak również 

wpływają na przyswajalność witamin rozpusz-

czalnych w tłuszczach, A, D, E, K. Dobre tłusz-

cze znajdują się w rybach morskich, oliwie, 

oleju rzepakowym i orzechach. Tłuszcze do-

datkowo umożliwiają właściwą pracę mózgu. 

Z kolei ich brak prowadzi do odwodnienia, 

niszczy mózg, układ krwionośny i powoduje 

szereg różnych chorób. Istotne dla zdrowia są 

również nienasycone kwasy tłuszczowe czy-

li omega 3 i 6. Ich dobowe spożycie zostało 

ustalone na poziomie 3-4% zapotrzebowania 

energetycznego, stanowi ok. 7-10 gramów. 

Badania dowodzą, że chronią one organizm 

przed komórkami nowotworowymi. 

Podstawą odpowiedniej diety jest również 

spożywanie dużej ilości wody zarówno do po-

siłków, jak i między nimi.

Zdrowa półka
Zdrowe odżywianie jest coraz bardziej po-

pularne, a zarazem dostrzegane przez detali-

stów, którzy zauważają zmiany w dokonywa-

nych zakupach. Tak jest również w bydgoskim 

sklepie, gdzie klienci coraz częściej poszukują 

zdrowych produktów.

„Jeśli chodzi o zdrowe odżywianie to 

mamy regał ze zdrową żywnością, który 

cieszy się szczególnym zainteresowaniem 

wśród osób dbających o jakość odżywiania. 

Znajdują się tam takie produkty jak czystek, 

babki lancetowate, jęczmień zielony – asor-

tyment w tym miejscu z miesiąca na miesiąc 

się poszerza, ponieważ jest spore zaintere-

sowanie” – przyznaje kierowniczka sklepu 

Justyna Baron. 

Z OFERTY PRODUCENTA

UZDROWISKO 
WIENIEC
Selenka Wieniec Zdrój 
gazowana

Selenka 
Wieniec 
Zdrój mocno 
gazowana

Selenka 
Wieniec Zdrój 
niegazowana

Marek Ziółkowski
Dyrektor ds. Handlu 
Uzdrowisko Wieniec

Woda Selenka Wieniec Zdrój jest wodą średniozmineralizowaną o zawartości soli mineralnych 
645,46 mg/l. Jest to naturalna woda mineralna o niezwykłych właściwościach, bogata w se-
len, lit, magnez, wapń i potas. Stanowi konieczne uzupełnienie minerałów niezbędnych do 
codziennego życia każdego człowieka. Wydobywana ze źródła studni głębinowej w Wieńcu 
Zdroju na Kujawach, miejscowości uzdrowiskowej od 1923 roku. Woda posiadająca aktualne 
badania, przeprowadzone przez Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu.
Dodatkowo, pierwiastek selen dodatnio wpływa na urodę, opóźniając proces starzenia, utrzy-
mując tkanki w młodzieńczej elastyczności. Selen potocznie zwany „pierwiastkiem życia” ma 
również korzystny wpływ na nasze siły witalne. Pierwiastek ten jest pomocny w stanach wy-
czerpania, apatii, w sytuacjach stresowych.
Posiadamy w swoim portfolio wodę gazowaną, mocno gazowaną i niegazowaną w opakowa-
niach 0,5 l pet i 1,5 l pet.
W 1 litrze woda „Selenka Wieniec Zdrój” zawiera: selen, 107,20 mg/l wapnia, 27,00 mg/l 
sodu, 24,30 mg/l magnezu, 2,90 mg/l potasu, 334,80 mg/l wodorowęglanów, 97,68 mg/l 
siarczanów 39,70 mg/l chlorków oraz 0,10 mg/l fluoru.
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i jest Selenka
Jest woda...

„Uzdrowisko Wieniec“ Sp. z o.o. w Wieńcu-Zdroju, ul. Brzozowa 1, 87-800 Wieniec-Zdrój
www.uzdrowisko-wieniec.pl

Naturalna woda mineralna dla rodziny, dla sportu, dla zdrowia i urody.

Naturalna woda mineralna
SELEN
❥	 wzmacnia układ odpornościowy
❥	 zapobiega powstawaniu chorób 

nowotworowych
❥	 zmniejsza zawartość cukru 

w organizmie
❥	 opóźnia procesy starzenia 
❥	 poprawia stan skóry i włosów
❥	 chroni przed chorobami serca 

i układu krążenia
❥	 pomaga w stanach wyczerpania, 

apatii, w sytuacjach stresowych

MAGNEZ
❥	 korzystnie wpływa 

na układ nerwowy
❥	 pomaga w zachowaniu psychicznej 

i fizycznej równowagi
❥	 zapobiega odkładaniu cholesterolu
❥	 chroni przed powstaniem chorób 

naczyń krwionośnych
❥	 zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału
❥	 wspomaga układ odpornościowy
❥	 blokuje szkodliwe oddziaływanie 

trujących metali

WAPŃ
❥	 utrzymuje prawidłową 

krzepliwość krwi
❥	 reguluje równowagę w zakresie 

pobudliwości nerwowo-mięśniowej 
❥	 wpływa korzystnie na przemianę 

materii
❥	 jest niezbędny do utrzymywania 

prawidłowej pracy serca
❥	 ułatwia leczenie niektórych 

procesów zapalnych
❥	 zapobiega chorobom 

nowotworowym i osteoporozie

 Se2+

Selen 
Pierwiastek życia

Mg2+

Magnez

SO4
2-

Siarczany

Ca2+ 

Wapń

Cl-

Chlorek

HCO3
Wodorowęglany

Na+

Sód
F-
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Klienci sklepu coraz częściej zwracają uwa-

gę na jakość produktów. „Szczególnie zauwa-

żamy to w ladzie wędliniarskiej, gdzie klienci 

wybierają produkty z dużą zawartością mię-

sa, często wytwarzane w sposób domowy 

i naturalny. Klienci pytają zwłaszcza o zawar-

tość mięsa w danym wyrobie” – dodaje pani 

Justyna. 

„Mamy klientów, którzy wybierają produk-

ty zbożowe, i tak kupując makaron sięgają po 

ten ciemny jak również ryż czy kasze różnego 

rodzaju. Marki Lubella oraz firma Risana w tej 

kategorii są najczęściej wybierane. Również 

pieczywo chrupkie bardzo dobrze się sprze-

daje. Widać, że sporo klientów dba o zdrowe 

odżywianie. 

Zauważamy również, że klienci sięga-

ją po różnego rodzaju mąki pełnoziarniste 

– coraz więcej ludzi piecze chleby w domu. 

Wszelkiego rodzaju kasze również dobrze 

żywnością, że tam naprawdę sprzedają się 

takie rzeczy, na które kiedyś nikt by nawet 

nie spojrzał, np. mąka kukurydziana” – do-

daje pani Justyna. 

Bardzo dużo klientów sklepu przy uli-

cy Paryskiej przestawiło się na picie wody 

zwykłej niegazowanej. „Napoje gazowane 

czy dosładzane straciły na zainteresowaniu. 

Żywiec Zdrój to marka nr 1, na kolejnych 

miejscach jest Nałęczowianka, Cisowianka 

i nasza marka własna” – podkreśla kierow-

niczka sklepu. 

Produkty wytwarzane naturalnie, nie posia-

dające konserwantów, posiadające certyfikaty 

oraz ekologiczne to kierunek, w którym rynek 

się mocno rozwija. Producenci oferują wiele 

nowości, idąc w ślad za trendami zdrowe-

go odżywiania, na które niewątpliwie należy 

zwrócić uwagę. 

Monika Kociubińska

Z OFERTY PRODUCENTA

Z OFERTY PRODUCENTA

ARLA FOODS
Linia Arla Protein

CONTIMAX
Super Food Salad 
Quinoa: z czerwonym 
pesto i tuńczykiem, z 
burakami i balsamico, 
z bobem i miętą

Soczysta Kurra Polędwiczki z kurczaka, 
czosnek i zioła, arrabbiata, barbecue, 
roasted chicken

Wysokobiałkowy serek Arla Protein o smaku naturalnym
Wysokobiałkowy serek twarożkowy to zdrowa przekąska o niskiej 
zawartości tłuszczu i cukru, rekomendowana dla osób aktywnych 
i dbających o sylwetkę. Porcja produktu, zawarta w jednym opa-
kowaniu, dostarcza aż 20 g białka. W składzie znajdują się wyłącz-
nie mleko odtłuszczone oraz kultury bakterii. Nie zawiera laktozy. 
Dzięki opakowaniom On-The-Go z wygodną łyżeczką, możesz za-
brać go ze sobą wszędzie.

ARLA FOODS

Krzysztof Zgraja 
Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Marketingu
CONTIMAX

Z bieżącej oferty – co ważne dostosowanej do pory roku – osobom dbającym o zdrowe od-
żywianie polecam dwie grupy produktów; linia dla klientów ceniących białko zwierzęce i linia 
dla konsumentów poszukujących superfood.
Soczysta Kurra to polędwiczki z kurczaka 130 g w 4 wariantach smakowych. Jest to naturalny 
i wygodny dodatek do kanapek, past i sałat. Produkt nie wymaga warunków chłodniczych. 
Można go zabrać dosłownie wszędzie. Połączenie Soczystej Kurry z ulubionymi dodatka-
mi gwarantuje nam szybki, smaczny i aromatyczny posiłek. To produkt bez konserwantów, 
barwników i wzmacniaczy smaków. Wyróżnia się wysoką zawartością białka.
Super Food Salad 200 g to propozycje sałatek dla wszystkich, którzy cenią sobie zdrowe 
i świeże jedzenie. Innowacyjne opakowanie zawierające w środku łyżeczkę umożliwia klien-
towi spożycie produktu bezpośrednio po jego zakupie. Super Food Salad to proste i pożywne 
jedzenie w aktualnym prozdrowotnym trendzie. Kasza quinoa, czyli komosa ryżowa nazywa-
na jest „matką zbóż”. Jest umieszczona na liście SUPERFOODS, czyli produktów o wysokiej 
zawartości składników korzystnych dla funkcjonowania organizmu. Dodaliśmy ją do naszych 
sałatek, ponieważ jesteśmy świadomi, że to co jemy ma znaczenie dla naszego zdrowia. Jedz-
my zdrowo i cieszmy się życiem!

się sprzedają. Klienci właśnie od pewnego 

czasu zwracają uwagę na to co jedzą. Można 

to u nas zaobserwować po półce ze zdrową 
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Zapraszamy na gotowe!
Wygoda i prostota w przygotowaniu i podaniu posiłku to główne kryterium zakupowe zabieganych klientów. Dania 
gotowe, przyprawione sałatki czy mrożone posiłki to coś dla nich. Jak wygląda sprzedaż tych produktów w polskich 
sklepach i co oferują producenci? 

Wygoda przede wszystkim! To motto przy-

świecające szybkim zakupom mającym na celu 

nabycie dania łatwego i szybkiego w przygo-

towaniu.

Sprzedaż dań 
gotowych w sklepach 
małoformatowych

W sklepach małoformatowych klienci kupu-

ją dania gotowe przez cały rok, chociaż nie-

które z nich cieszą się większą popularnością 

w okresie zimowym, inne w okresie letnim.

Jak wynika z danych paragonowych groma-

dzonych przez CMR, wyraźną sezonowością 

wyróżnia się jedynie kategoria dań gotowych 

w słoikach – najwięcej transakcji z tego typu 

gają specjalnych warunków przechowywa-

nia, takie jak zupy instant czy dania gotowe 

w  słoikach (są one dostępne w ponad 80% 

sklepów małoformatowych do 300 mkw.). 

W przypadku dań mrożonych dystrybucja 

zmienia się w ciągu roku – latem tego typu 

produkty ustępują miejsca w zamrażarkach 

lodom, dlatego w lipcu i sierpniu pizzę mro-

żoną oraz gotowe dania mrożone można ku-

pić w tylko około 60% sklepów małoformato-

wych, ale zimą są one dostępne już w ponad 

70% takich placówek. Najniższą dystrybucję 

w tym formacie sklepów (około 50%) mają 

dania chłodzone, ponieważ wiele placówek 

z uwagi na ograniczoną powierzchnię nie 

może pozwolić sobie na wstawienie lodówki, 

która zapewniałaby tym produktom odpo-

wiednio niską temperaturę, a  jednocześnie 

dobrą ekspozycję.

produktami notuje się właśnie w miesiącach 

letnich, czyli w okresie biwaków i prac sezo-

nowych. Sprzedaż gotowych sosów w słoikach 

oraz dań instant i zup chińskich instant w skle-

pach małoformatowych do 300 mkw. nie ulega 

większym wahaniom w ciągu roku, natomiast 

wszelkiego rodzaju dania chłodzone i mrożo-

ne, a także zupki instant w saszetkach nieco 

lepiej sprzedają się w chłodniejszej części roku. 

Mrożonki również częściej trafiają do koszy-

ków zimą, ale w dużej mierze może to wyni-

kać z ich ograniczonej dostępności w okresie 

letnim. 

Jak pokazują dane CMR, jakiekolwiek pro-

dukty z kategorii dania i zupy gotowe ma 

w swojej ofercie ponad 90% wszystkich spo-

żywczych sklepów małoformatowych do 300 

mkw. Najczęściej w tego typu placówkach 

można znaleźć kategorie, które nie wyma-
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Z OFERTY PRODUCENTA
DEGA
Sałatki Kuchnia Mięsna 

Anna Chołuj
Specjalista ds. Marketingu i Public Relations
DEGA 

W obecnych, zabieganych czasach konsumenci coraz większą uwa-
gę przykładają do wygody. Ale nie tylko – wygoda musi iść w parze 
ze zdrowiem i oszczędnością czasu. Wychodząc temu naprzeciw 
firma Dega proponuje produkty wartościowe odżywczo i gotowe 
do spożycia – takimi propozycjami są pasty Hummus i Sałatki z cie-

cierzycą w formie konserw. Z tej kategorii przygotowaliśmy nowości – paprykarze i pasztey dla 
Juniora w wersji rybnej (pstrąg) i drobiowej (kurczak) – to propozycje doskonałe dla całej rodziny.
Na naszych stołach nie może zabraknąć wygodnych w podaniu sałatek: gama propozycji jest 
bardzo szeroka – od warzywnych, śledziowych po mięsne. Te ostatnie wzbogaciliśmy nową 
premierową serią Kuchnia Mięsna – Sałatki z wędliną w pięciu różnych odsłonach smako-
wych. Proponujemy niezmiennie nasz kultowy paprykarz szczeciński – produkt doskonały na 
wycieczkę, do pracy, a nawet na eleganckie przyjęcie.

Słoiki z gotowymi daniami obiadowymi 

ma w ofercie 8 na 10 sklepów małoformato-

wych do 300 mkw., a na półce z tą kategorią 

w szczycie sezonu (czyli latem) można znaleźć 

średnio 9 wariantów dań gotowych. Nieco 

trudniej dostępne są w tym formacie placó-

wek sosy gotowe – można je kupić w 70% 

sklepów, a ich oferta ogranicza się do 5 pro-

duktów. W  czerwcu 2017 r. klienci sklepów 

małoformatowych mieli też do wyboru śred-

nio 4 dania mrożone mączne (czyli różnego 

rodzaju pierogi, uszka i pyzy), 3 rodzaje dań 

mrożonych typu „warzywa na patelnię” oraz 4 

warianty pizzy mrożonej. W lodówce z dania-

mi chłodzonymi w  ostatnim miesiącu można 

było znaleźć średnio 6 różnych produktów, 

które wymagają jedynie podgrzania. Osoby 

poszukujące łatwego do przyrządzenia posiłku 

mogły również zdecydować się na zakup dania 

instant – średnio na półce stało 4-5 wariantów 

takich produktów.

W sklepach małoformatowych dania i zupy 

gotowe najlepiej sprzedają się w zwykłe dni 

tygodnia, natomiast w weekendy zaintereso-

wanie tego typu produktami wyraźnie spada. 

Tylko co piąta transakcja zakupu dań gotowych 

w słoikach, sosów, a także gotowych dań chło-

dzonych czy mrożonych ma miejsce w sobotę 

lub w niedzielę. W przypadku pizzy mrożonej 

oraz zup mokrych weekendowy spadek jest 

mniej odczuwalny, a w soboty liczba transakcji 

z tymi kategoriami jest zbliżona do wyników 

z dni powszednich. 

Jak wynika z danych CMR, najwięcej dań 

gotowych w sklepach małoformatowych do 

300 mkw. sprzedaje firma HJ Heinz z markami 

Pudliszki i Heinz – w okresie od lipca 2016 r. 

do czerwca 2017 r. jej udziały w wartości sprze-

daży wyniosły 36%. Na kolejnych miejscach 

uplasowały się firmy Pamapol (marki Pamapol 

i  Spichlerz Rusiecki), Maspex (Łowicz) oraz 

Graal (Tess, Graal). W omawianym okresie do 

koszyków klientów najczęściej trafiały produkty 

marki Pudliszki: Fasolka po bretońsku z bocz-

kiem i kiełbasą marki Pudliszki (nieco ponad 6% 

udziałów w liczbie transakcji), Gołąbki w sosie 

pomidorowym Pudliszki oraz Flaki po Zamoj-

sku. Jak wynika z danych CMR liderem pod 

względem sprzedaży sosów gotowych jest firma 

Maspex z marką Łowicz (prawie 57% udziałów 

w wartości sprzedaży), ale liczącymi się gracza-

mi są również Heinz z marką Pudliszki (niepeł-

na 20%) i Dawtona (13%). Zestawienie najlepiej 

rotujących sosów okresie od od lipca 2016 r. do 

czerwca 2017 r. otwierają 3 produkty marki Ło-

wicz: Sos Spaghetti 520 g (pojawiał się na 12% 

paragonów z tą kategorią), Sos Słodko-Kwaśny 

520 g i Sos Boloński w tej samej gramaturze.

Sprzedaż zupek instant w proszku niemal cał-

kowicie zdominowała firma Unilever, a nazwa 

jej produktów „Gorący kubek” stała się potocz-

nym określeniem całej kategorii. W okresie od 

lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. udziały marki 

Knorr Gorący Kubek w wartości sprzedaży zup 

instant w sklepach małoformatowych przekro-

czyły 95%. Drugi pod względem znaczenia 

gracz, czyli firma Nestlé z marką Winiary, od-

powiadał za zaledwie 3% sprzedaży, a udziały 

żadnego z pozostałych producentów nie prze-

kroczyły 1%. 

Również kategoria pizzy mrożonej ma jed-

nego zdecydowanego lidera – niemal 90% 

udziałów w wartości sprzedaży ma firma Dr. 

Oetker z markami Guseppe i Rigga. Natomiast 

w daniach instant aż 66% udziałów w wartości 

ma marka Knorr, a drugie miejsce z udziałem 

na poziomie 18% zajmuje Winiary. W okresie 

od lipca 2016  r. do czerwca 2017 r. najczę-

ściej do koszyków klientów trafiały produkty 

firmy Knorr – puree z boczkiem oraz makaron 

z sosem bolońskim. W kategorii mrożonych 

dań mącznych najlepiej radzi sobie Jawo 
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Oferujemy klientom także gotowe sałatki Li-

sner oraz Dega, które cieszą się dużym powo-

dzeniem jako szybka przekąska w ciągu dnia. 

Wśród tzw. szybkich zupek prym wiodą marki 

Amino oraz Vifon. W okresie letnim klienci 

mogą kupić u nas również gotowy chłodnik 

czy zsiadłe mleko. 

jesienią oraz zimą. Klienci wtedy sięgają po da-

nia na patelnię czy mrożone zupy. W tej kate-

gorii niezastąpione są produkty Hortex. 

Dania gotowe takie jak mrożona pizza, pie-

rogi czy frytki najbardziej trafiają w gusta młod-

szych osób, które po prostu nie mają czasu na 

gotowanie. 

– w omawianym okresie jego udziały w war-

tości sprzedaży wynosiły ponad 20%, podczas 

gdy jego największy rywal – Iglotex z marką 

Proste Historie odpowiadał za około 15% 

obrotów tą kategorią. W kategorii innych go-

towych dań mrożonych jest dwóch ważnych 

graczy – Frosta z produktami rybnymi oraz 

Hortex, który ma w ofercie różnego rodzaju 

„warzywa na patelnię”. W omawianym okre-

sie produkty każdej z tych firm odpowiadały 

za około 40% obrotów tą kategorią.

Szybkie zakupy tylko 
w sklepie osiedlowym

„W moim sklepie dania gotowe najwięk-

szą sprzedaż osiągają tuż przed weekendem. 

A związane jest to z tym, że nasi klienci często 

wyjeżdżają na weekendy poza miasto. Dzieje 

się tak przez większą część roku, praktycz-

nie od marca/kwietnia do końca październi-

ka spędzają wolne chwile na działkach. Na 

naszym osiedlu mieszkają w przeważającej 

większości osoby w wieku 50 plus, mniej jest 

młodzieży czy młodych rodzin. Tak więc na-

sza klientela wybierając się na wypoczynek 

przychodzi do nas na małe zakupy. W ko-

szykach najczęściej lądują dania w słoikach 

z Pamapolu, Pudliszki, marki własnej Danie 

Kachny. Również różnego rodzaju konser-

wy, pasztety czy golonki cieszą się zaintere-

sowaniem. Jeśli chodzi o mrożonki w moim 

sklepie, to one zyskują na zainteresowaniu 

Z OFERTY PRODUCENTA

KONSPOL-BIS
Nuggetsy 
panierowane 
z fileta kurczaka

Skrzydełka 
panierowane 
z kurczaka

Agnieszka Piech
Kierownik ds. Marketingu Grupy Konspol
Konspol Holding 

Konspol wprowadził na rynek polski dania gotowe już kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze mało 
kto wyobrażał sobie takie produkty w swojej kuchni. Obecnie nasza oferta jest bardzo szeroka, 
zróżnicowana i w wielu wypadkach innowacyjna. Dla klientów mamy zarówno produkty eko-
nomiczne, popularne, jak np. steki, hamburgery ale również kotlety z fileta kurczaka, cordon 
bleu, roladki devolay z nadzieniem maślano-czosnkowym, tortille w różnych wariantach sma-
kowych m.in arabską, latynoską, bałkańską czy amerykańską. 
Na „szybki” posiłek polecamy też dania gotowe Kurczak Panang z ryżem, Kurczak teriyaki 
z makaronem, Polędwiczki panierowane, a także filet sałatkowy w przyprawie Cezar. Dużą 
popularnością cieszą się też nasze bułki: hamburger wieprzowy w bułce, Mini chickenburgery, 
Mini cheeseburgery, Cool chicken czy tez Chicken DUO.
Od roku 2017 oferujemy również naszym klientom pierożki gyoza z kurczakiem, warzywami, 
dim sum, a od niedawna na rynku można znaleźć nasze Rewolucyjne Pierogi Nowe – lekkie, 
super cienkie ciasto i soczyste nadzienia twarogowe oraz twarogowe z jagodami to niewątpli-
we benefity tych produktów.

Dzięki nowej linii sosów zimnych od marki WINIARY w poręcznej 
i  wygodnej butelce, możemy eksperymentować i przyrządzać pysz-
ne i oryginalne dania. Dzięki marce WINIARY pomysły kulinarne 
nigdy się nie kończą. Zaskocz swoich bliskich!

Sos ZIOŁOWY WINIARY w butelce – wzbogaci smak kanapek, sa-
łatek, wędlin i mięs. Świetnie pasuje także do potraw z grilla. Jego 
wyjątkowy i intensywny smak wynikający z unikalnego połączenia 
ziół z innymi składnikami urozmaici każde danie.
 
Sos TATARSKI WINIARY w butelce – z kawałkami pieczarek i wa-
rzyw pochodzących z Polski, wyśmienicie sprawdzi się, jako doda-
tek do jajek, kanapek, śledzi, wędlin, a także do wołowiny z rusztu 
i ziemniaczanych sałatek.

Sos CZOSNKOWY WINIARY w butelce – ten kremowy, aromatycz-
ny sos to niezastąpiony dodatek do grillowanych mięs i warzyw oraz 
pieczonych ziemniaków. Świetnie pasuje także do mięs, ryb i wędlin 
na zimno. Niezastąpiony, jako baza do tworzenia ziołowych lub wa-
rzywnych dipów z wyrazistą czosnkową nutą. 

Sos CURRY WINIARY w butelce – dzięki aromatycznej mieszan-
ce przypraw, w tym imbiru, kolendry i chili świetnie pasuje do ryb, 
mięsa drobiowego, kanapek i przekąsek. Idealny do nadania daniom 
wyjątkowego, orientalnego charakteru.

NESTLÉ POLSKA
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Idealna na spotkanie

NOWOSC
, ,

na rynku

Chrupiaca prz
ekaska
z przyjaciolmi.



Jeżeli chodzi o dania gotowe pakowane, na 

tackach, które wystarczy podgrzać – kotleciki 

Nuggets z kurczaka czy Hamburger wieprzo-

wy w bułce, a także hamburger z kurczaka od 

firmy Konspol. To naprawdę fajne pomysły na 

szybkie danie na przykład na spotkanie ze zna-

jomymi, zwłaszcza w gronie młodych osób. 

W ofercie mamy także ciekawe propozycje 

sałatkowe. Wiadomo, że przyrządzenie samo-

dzielnie sałatki, krojenie wszystkich składników, 

odpowiednie ich połączenie i  przyprawienie 

– zajmuje trochę czasu. A na półce w sklepie 

są gotowe rozwiązania. i one również rotują na 

bieżąco. Codziennie sprzedajemy co najmniej 

kilka sztuk takich sałatek marki Lisner. 

Zainteresowanie daniami gotowymi jest 

wysokie, w środku lata nieco spada, chociaż 

wówczas kategorię utrzymują biwakowicze, 

którzy kupują gotowce na wypady pod namiot 

czy górskie wycieczki piesze. Ale zaintereso-

wanie mrożonymi daniami gotowymi wzrasta 

jesienią, a zimą osiąga wysokie wyniki sprze-

dażowe, utrzymując je jeszcze wczesną wio-

sną. Mieszanki warzywne, pizza, frytki, pierogi 

–  zajmują w moich zamrażarkach wówczas 

najwięcej miejsca. Wśród marek królują: wa-

rzywa Hortex, pizza Guseppe Dr. Oetker, frytki 

Aviko czy pierogi Proste historie Iglotex” – opo-

wiada Sabina Kijewska, właścicielka sklepu 

przy ul. 20 stycznia 1920 r. w Bydgoszczy. 

Polscy konsumenci chcą kupować blisko – czy-

li w osiedlowym sklepie, szybko – co tyczy się nie 

tylko braku kolejek ale także szybkiego przygo-

towania posiłku oraz niedrogo – co nie znaczy 

niezdrowo, bo coraz częściej zwracamy uwagę 

na skład produktu. W przypadku żywności typu 

convenience, nie tylko sam produkt jest ważny, 

ale także opakowanie. Nie tylko duże, rodzinne, 

ale także skierowane do grupy odbiorców tej ka-

tegorii czyli singli oraz mniejszych gospodarstw 

domowych. Warto więc mieć w sklepie zróżni-

cowaną ofertę także pod kątem gramatur. 

Monika Górka

A jacy są klienci w moim sklepie? Oj na-

prawdę bardzo różni. Są tzw. wędrowcy, którzy 

chodzą po sklepach i szukają promocji, ale są 

też tacy, którzy przychodzą po konkretny pro-

dukt. I wręcz gdy widzą tani artykuł to podej-

rzanie patrzą. Oczekują dobrych produktów 

i patrzą na skład. Czasami bywa tak, że mamy 

tańsze propozycje, jednak droższe sprzedają 

się dużo lepiej” – mówi Bogdan Święcicki, wła-

ściciel osiedlowego sklepu w Bydgoszczy, przy 

ul. Wańkowicza 3.

Gotowce dla każdego
„Dania gotowe w moim sklepie kupują prze-

ważnie starsze samotne osoby, którym się nie 

opłaca gotować dla siebie samego. Bardzo do-

brze rotują zupy Profi w woreczkach. Klienci 

mogą wybierać spośród ogórkowej, pomido-

rowej, gulaszowej i żurku. Najchętniej sięgają 

jednak po pomidorową i ogórkową. Sprzeda-

jemy również duże ilości produktów garmaże-

ryjnych. Nasi klienci szczególnie polubili flaki 

od regionalnego producenta. Z zup w proszku 

dobrze rotuje Amino. 

Wśród produktów garmażeryjnych mamy 

takie, które bardzo dobrze sprzedają się już 

od kilku lat. Placki ziemniaczane, naleśniki z 

twarogiem, pałki pieczone, krokiety z kapustą 

i grzybami, fasolka, wątróbka, gołąbki i dewo-

laje – to te które cieszą się największym zain-

teresowaniem. Praktycznie codziennie mamy 

dostawę, produkt jest świeży i na bieżąco się 

sprzedaje. Jego cena jest przystępna, więc jeże-

li w gospodarstwie domowym są 1-2 osoby, to 

naprawdę nie opłaca się gotować. Często słyszę 

takie słowa od klientów. 

Z kolei dania gotowe w słoikach sprzedają 

się troszkę słabiej. Może gdybym nie miała 

do wyboru takiej garmażerki, to wtedy byłby 

większy popyt na innego typu gotowce. Jednak 

nie może ich zabraknąć na półce. Ale w  tej 

kategorii mam tylko dania w słoikach marki 

Pudliszki.

PAMAPOL
Kurczak w sosie 
chińskim

TAN-VIET INTERNATIONAL
Vifon Zupa błyskawiczna z kluskami 
ryżowymi PHO

MAKARONY 
POLSKIE 
Stoczek 
Męska Rzecz 
Uczta podróżnika
Kurczak po 
chińsku

Z OFERTY PRODUCENTA
AGROS-NOVA 
(GRUPA 
MASPEX)
Łowicz Pulpety 
w sosie 
pomidorowym

HJ HEINZ 
POLSKA
Pudliszki 
Gołąbki w sosie 
pomidorowym

Z.P.S. „JAMAR” 
SZCZEPANIAK
Passata
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Kolorowo i ze smakiem

Polacy lubią eksperymenty. 
Kolorowe trunki, niecodzienne 
smaki... Jakie alkohole są popularne 
w miesiącach letnich?

Alkohol jest kategorią cieszącą się niezwykłą 

popularnością w sklepach małoformatowych 

do 300 mkw., pojawiającą się na co trzecim 

paragonie. Konsumenci mają szeroki wybór 

spośród licznych gatunków i smaków. Na ryn-

ku pojawia się coraz więcej wariantów produk-

tów alkoholowych – od 2015 roku – jak wnika 

z danych CMR – w sklepach małoformatowych 

półka rozrosła się o średnio 30%. W dużej mie-

rze jest to skorelowane z pojawianiem się no-

wych opcji smakowych.

Dane z paragonu
Prężnie rozwijającą się kategorią są piwa sma-

kowe oraz radlery, które można nabyć w nie-

malże każdym sklepie małoformatowym. Latem, 

ich sprzedaż rośnie około 3-krotnie w stosunku 

do zimy. Zgodnie z danymi CMR, najwięcej 

transakcji odnotowuje się w lipcu bądź sierpniu, 

natomiast najmniej w lutym. Pogoda oddziałuje 

również na szerokość asortymentu – u szczytu 

popularności piw smakowych oraz radlerów, 

w sklepie małoformatowym dostępnych jest 

średnio ponad 20 wariantów (zimą jest to około 

15). Producenci prześcigają się w wymyślaniu 

nowych smaków, które niejednokrotnie zyskują 

sympatię konsumentów. „Warka Radler Malina 

z Cytryną, która pojawiła się na rynku w mar-

cu, aktualnie jest jednym z najlepiej rotujących 

produktów opisywanej kategorii, tuż obok De-

speradosa o smaku tequili oraz Perły Miodowej. 

Świetnie radzą sobie również inne nowości 

–  Okocim Radler Owoce Leśne czy Lech Ice 

Bloody Orange – zajmujące miejsca w pierwszej 

20 najlepiej rotujących piw smakowych i radle-

rów” – mówi Joanna Stankiewicz z CMR. 

Również mocniejsze alkohole poszerzają 

gamę dostępnych smaków. Wielkość sprzedaży 

smakowych wódek charakteryzuje się trendem 

rosnącym. Posiadają one coraz większy udział 

w  wolumenie sprzedaży tychże trunków wy-

sokoprocentowych – aktualnie niemalże 30%. 

Półka dostępnych wódek kolorowych systema-

tycznie rozrasta się, osiągając około 45 SKU 

na sklep. Jak przyznaje Joanna Stankiewicz 

– szczególnie widoczny sukces osiągnęła Sopli-

ca Cytrynowa z Nutą Miodu, stając się w lipcu 

najlepiej rotującą nowością. Fakt ten nie budzi 

zdziwienia, biorąc pod uwagę, iż jest to jeden 

z  najbardziej poważanych smaków alkoho-

li mocnych. Inne popularne smaki to wiśnia 

i orzech, a rzadziej pigwa, śliwka czy grejpfrut. 

Najpopularniejszymi markami wódek sma-

kowych w sklepach małoformatowych do 

300 mkw. są Soplica oraz Lubelska – informuje 

CMR. Generalnie, małe pojemności sprzedają 

się znacznie częściej niż większe butelki, gdyż 

widnieją na 90% paragonów z kategorią.

 Rotacja niektórych kategorii alkoholowych 

jest silnie związana z pogodą. I tak na przkład 

cydry swój okres świetności przeżywają w mie-

siącach ciepłych – przeważnie w czerwcu. 

Niemalże bezkonkurencyjny, najlepiej rotują-

cy produkt opisywanej kategorii to Klasyczny 

Cydr Lubelski, pojawiający się na blisko co 

drugim paragonie z kategorią” – mówi ekspert. 

Z OFERTY PRODUCENTA
MV POLAND
Wino musujące Alita Brut 
Cuvee

OZONE 
Crispy Hemp

Robert Kabot
Head of Assortment Management Department
MV Poland 

Latem z alkoholami postępujemy tak, jak z ubraniem. Wolimy lżej-
sze. Stąd większe zainteresowanie niskoalkoholowymi napojami 
typu piwo, cydr, RTD. Jeżeli wódka, to raczej w koktajlach, mniej 
lub bardziej skomplikowanych. Ciekawą propozycją na letnie po-
południa i wieczory są w naszej ofercie wódki z rodziny OZONE: 

Crystal Clear, Sweet Melon, White Peach oraz Crispy Hemp, które stworzone zostały specjalnie 
do przygotowywania drinków i koktajli. Bardzo orzeźwiające może też być wino musujące Ali-
ta, które dobrze schłodzone, da nam odrobinę rozkoszy na podniebieniu. Można też skorzystać 
z wódki Stumbras i jej odmian smakowych, dzięki którym można wygrać podróż życia. Zapraszam 
do spróbowania naszych produktów. Na zdrowie!
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Kolejną kategorią kolorowych alkoholi silnie 

skorelowanych z pogodą są drinki. Ich sprze-

daż wzrasta około dwukrotnie w ciepłych 

wakacyjnych miesiącach. Szczyt popularności 

osiągają w sierpniu, co nie zmienia faktu, iż 

pojawiają się jedynie na około 0,1% parago-

nów. 

Z danych CMR wynika, iż najlepiej sprze-

dającymi się markami są Sobieski Impress, 

Jack Daniel’s oraz Bacardi Breezer. Natomiast 

najczęściej kupowanym wariantem jest Jack 

Daniel’s z Colą, którego popularność systema-

tycznie rośnie od miesięcy, osiągając aktualnie 

¼ wolumenu sprzedaży drinków.

Okiem Kupca
 „W kategoriach alkoholowych na rynku jest 

w czym wybierać, a miesiące wakacyjne ob-

fitują w nowości. Wśród piw bardzo dobrze 

przyjęły się lekkie o obniżonej zawartości alko-

holu, a także radlery i inne. Prym w sprzedaży 

w moim sklepie wiodą w tym sezonie marki ta-

kie jak Okocim Radler, Somersby, Desperados, 

Warka Radler, Redd’s oraz Łomża Radler. Z piw 

bezalkoholowych Lech oraz Żywiec. Wśród al-

koholi kolorowych niezastąpione są Soplice w 

różnych smakach, a także smakowe odmiany 

wódki Stumbras czy Lubelska. Oczywiście czy-

ste wódki cieszą się rotacją przez cały rok. I tu-

taj numerem jeden jest Żubrówka Biała.

Poza tym Martini Bianco, Prosecco i Ape-

rol – mają w tym czasie swoje stałe miejsce na 

półce” – mówi Zofia Kaczmarczyk, właściciel-

ka sklepu we Wrzosowie. 

Lato upływa pod znakiem lekkich piw, 

w  tym także smakowych i radlerów oraz ko-

lorowych drinków. I chociaż sezon urlopowy 

powoli dobiega końca, to konsumenci jeszcze 

przez jakiś czas pozostaną w wakacyjnej aurze. 

Monika Górka

Z OFERTY PRODUCENTA

CEDC 
INTERNATIONAL 
Soplica Uszlachetniona 
Jabłkiem

CARLSBERG POLSKA 
Bezalkoholowe piwo Karmi 
classic

Okocim 
Radler 
limonka 
i owoce 
leśne

Somersby Apple 
Secco Taste

GRUPA  
ŻYWIEC 
Desperados 
Nocturno 7%

BROWN 
FORMAN 
POLSKA 
Finlandia® 
Coconut Vodka 

Mateusz Marciniak
Specjalista ds. PR
CEDC International 

Czas letnich upałów sprawia, że konsumenci chętniej sięgają po 
orzeźwiające, smakowe alkohole. Ogromną popularnością cieszą 
się wina i napoje o lekko musującym profilu i owocowym aro-
macie, np. Carlo Rossi Refresh czy wina marki Barefoot. Rośnie 
również popularność wódek czystych z nutami smakowymi. Ta-

kie wódki jak Żubrówki Białe z nutami mięty lub jałowca czy nowości Soplicy Szlachetnej – So-
plice Uszlachetnione Śliwką lub Jabłkiem cieszą się coraz większym popytem wśród amatorów 
mocniejszych alkoholi, którzy szukają też delikatnego profilu smakowego. Polscy konsumenci 
coraz chętniej bawią się również w domowego barmana. Przygotowują nieskomplikowane, 
orzeźwiające koktajle, jak np. klasyczny włoski Aperol Spritz, na bazie Aperolu i prosecco marki 
Gancia czy Piękny i Bestia na bazie Żubrówki Bison Grass i jabłkowego cydru.

Beata Ptaszyńska-Jedynak
Dyrektor ds. Komunikacji
Carlsberg Polska 

Latem konsumenci najchętniej sięgają po piwo i napoje piwne. 
Piwo orzeźwia w upalne dni i jak żaden inny napój z procentami, 
może mieć różną zawartość alkoholu, w tym warianty niskoalko-
holowe i bezalkoholowe. Przy wyborze piwa konsumenci kierują 
się przede wszystkim smakiem, marką, gatunkiem, wysoką jako-

ścią, etc., a dopiero na 9-tym miejscu zawartością alkoholu. Zainteresowanie zdobywają też 
piwa o obniżonej lub zerowej zawartości alkoholu. W 2016 roku piwa o zawartości alkoholu 
do 0,5% odnotowały wzrost wartości o 58% i wolumenu sprzedaży o 64%. Latem preferujemy 
także napoje piwne i beer mixy – nieco słodsze, pozbawiane piwnej goryczki, zawierające soki 
lub lemoniadę. W ofercie firmy Carlsberg marki takie jak napój piwny Somersby lub radlery 
pod marką Okocim Radler cieszą się w tym czasie dużym zainteresowaniem. Sposób podania 
piwa – szkło, temperatura, dobór do potraw – mocno wpływa na nasze doznania smakowe, 
dlatego warto dowiedzieć się więcej na ten temat.  
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Kosmetyczne 
innowacje...
Nowa forma, składniki czy sposób działania bądź stosowania to tylko 
nieliczne z wielu form innowacji wprowadzanych do kosmetyków. Polski 
rynek jest wymagający i aby zatrzymać klienta – producenci muszą 
korzystać z możliwości, jakie dają nowe technologie.

Rynek kosmetyczny w Polsce co roku pre-

zentuje konsumentom około 300 nowych pro-

duktów do pielęgnacji twarzy. Tę imponującą 

ilość może podkreślić chociażby fakt, że za 

naszą zachodnią granicą – w Niemczech – jest 

ich 10 razy mniej, zaledwie około 30. A inno-

wacyjnym spojrzeniem na swoje portfolio mogą 

się również pochwalić producenci innych ko-

smetycznych kategorii. Chcąc wpasować się 

w  trend niekonwencjonalnych rozwiązań, 

a przy tym przykuć uwagę konsumenta zaufa-

ną marką, starają się stworzyć nowy wizerunek 

najbardziej znanym i podstawowym produk-

tom pielęgnacyjnym. Stąd też np. Nivea stwo-

rzyła produkt do mycia ciała w formie musu. 

Producent zapewnia, że nowa forma nie tylko 

sprawia, że kąpiel staje się przyjemniejsza, ale 

też wydajność produktu jest większa.

Inaczej do innowacji polegającej na nowej 

odsłonie popularnego kosmetyku podeszła fir-

ma Coty. Pod znaną marką tuszy do rzęs Rim-

mel, wprowadziła do swojego portfolio produkt 

w innowacyjnym opakowaniu. Opatentowany 

„clump-crushing shaker” umieszczony we-

wnątrz, w momencie potrząsania odświeża za-

stygnięty tusz.

Sekretny składnik
Dodanie nowego, zaskakującego składnika 

do znanego produktu jest w stanie przyciągnąć 

do niego rzeszę konsumentów. Podobnie jest 

w przypadku kreowania nowej pozycji w port-

folio, bądź całej linii. Np. w oparciu o skład-

nik używany w salonach kosmetycznych, bądź 

taki, który uchodzi za bardzo luksusowy czy 

rzadki. 

Agnieszka Andrzejewska
Specjalista ds. promocji
Dział Marketingu ds. Rynku Polskiego
TZMO

Najważniejszym wdrożeniem w ostatnim okresie dla marki Bella 
było wprowadzenie na rynek nowej linii podpasek i wkładek hi-
gienicznych z segmentu premium – Bella Ideale. Linia ta jest odpo-
wiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wyroby o podwyższonej 

chłonności, zapewniające wyższy komfort użytkowania. Podpaski Bella Ideale jako pierwsze 
w ofercie marki Bella posiadają unikatowe pokrycie StayDrai™, łączące w sobie cechy siateczki 
i włókniny. Dostarczamy naszym klientkom produkt, który błyskawicznie chłonie wilgoć – co 
charakteryzuje wyroby pokryte siateczką, a dodatkowo dzięki zawartości włókien bawełnianych 
jest niezwykle delikatny dla skóry okolic intymnych. Podpaski Bella Ideale dostępne są w dwóch 
rozmiarach: regular i night (oba warianty posiadają osłonki boczne), odpowiednio w opakowa-
niach 10/20 szt. oraz 7/14 szt. – dla rozmiaru night. W przypadku wkładek higienicznych zasto-
sowane zostało nowoczesne pokrycie StaySofti™, o podwójnej strukturze połączonych włóknin, 
dzięki któremu wkładki są niezwykle delikatne i gwarantują użytkowniczce wyjątkowe uczucie 
miękkości i komfortu. Wkładki Bella Panty Ideale dostępne są w dwóch rozmiarach: regular 
(28/54 szt.) oraz large (24/40 szt.). Wprowadzeniu nowej linii Bella Ideale towarzyszyły inten-
sywne działania reklamowe w telewizji, kinach, prasie kobiecej, internecie oraz radio.

Z kolei producent marki Bella zdecydował 

się na zaprezentowanie swoim konsumentom 

znanych im podpasek, ale z nowym pokryciem 

StayDrai, które dzięki zastosowaniu pokrycia 

z  siateczki i włókniny, nie tylko lepiej chłoną, 

ale też są delikatne dla skóry.

Innowacyjne podejście do formy wynika 

z  obserwacji potrzeb konsumentów i rynku. 

Tak powstały m.in. zmywacze do paznokci 

w formie chusteczek. Nie tylko spełniają swoją 

podstawową funkcję, usuwając lakier z płytki 

paznokcia, ale także odżywiają ją i pielęgnują. 

Są też niezastąpione w podróży. Cleanic dla 

swoich kientek przygotował chusteczki, któ-

re zawierają witaminy i olejek migdałowy. Do 

tego nie zawierają acetonu i alkoholu, a przy 

tym – w odróżnieniu od produktów z tej kate-

gorii – przyjemnie pachną.

TZMO
Bella Panty Intima 
Plus large

GLAXOSMITHKLINE 
CONSUMER HEALTHCARE
Sensodyne UltraSzybka Ulga 

Bella Panty Intima 
Plus normal

NIVEA POLSKA
NIVEA Ekspresowa 
odżywka regenerująca 
do włosów o cienkiej 
strukturze Hairmilk

Z OFERTY PRODUCENTA

Sensodyne UltraSzybka Ulga 
Whitening
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bez wizyty w profesjonalnym gabinecie mogły 

cieszyć się peelingiem, który miał zastąpić mi-

krodermabrazję, czy kremem z kwasem hialu-

ronowym, który niczym botoks miał odmłodzić 

twarz, z tym, że bez ingerencji igły.

Idąc tym tropem Dermika w linii In-Tense 

oferuje konsumentkom kinesiotaping w kremie. 

„W kremach wykorzystano technologię napi-

nających mikrotaśm, która dzięki opatentowa-

nej metodzie wiązania biopolimerów tworzy 

niezwykle elastyczną strukturę odporną na na-

prężenia. Działa tak, aby natychmiast napinać 

skórę i niwelować widoczność zmarszczek” 

– podkreśla producent.

Wraz z przeminięciem mody na zbyt inten-

sywne korzystanie z solarium na rynku poja-

wiło się mnóstwo kosmetyków zastępujących 

efekt sztucznego opalania. Dla samoopalaczy 

szybko pojawiła się alternatywa –  tzw. rajsto-

py w sprayu. Efekt jaki tworzą one na skórze 

– czyli optyczne wyrównanie kolorytu i popra-

wienie wyglądu nóg skłoniły producentów do 

dalszych poszukiwań. Na rynku od jakiegoś 

czasu pokazują się tzw. make-up’y dla ciała 

– połączenie balsamów ujędrniających z  pig-

mentami, które są w stanie ukryć przebarwie-

nia, nie brudząc przy tym ubrań, np. Soraya 

Ideal Beauty Body Make-Up od Orkla Care. 

Zawarty w kosmetyku hydrolipid Silk Complex 

oraz kwas hialuronowy mają wygładzać i dłu-

gotrwale nawilżać. 

Nowa technologia, niestosowane wcześniej 

w kosmetyce opakowanie, wyjątkowy skład 

– wszystko to składa się na zaliczenie produktu 

do innowacji. Rynek chętnie przyjmuje takie 

produkty, bo konsumenci ich poszukują. Wraz 

z rozwojem technologii, medycyny i innych 

dziedzin producenci mają coraz więcej możli-

wości, by oferować coraz bardziej innowacyjne 

kosmetyki. Joanna Kowalska

Sensodyne UltraSzybka Ulga 
Już po 60 sekundach szczotkowania (lub wcierania pasty) ból wynikający z nadwrażliwości zę-
bów jest mniej odczuwalny. Zastosowane w niej dwa składniki aktywne – fluorek cyny i octan 
strontu – szybko uszczelniają kanaliki zębiny. Działanie pasty zostało poparte mocnymi do-
wodami. Producent przeprowadził 10 badań klinicznych, które udowodniły, że przynosi ulgę 
nadwrażliwym zębom najszybciej ze wszystkich past tego typu dostępnych obecnie na rynku.

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE

Do łask polskich konsumentek w ostatnim 

roku wkradły się kosmetyki zawierające węgiel 

aktywny. Maseczki z tym składnikiem w  mo-

mencie ich „zrywania” wyciągają ze skóry 

wszelkie zanieczyszczenia, a przede wszystkim 

wągry i zaskórniki. Chyba najbardziej znanym 

produktem zawierającym węgiel aktywny jest 

maska firmy Pilaten. Jednak linie z tym skład-

nikiem ma w swoim portfolio m.in. Bielenda. 

Zaskakującym składnikiem może się także po-

chwalić linia kosmetyków stworzona przez Flo-

slek. Gama zamiera w swoim składzie jad węża. 

Domowe SPA
Innowacje kosmetyczne, które naśladują 

zabiegi w gabinetach kosmetycznych, zawsze 

znajdowały uznanie konsumentów. Kobiety, 
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Artykuły do toalety
Czyszczenie toalety to nie tylko kwestia estetyki, to również dbanie 
o higienę i bezpieczeństwo. Płyn do czyszczenia, żel, kostki czy zawieszki 
przychodzą z pomocą. Odpowiednie środki czyszczą, odświeżają 
i pozwalają pozbyć się kamienia raz na zawsze!

Środki do toalet należą do produktów naby-

wanych cyklicznie, w każdym domu znajdują się 

preparaty ułatwiające czyszczenie. Odkażanie 

muszli klozetowej oraz jej czyszczenie należy 

niemal do codziennych obowiązków, to miejsce 

jest szczególnie narażone na groźne bakterie.

Dezynfekcja, 
czyszczenie, wybielanie…

Odpowiednie dbanie o czystość toalety 

oprócz systematyczności wymaga użycia od-

powiednich środków i detergentów. Z pomocą 

przychodzi oferta rynkowa – płyny, zawieszki, 

żele, kostki, granulki czy krążki do WC, posia-

dające właściwości dezynfekujące, bakteriobój-

cze, odkamieniające czy zapachowe. Zwykle 

środki zawierające silne właściwości czyszczące 

i dezynfekujące posiadają aplikatory w postaci 

zagiętej końcówki, któro ułatwia aplikację pro-

duktu w trudno dostępnych miejscach. 

Żele i płyny do WC przeważnie mają kwa-

śny odczyn, zawierają substancje wybielające 

oparte na związkach chloru. Często są odpo-

wiedzialne nie tylko za zwalczanie bakterii, ale 

również usuwanie kamienia, zacieków, brudu 

i rdzy. Często mają gęstą formułę, tak, by płyn 

przylegał do ścianek muszli zapewniając dzia-

łanie nawet pod wodą. Dzięki temu zwalcza 

uciążliwy kamień, który tworzy się nie tylko 

nad poziomem wody, ale i też pod nim.

Kostki i zawieszki to najlepszy sposób na 

odświeżenie toalety przy każdym spłukaniu. 

Chronią one muszlę przed uporczywymi osa-

dami i kamieniem oraz posiadają właściwości 

czyszczące. Zarówno te tradycyjne kostki w ko-

szyczku jak i te trzykomorowe uwalniają aktyw-

ne substancje podczas kontaktu z wodą. Dzięki 

temu wnętrze muszli nie obmywa sama woda, 

ale już specjalistyczny płyn. Na rynku jest wiele 

rodzajów kostek i zawieszek, od tych tradycyj-

nych, po żelowe nie wymagające zawieszania 

koszyczka, są one bezpośrednio aplikowane na 

ściance muszli. Obecnie kostka toaletowa ma 

być nie tylko skuteczna, jej design i wykonanie 

powinno być dopasowane do łazienki, by ca-

łość dobrze komponowała się kolorystycznie.

Środki do toalet 
na paragonach

Według CMR środki do czyszczenia toalet 

można nabyć w 60% wszystkich sklepów ma-

łoformatowych. W przeciętnej placówce do 

HENKEL POLSKA
Bref Turquoise Aktiv Morski

Bref 6xEffect

UNILEVER 
POLSKA
Domestos Power 
5 Lime

GOLD DROP
Sunik krążek 
koloryzujący

Z OFERTY PRODUCENTA

Joanna Trzęsiok
Brand Manager Laundry & Home Care
Henkel Polska

Czyszczenie toalety z całą pewnością nie należy do najprzyjemniej-
szych czynności, jednak dzięki innowacyjnym produktom czynność 
ta może stać się znacznie mniej uciążliwa. Takie produkty zdecy-
dowanie posiada w swoim portfolio marka Bref. Bref jest liderem 
w zawieszkach toaletowych dzięki liniom Power Aktiv oraz Blue 

Aktiv. Produkty obu linii zapewniają higienę, świeżość oraz ochronę przed osadzaniem się kamie-
nia, dodatkowo produkty Blue Aktiv zapewniają czystość pomiędzy spłukaniami, dzięki zabarwia-
niu wody. W tym roku pojawiły się dwa nowe warianty zabarwiające wodę: Bref Turquoise Aktiv 
Morski, który zabarwia wodę w toalecie na turkusowo oraz Bref Purple Aktiv Lawendowy, który 
zabarwia wodę w toalecie na fioletowo. Co więcej, dla utrzymania czystej i zdezynfekowanej 
toalety rekomendujemy również wypróbowanie płynów do mycia toalet Bref 6xEffect. 

300 mkw., gdzie są dostępne takie artykuły 

klienci mogą wybierać z ok. 7 wariantów róż-

nego rodzaju środków do czyszczenia toalet. 

Najbardziej rozpoznawalnymi markami na tym 

rynku są Domestos od Unilever Polska oraz 

Bref od Henkel Polska. Pozostałe marki znaj-

dujące się w pierwszej 10 top marek to: Tytan, 

Yplon, Duck, Delko Filip, General Fresh, Dosia, 

Brait oraz Kret. Klienci sklepów małoformato-

wych najczęściej w badanym okresie wybierali 

Domestos Pine Fresh 24 h, Domestos WC Gel 

pine fresh, kostki toaletowe Bref Power Active 

cytrynowy oraz sosnowy i Bref WC 4 Function 

Formuła zawieszka ocean breeze. 

Konsumenci są gotowi zapłacić więcej za 

dodatkowe korzyści, które oferują innowacyj-

ne środki do toalet zwiększające komfort użyt-

kowania. Liczy się przede wszystkim wszech-

stronne działanie produktu. Takie nowości są 

mile widziane jednak nie każdy klient od razu 

je wypróbuje. Konsumenci w głównej mierze 

sięgają po produkty znane i sprawdzone, które 

są niezbędną podstawą w sklepie i tym na czym 

się zarabia w tej kategorii. 

Monika Kociubińska
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„Bezcenny” 
marokański handel

W Maroku, pomiędzy straganami 
z ręcznie wyrabianą ceramiką, 
kolorowymi tkaninami czy lampami 
z metalu, natrafimy na niewielkie 
sklepy spożywcze w ulicznych 
wnękach, których lady już dawno 
przeżyły swój okres świetności, 
a same towary wyglądają jakby 
nadgryzł je ząb czasu. 

Co wyróżnia tamtejszą sprzedaż? Z per-

spektywy Europejczyka – niemal wszystko. 

Informację o cenie można uzyskać dopiero 

w momencie zapłaty. A kwota zostanie do-

stosowana do tego, jak nas oceni sprzedaw-

ca. Od turysty weźmie więcej niż od sąsia-

da. Zdarza się też tak, że kwota rośnie po 

ponownym podejściu do lady. Woda, która 

chwilę temu kosztowała 7 dirhamów, te-

raz wyceniona jest na 10 (10 dirhamów=1 

euro). Świadomi ostatecznej ceny możemy 

być jedynie w hipermarketach czy samoob-

sługowych marketach, które swym wyglą-

dem nie odbiegają zbytnio od tych znanych 

na kontynencie europejskim, jednak jest ich 

zdecydowanie mniej. Znaną w naszym kraju 

siecią, obecną również w Maroku, jest np. 

francuski Carrefour.

Najczęściej spotykane w Maroku sklepy 

bardziej przypominają kioski, niż tradycyj-

ne spożywczo-przemysłowe placówki. Na 

zaledwie kilku metrach kwadratowych obok 

siebie leżą taśmy klejące, jogurty, wafelki, 

ciastka, napoje gazowane, chusteczki higie-

niczne czy bułki. Na każdym kroku może-

my natknąć się na logo Coca-Cola – napoje 

koncernu są tu bardzo popularne. Wszędzie 

kupimy też jogurty Danone, z nazwą pi-

saną po arabsku, a także w typowych dla 

kraju smakach, np. awokado-pistacja. Ma-

rokańczycy przy każdej okazji piją też sło-

dzoną herbatę z miętą, która przyrządzana 

w odpowiedni sposób, wpisuje się w tutej-

szą tradycję. Zatem ją również dostaniemy 

w każdym sklepie. Maroko to kraj intensyw-

nych przypraw. Najczęściej kupowaną jest 

ras el hanout – słynna, lokalna przyprawa 

składająca się z 35 różnych ziół. Oprócz 

tego popularny jest szafran, dużo tańszy niż 

w Polsce, kurkuma, kumin, kardamon czy 

czarnuszka, która sprzedawana jest również 

jako lek.

W takich małych sklepikach na pewno nie 

dostaniemy alkoholu, którego ze względu 

na wyznanie, Marokańczycy nie piją. Nie 

znaczy to jednak, że w kraju tym nie ma 

napojów z  procentami. Na stacjach benzy-

nowych z pewnością znajdzie się chociaż 

jedna półka z piwem, a w hipermarketach, 

mimo ograniczonej oferty, uda nam się ku-

pić wysokoprocentowe trunki. Co ciekawe, 

bardzo trudno będzie nam znaleźć karmę 

dla psów – Marokańczycy wierzą, że potrafią 

one skraść duszę, więc w całym Maroku jest 

ich bardzo mało.

A po zakupach? Wyjeżdżając z Maroka 

walutę musimy albo wydać, albo wymienić 

w kantorze na euro. A to dlatego, że dirhamów 

nie można wywozić poza granicę, bo zakazują 

tego przepisy celne kraju. Nawet jeśli uda nam 

się je zabrać do Europy, unikając konfiskaty, to 

jej nie wymienimy, ponieważ można ją dostać 

tylko w samym Maroku.

Joanna Kowalska
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Ustawa o przewadze 
kontraktowej

12 lipca weszła w życie ustawa 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi, która 
może w istotny sposób wpłynąć 
na funkcjonowanie rynku rolno-
spożywczego w Polsce.Założenia ustawy 

Ustawa o przewadze kontraktowej ustana-

wia nowe, nieznane dotąd w Polsce narzędzie 

w katalogu uprawnień Prezesa Urzędu Ochro-

ny Konkurencji i Konsumentów. Akt ten ma 

pomóc skuteczniej chronić słabszych przedsię-

biorców działających na rynku rolno-spożyw-

czym aniżeli ustawa o ochronie konkurencji 

i konsumentów, której regulacje dotyczące za-

kazu nadużywania pozycji dominującej rzadko 

mają zastosowanie do szeroko rozumianego 

rynku spożywczego. 

Choć panuje powszechne przekonanie, że 

ustawa ta ma zapobiegać nieuczciwym prakty-

kom dużych zagranicznych sieci handlowych, 

to jednak należy mieć na uwadze, że zakazy 

ustawowe odnoszą się w równym stopniu do 

dostawców jak i odbiorców produktów rolno-

-spożywczych. Możliwość zastosowania ustawy 

w praktyce zależy jednak od kilku czynników:

1. występowania interesu publicznego;

2. spełnienia progu istotności relacji 

pomiędzy dostawcą a nabywcą;

3. posiadania przewagi kontraktowej;

4. nieuczciwego wykorzystywania 

ww. przewagi.

Tomasz 
Kaźmierczak  
Associate, 
KRK Kieszkowska 
Rutkowska Kolasiński

Autor:

Interes publiczny
Jak podkreślają przedstawiciele Prezesa 

UOKiK, organ ten będzie podejmował działania 

tylko w sytuacji, gdy poddawane w wątpliwość 

praktyki w negatywny sposób oddziałują na cały 

rynek lub jego istotną część. Aktywność Prezesa 

UOKiK powinna zostać zatem uzasadniona sze-

roko pojętym interesem publicznym. Przy oce-

nie zasadności wszczęcia postępowania, Prezes 

UOKiK brał będzie pod uwagę m.in. wpływ 

praktyki na konkurencję oraz konsumentów, 

wolumen zamówień objętych praktyką, czy też 

wpływ aktywności przedsiębiorców na cenę 

końcową produktu. Zdaniem Prezesa UOKiK, 

ustawa o przewadze kontraktowej nie ma zatem 

służyć rozwiązywaniu dwustronnych konfliktów 

na linii dostawca-nabywca. W tym zakresie na-

dal właściwa pozostanie inna obowiązująca już 

od lat regulacja, tj. ustawa o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji, na podstawie której moż-

na dochodzić roszczeń w procesie cywilnym. 

Wielkość relacji
Aby ustawa mogła mieć w ogóle zastoso-

wanie do relacji na linii dostawca-nabywca, 

konieczne jest osiągnięcie konkretnego progu 

finansowego. Zdecydowano się na taki krok, 

by wyeliminować konieczność zajmowania 

się przez Prezesa UOKiK sprawami o zna-

czeniu bagatelnym. Z tego też względu ko-

niecznym warunkiem jest, by roczne obroty 

pomiędzy dostawcą a nabywcą przekraczały 

50 tys. zł, a roczny obrót grupy kapitałowej, 

do której należy przedsiębiorca nieuczciwie 

wykorzystujący przewagę kontraktową prze-

kraczał 100 mln zł. 

Przewaga kontraktowa
Jeśli wskazane powyżej progi zostaną prze-

kroczone, można przejść do oceny wystę-

powania przewagi kontraktowej. Zgodnie 

z  ustawową definicją, przewagą kontraktową 

jest sytuacja nabywcy względem dostawcy, 

w której dla dostawcy nie istnieją wystarcza-

jące i faktyczne możliwości zbycia produktów 

rolnych lub spożywczych do innych nabyw-

ców oraz występuje znaczna dysproporcja 

w  potencjale ekonomicznym na korzyść na-

bywcy. Definicja ta znajduje odpowiednie za-

stosowanie również do relacji odwróconej, tj. 

dostawca vs nabywca. 
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Niestety szeroki i otwarty zakres powyższej 

definicji sprawia, że należy spodziewać się 

trudności w jej zastosowaniu w praktyce. 

Nieuczciwe wykorzystanie 
przewagi kontraktowej

Zgodnie z ustawą, wykorzystanie przewagi 

kontraktowej jest nieuczciwe, gdy jest sprzeczne 

z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu inte-

resowi drugiej strony albo narusza taki interes.

Aby rozjaśnić powyższą definicję, ustawo-

dawca wskazał bardzo szeroki i otwarty katalog 

działań zabronionych, uznawanych odtąd za 

nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontrak-

towej. Na mocy ustawy niedozwolone będzie 

m.in.:

• nieuzasadnione rozwiązanie umowy 

lub zagrożenie jej rozwiązania;

• przyznanie wyłącznie jednej stronie 

uprawnienia do rozwiązania umowy, 

odstąpienia od niej lub jej wypowie-

dzenia;

• uzależnianie zawarcia lub kontynu-

owania umowy od przyjęcia lub speł-

nienia przez jedną ze stron innego 

świadczenia, niemającego rzeczowego 

ani zwyczajowego związku z przed-

miotem umowy;

• nieuzasadnione wydłużanie terminów 

płatności za dostarczone produkty rol-

ne lub spożywcze;

• pobieranie opłat dotychczas po-

wszechnych w obrocie: m.in. opłaty 

za powierzchnię ekspozycyjną i sprze-

dażową, opłaty za usługi reklamowe, 

opłaty za przeprowadzenie akcji oko-

licznościowej, opłaty za przekazywanie 

informacji o sprzedaży wyrobów w po-

szczególnych placówkach handlowych, 

opłaty z tytułu otwarcia nowej placów-

ki nabywcy, opłaty za brak zwrotów 

produktów, opłaty za koszty utylizacji 

produktów.

Postępowanie
Spełnienie powyższych przesłanek lub 

choćby wysokie prawdopodobieństwo ich 

wypełnienia może skłonić Prezesa UOKiK do 

wszczęcia postępowania w sprawie praktyk 

nieuczciwie wykorzystujących przewagę kon-

traktową. Należy jednak pamiętać, że postę-

powanie to wszczynane jest z urzędu, a więc 

Prezes UOKiK w żadnym razie nie jest zwią-

zany wnioskami i żądaniami uczestników ryn-

ku w tym zakresie. Takie postępowanie może 

zostać poprzedzone postępowaniem wyjaśnia-

jącym, podobnie jak w przypadku od lat już 

stosowanej procedury w sprawach antymono-

polowych.

Prezes UOKiK oraz strony postępowania 

będą wyposażone w podobne uprawnienia, jak 

w przypadku wspomnianej już ustawy o ochro-

nie konkurencji i konsumentów. Oznacza to 

w  szczególności, że Prezes UOKiK będzie 

uprawniony do przeprowadzania niezapowie-

dzianych kontroli w siedzibie przedsiębiorcy. 

Co do zasady, postępowanie w sprawie 

nieuczciwego wykorzystywania przewagi kon-

traktowej nie powinno trwać dłużej niż 5 mie-

sięcy od daty jego wszczęcia, jednak praktyka 

Prezesa UOKiK pokazuje, że terminy te są 

często wielokrotnie przedłużane.

Sankcje
Przedsiębiorcom, wobec których Prezes 

UOKiK stwierdzi naruszenie ustawy o prze-

wadze kontraktowej, grozi kara finansowa 

w  wysokości nawet 3% rocznego obrotu. 

Choć należy spodziewać się, że kara w tej 

wysokości przewidziana będzie jedynie za 

najbardziej poważne naruszenia ustawy, to 

jednak nie należy bagatelizować zagrożenia 

w tym zakresie.

Środki zaradcze
Z uwagi na powyższe zagrożenia, za-

równo dostawcy produktów rolno-spożyw-

czych, jak i ich nabywcy, powinni zwrócić 

szczególną uwagę na zapisy już obowiązują-

cych umów. Konieczna jest ich weryfikacja 

pod kątem występowania klauzul mogących 

naruszyć postanowienia ustawy. Ich nie-

zwłoczna zmiana może okazać się niezbęd-

na, bowiem nawet nieumyślne działanie 

może stanowić podstawę do wymierzenia 

kary finansowej przez Prezesa UOKiK. War-

to zatem podjąć odpowiednie kroki wcze-

śniej.

(...) WYKORZYSTANIE PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ 
JEST NIEUCZCIWE, GDY JEST SPRZECZNE Z 
DOBRYMI OBYCZAJAMI I ZAGRAŻA ISTOTNEMU 
INTERESOWI DRUGIEJ STRONY ALBO NARUSZA 
TAKI INTERES.
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Coraz większe nasycenie sektora detalicznego technologiami IT sprawia, że rosną potrzeby przedsiębiorców 
działających w tej branży. Popularyzacja informatyki w handlu sprawia, że dostęp do innowacyjnych rozwiązań 
staje się coraz szerszy, a poszczególne urządzenia i technologie przeżywają prawdziwą rewolucję. Nie inaczej jest 
w przypadku kas fiskalnych, które z prostymi urządzeniami sprzed lat nie mają dziś już nic wspólnego. 

Na rynku obecne są kasy fiskalne nowej 

generacji, oferujące szerokie możliwości ra-

portowania i analizy danych, pełną otwartość 

systemu operacyjnego Android i współpracę 

z usługami chmurowymi. Takie kasy, wpro-

wadzone przez rynkowego lidera – markę 

NOVITUS, wdzierają się dynamicznie do 

segmentów zarezerwowanych do tej pory 

dla rozwiązań POS czy systemów sprzedaży 

opartych o komputery PC, a dzięki swojej 

elastyczności idealnie nadają się także dla 

mniejszych przedsiębiorców i startujących 

mikro-biznesów. 

Przykładem może być NOVITUS NEXT, 

dający użytkownikowi ogromną elastyczność 

w konfiguracji, obsłudze i zarządzaniu funkcja-

mi. System Android, ten sam, który jest używa-

ny na co dzień w milionach smartfonów – to 

właśnie kasa fiskalna nowej generacji. Tysiące 

przedsiębiorców dzięki temu rozwiązaniu ko-

rzysta już dziś z możliwości zdalnego zarządza-

nia rozproszoną siecią placówek handlowych 

i  monitoringu pracy kasjerów, chmurowej 

archiwizacji danych czy kontroli magazynów 

z poziomu własnego smartfona.

Personalizacja wyglądu menu oraz elastycz-

ne zakładki pozwalają na wygodne prezento-

wanie treści i błyskawiczną pracę z dotyko-

wym menu. O ergonomię zadbali tutaj twórcy 

graficznego interfejsu, choć użytkownik może 

go dowolnie modyfikować. Wykonywanie 

wszelkich operacji na paragonie odbywa się 

w bardzo intuicyjny sposób, a skutek jest jeden 

– zwiększenie szybkości sprzedaży i skrócenie 

czasu obsługi klienta. 

Otwartość systemu NEXT wcale nie stoi 

w  sprzeczności z homologacją GUM. Dzięki 

modułowej konstrukcji, w ramach raz zdo-

bytej homologacji, można dowolnie rozwijać 

funkcjonalność kasy. Nie boi się ona również 

dynamicznych zmian w prawie, ze względu na 

łatwość aktualizacji całego oprogramowania. 

Android to także Internet – w kasie NEXT 

wykorzystywany jest m.in. do zdalnego za-

rządzania urządzeniem, odbierania informacji 

o sprzedaży i pracy kasjerów itp. Wystarczy 

konto założone w systemie chmurowym. In-

ternet umożliwia również wysłanie kupujące-

mu na jego skrzynkę mailową elektronicznej 

wersji paragonu lub faktury. Stworzona dla 

kasy NEXT aplikacja chmurowa NoviCloud 

znajduje się na bardzo bezpiecznych ser-

werach z odpowiednimi zabezpieczeniami 

i z równoległą kopią zapasową. To po stronie 

producenta stoi obowiązek zapewnienia bez-

pieczeństwa i dostępu do danych. Użytkownik 

dzięki temu obniża znacząco koszty obsługi IT 

własnego biznesu, co wpływa na jego całkowi-

tą rentowność.

O szybkości działania urządzenia nie de-

cyduje jedynie oprogramowanie. Wystawia-

nie setek paragonów dziennie wymaga od 

urządzenia ergonomii w zakresie konstruk-

cji mechanicznej. Tutaj do głosu dochodzi 

pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna 

i ekranowa oraz szybki mechanizm drukują-

cy z obcinaczem papieru. Do kolejnych zalet 

możemy dodać łatwość integracji nowocze-

snej kasy z  zewnętrznymi drukarkami oraz 

innymi urządzeniami peryferyjnymi. Uru-

chomienie nowych usług, np. płatności elek-

tronicznych, to tylko kilka kliknięć i o wiele 

prostsze podłączenie terminala niż w innych 

kasach. 

Więcej na: www.next.novitus.pl

Kasy fiskalne 2.0 
– czyli dokąd zmierza ewolucja 
urządzeń fiskalnych
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AMBASADORÓW 

AKTYWNYCH PODCZAS 
6 TYGODNI
PROJEKTU 

PYSZNE
DESER
SMAK

PRZEKASKA 
– TO NAJCZĘŚCIEJ 
UŻYWANE SŁOWA, 
BY OPISAĆ MONTE 

Z DODATKAMI AMBASADORÓW POTWIER-
DZA, ŻE WŚRÓD OŚMIU 
WARIANTÓW MONTE 
Z DODATKAMI, KAŻDY 
ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE. 6,6 -TAK AMBASADORZY OCENILI MONTE Z DODATKAMI (W SKALI OD 1 DO 7) 

1 481 964 
OSÓB, DO KTÓRYCH DOTARŁA 

INFORMACJA O MONTE Z DODATKAMI 
W KANALE OFFLINE 

85 778 
TESTÓW MONTE PRZEPROWADZO-

NYCH W RAMACH PROJEKTU 

trnd 
Basics

Bízza 
fogyasztóira 
a marketinget!

Önkéntes marketingesek ezrei várnak a lehetőségre, hogy együtt dolgozhassanak 
Önnel - ők az Ön fogyasztói. Engedje szabadjára a bennük rejlő erőt, hogy 
a Word-of-Mouth és az Online-Buzz által népszerűsítsék a termékeit, gazdagítsa 
a tartalom marketinget általuk generált tartalmakkal, vagy használja őket, hogy 
segítsenek új termékek fejlesztésében (Co-Creation). Ez egy olyan lehetőség, 
amellyel csökkentheti a költségeit, növelheti az eladásait és felkészítheti 
marketingtevékenységét a jövő kihívásaira. Mi segítünk, hogy a jelenlegi 
fogyasztóiból lépésről lépésre egy hatékony marketinggépezet váljon. 

trnd-basics.indd   1 14.09.2015   13:30:29

Kampania Collaborative Marketing przeprowadzona przez trnd Polska dla mlecznych deserów Monte z dodatkami 
firmy Zott, miała na celu zwiększenie świadomości wszystkich wariantów produktu, wygenerowanie wysokiej  jakości 
testów produktu wraz z cennych wskazówek oraz opinii konsumentów dla marki. W ramach projektu,  Ambasadorzy 
sami dokonywali zakupu 32 opakowań mlecznych deserów Monte z dodatkami w najbardziej dogodnej dla siebie 
lokalizacji, a następnie otrzymali zwrot poniesionych kosztów.

„Kiedy poczęstowałam Monte kolegów i koleżanki w pracy, 

wszyscy byli zachwyceni tak wesołą przerwą śniadaniową. 

Każdy obudził w sobie dziecko choć na chwilę w pracowitym 

dniu. Nasz #momentzmonte był naprawdę super!”  

Ambasador Sofija20

„Choć podobno wszystko co dobre kiedyś się kończy, to moja 

przygoda z Monte trwa. Regularnie kupuję Monte z dodat-

kami dla całej rodziny. Dzięki Wam i projektowi poznałam 

deser, który pokochaliśmy.”  

Ambasador Aniko

Co osiągnęliśmy, dzięki współpracy z konsumentami? 

85%
KOBIET

15%
MĘŻCZYZN

99%
REGULARNIE 

KUPUJE DESERY 
MLECZNE 

56%
JE DESERY 
 MLECZNE 
 KAŻDEGO 

DNIA 85%
POSIADA

DZIECI 

98%

100%
AKTYWNYCH 

W MEDIACH SPOŁECZ-
NOŚCIOWYCH

99%
POLECIŁOBY

MONTE Z DODATKAMI 

www.trnd.com/pl/projekty/monte-z-dodatkami

„MOJA REKOMENDACJA!“

11 lat
doświadczenia

18 rynków
w Europie

+ 1.100
kampanii

+ 2,3 mln
członków 

społeczności trnd

+48 (22) 113 99 25 
info@trnd.pl
www.trnd.com/company

trnd Polska . ul. Postępu 14 . 02-676 Warszawa
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LAUREACI LIPCOWEJ KRZYŻÓWKI

Zofia Kaczmarczyk – Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Jedlnia Letnisko • Stanisław Skrzypek –Sklep ABC, Chorzelów • Aneta Wojtowicz – Sklep Spożywczo- 

-Przemysłowy Zgoda S.C., Brzozów • Monika Kłak – Sklep Spożywczo-Przemysłowy GAL, Gołdap • Katarzyna Zawodna – PH Delicja, Koźmin Wlkp.

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

Firma Ewa Krotoszyn S.A. wykorzystując doświadczenie w produkcji farmaceutycznej oraz spożywczej 

opracowała wyroby, które łączą w sobie słodycz ze zdrowiem.

Cukierki Evitta zawierają wyciągi z ziół leczniczych, które korzystnie wpływają na organizm między in-

nymi poprzez działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, osłaniające i kojące. Wspierają naturalną 

odporność organizmu, dają uczucie świeżości i orzeźwienia. Zostały skomponowane w taki sposób, aby 

cieszyć niepowtarzalnym smakiem. Specjalnie dla diabetyków i osób dbających o zdrowy tryb życia 

została przygotowana Evitta w wersji bez cukru. Produkt dostępny w torebkach 60 g.

Spróbuj, a wrócisz po więcej!
www.ewa-sa.pl

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 EWA!

*Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl
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Nordic – czysty smak północy
Czysta woda, nieskazitelne powietrze i białe noce to wyjątkowe połączenie, 
które wpływa na niepowtarzalną jakość owsa Nordic. Dodatkowo starannie 
wyselekcjonowane dzikie jagody wzbogacają ciastka i płatki owsiane 
Nordic o zastrzyk witamin, flawonoidów, minerałów i przeciwutleniaczy. 
Arktyczny SuperOwies – główny składnik produktów, jest uznawany za 
numer #1 pod względem jakości, przez profesjonalistów na całym świecie. 
Wprowadzeniu marki towarzyszą szerokie działania PR, kampania w social 
mediach wsparta zaangażowaniem rozpoznawalnych osób ze świata 
mediów i sportu, materiały POS, ekspozytory w pakiecie z kijkami do nordic 
walking fińskiej marki Gymstick oraz promocje i gazetki na wprowadzenie. 
www.RAISIO.com

Ketchupy Dawtona 
– bez konserwantów 
W ofercie ketchupów Dawtona znajduje się aż 5 wariantów 
smakowych – łagodny, pikantny, ziołowy, piekielnie ostry oraz 
nowość – Ketchup grillowy, czyli idealne połączenie klasycznego 
pomidorowego ketchupu z musztardą. Wersja łagodna i ziołowa to 
aż 233 g pomidorów w 100 g produktu, a pikantna i piekielnie ostra  
– 220 g. Mocno pomidorowe, z doskonale dobranymi przyprawami 
stanowią idealny dodatek do kanapek czy potraw z grilla. 
www.DAWTONA.pl

Szproty wędzone 
„MK”
Firma KONSHURT wprowadza na 
polski rynek 3 nowe produkty 
pod marką „MK”: szproty wędzone 
w oleju w słoiku 250 g, szproty 
wędzone w pomidorach w słoiku 
250 g, szproty wędzone w oleju 
w puszce z transparentnym wiecz-
kiem 160 g. W produktach udało 
się połączyć bardzo wysoką jakość, 
atrakcyjny wygląd oraz niską cenę. 
Wkrótce produkty te będą dostęp-
ne w większości sklepów w Polsce. 
www.KONSHURT.com.pl

Selenka Wieniec-Zdrój
Selenka Wieniec-Zdrój to naturalna woda 
mineralna o niezwykłych właściwościach: 
bogata w selen, lit, magnez, wapń i potas. 
Stanowi konieczne uzupełnienie minerałów 
niezbędnych do codziennego życia każdego 
człowieka. Woda scharakteryzowana jako 
średniozmineralizowana. Wydobywana jest 
ze źródła studni głębinowej w Wieńcu- Zdroju 
na Kujawach, miejscowości uzdrowiskowej 
od 1923 roku. Selen jest niezwykle ważnym 
składnikiem diety, m.in. wzmacnia układ 
odpornościowy, chroni przed działaniem 
wolnych rodników, chroni przed chorobami 
układu krążenia, a także poprawia stan skóry 
i włosów. Selenka to oficjalna woda mineralna 
drużyny Anwil Włocławek. 
www.UZDROWISKO-WIENIEC.pl

Kultowy napój Dodoni 
w nowej odsłonie
Zmianie uległo nie tylko logo, ale 
również design całej etykiety. Aktual-
nie produkty mają znacznie bardziej 
nowoczesny charakter, podkreślający ich 
apetyczną zawartość i soczysty smak. 
Doskonale wpisują się w obowiązujące 
trendy, a kwadratowa butelka PET przy-
ciąga uwagę konsumentów.
W pojemności 1,75 l zamknięte zostały 
takie smaki jak: Jabłko, Marchew-Jabłko- 
Banan, Kiwi-Limonka-Kaktus, Pomarańcza, 
Winogrono oraz Truskawka-Owoce Lasu. 
Dodoni – Owoce do picia ruszają na 
podbój nowych pokoleń! 
www.DRINKFOOD.pl

Napój relaksacyjny Tranquini
Tranquini® Positively Relaxed to wysokiej jakości napój relaksacyjny, 
zawierający składniki, które występują w naturze i obniżają poziom 
stresu i niepokoju, wspomagając koncentrację bez efektu usypiającego. 
Dostępny w 42 krajach świata. Zawiera: lawendę, melisę, rumianek, L-te-
anine z zielonej herbaty, witaminę B12. Dostępny w 6 smakach. Do ku-
pienia: w Intermarche, Carrefour, Żabce, Polomarkecie, Latający Ogród, 
straganzdrowia.pl, sklep.kingjuice.pl i superform.pl i wielu innych.
www.TRANQUINI.com
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Cukierki Musss Plus 
Fabryka Cukierków „Pszczółka” przedstawia nową serię popularnych 
cukierków Musss… 
Nowe musujące karmelki są z dodatkiem witaminy C oraz magnezu. 
Musss Plus kuszą niebanalnym zestawieniem smaków: słodkiego 
i kwaśnego. Ich wnętrze wypełnione jest musującym nadzieniem. 
Cukierki oprócz wyjątkowych walorów smakowych, dostarczają także 
cennych dla zdrowia składników. Musss Plus dostępne są w dwóch 
smakach: soczystej cytryny oraz orzeźwiającej coli. 
www.PSZCZOLKA.pl

Rewolucyjne przekąski QUICK SNACK 
Produkty QUICK SNACK to najnowsza propozycja od marki MORESO. 
Pyszne i innowacyjne przekąski zapakowane są w jednoporcjowe 
opakowania typu „on-the-go”. W ofercie znajdują się m.in. prażone 
bez tłuszczu z dodatkiem soli himalajskiej migdały, ziarna słonecznika 
i polskie pestki dyni. Produkty z linii QUICK SNACK wyróżniają wysoka 
jakość oraz nowoczesne i przyciągające uwagę opakowania.
www.MORESO.pl

Chrupiąca nowość 
od Mieszko dla 
najmłodszych
Nowy wariant uwielbianych przez 
wszystkich Michaszków Original 
odpowiada na zapotrzebowania 
nieco młodszych wielbicieli czekola-
dowo-orzechowych słodkości oraz na 
obecne trendy rynkowe w segmencie 
słodyczy dla dzieci. W Michaszkach 
Junior znajdziemy rozpływające 
się w ustach delikatne nadzienie 
z dodatkiem mleka oblane pyszną 
czekoladą, chrupiące, kakaowe płatki 
pszenne oraz orzeszki arachidowe. 
Michaszki Junior dostępne są w wer-
sji luzowej oraz w torebkach 260 g.
www.MIESZKO.pl

Smak lata w dżemie malinowym Dawtona 
Dawtona uzupełnia swoje 
portfolio dżemów o nowy smak 
– malinowy. Soczyste i aromatycz-
ne maliny to kwintesencja lata 
i wspomnienie wakacji. A owoce 
na dżemy Dawtona zbierane są 
w pełni sezonu – kiedy są doj-
rzałe i naturalnie słodkie. Dzięki 
wykorzystaniu całych owoców 
posiadają wyjątkową konsysten-
cję, która zaspokoi upodobania 
nawet największego smakosza. Co 
ważne, nie zawierają sztucznych 
barwników ani konserwantów i są 
słodzone cukrem.
www.DAWTONA.pl

Princessa w dwóch nowych smakach
Od sierpnia na rynku dostępne są dwie nowe propozycje marki Prin-
cessa. Wafelek Princessa Brownie to znakomite połączenie kakaowego 
wafelka i kremu o intensywnym smaku ciastka Brownie. Princessa Kla-
syczna, w eleganckim granatowym opakowaniu, z pewnością wyróżni 
się na sklepowej półce a wafelek zachwyci miłośników tradycyjnych 
smaków. Premiera nowości wsparta jest promocją w mediach społecz-
nościowych, materiałami POS oraz działaniami w punktach sprzedaży.
www.FACEBOOK.com/PRINCESSAPOLSKA

Mieszanka Krakowska 
z silnym wsparciem 
i wersją limitowaną
Mieszanka Krakowska to doskonałe agarowe 
galaretki z sokami owocowymi oblane 
delikatną deserową czekoladą, które teraz 
dostępne są także w nowym wydaniu. 
Limitowana wersja Mieszanki Krakowskiej to 
cztery apetyczne smaki – truskawka, gruszka, 
wiśnia i owoce leśne. Galaretki nie zawierają 
substancji konserwujących, barwników, 
tłuszczu palmowego ani żadnych sztucz-
nych dodatków. Nowe torebki o gramaturze 
150 g są idealnym opakowaniem dla małych 
sklepów i do strefy kasy. Wawel przygotował 
szereg działań mediowych wspierających 
nową odsłonę klasycznego produktu. 
www.WAWEL.com.pl 
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Grand Chia
Smaczną i zdrową nowością przygo-
towaną przez firmę Sokpol Sp. z o.o. 
są soki pod marką Grand w postaci 
płynnej przekąski. Grand Chia to 
soki wieloowocowe z nasionami 
Chia, które posiadają 7 właściwości 
zdrowotnych: omega 3, magnez, 
wapń, żelazo, błonnik, antyoksydanty, 
100% naturalne. Wygodne opakowa-
nie szklane o pojemności 200 ml jest 
idealne do wypicia „na raz”. Dostępne 
są dwa smaki: Grand sok jabłko-ana-
nas-guawa-cytryna i Grand jabłko-po-
marańcza-mango-marakuja. 
www.SOKPOL.pl

Mieszanki nasion 
marki Kresto 
Najnowsze propozycje marki 
Kresto to kompozycje pysznych 
i pełnych dobroczynnych właści-
wości ziaren. Idealnie sprawdzą 
się w roli przekąsek, jak i dodatku 
do dań. W ofercie znajduje się, 
aż 5 mieszanek o różnorodnych 
smakach: słonecznik-pestki dyni, 
słonecznik-pestki dyni-jagody goji, 
słonecznik-pestki dyni-orzeszki 
pinii, słonecznik-pestki dyni-siemię 
lniane, słonecznik-pestki dyni-sie-
mię lniane-sezam. Produkty są 
dostępne w opakowaniach 50 g 
i 300 g.
www.VOG.pl

Desperados Nocturno 
– przenosi imprezę na 
wyższy poziom
Desperados Nocturno to zupełnie nowy 
smak Desperadosa – połączenie piwa 
z dodatkiem tequili i ciemnego rumu oraz 
7% zawartością alkoholu. Nowy Nocturno 
inspiruje do tego, aby twórczo wykorzystać 
wszystkie nieprzespane noce, przenosząc 
imprezę na wyższy poziom.
Wprowadzenie nowego Desperadosa Noc-
turno wspierać będzie kampania marke-
tingowa, która obejmie spoty TV, działania 
digital i mobile oraz aktywacje w punkcie 
sprzedaży. 
www.GRUPAZYWIEC.pl/marki/desperados/

Batony ENJOY PURE Superfood Raw Bar 
z linii Enjoy Pure Life
W czasach, kiedy bycie FIT i świadome odżywianie jest nieodłącznym 
elementem naszego życia, produkty z dodatkiem super żywności 
świetnie się sprawdzają. Takie właśnie są nowe batony ENJOY PURE 
Superfood Raw Bar od Purella Food. Wypełnione po brzegi dobrodziej-
stwami natury takimi jak chia, jagody goji, surowe kakao, żurawina, 
morele, chlorella, orzechy nerkowca czy siemię lniane są zdrową 
i smaczną alternatywą dla słodkich przekąsek. Nie zawierają cukru 
ani glutenu a dzięki najnowszej technologii są bardziej miękkie i roz-
pływają się w ustach. 3 superfoodowe smaki: Surowe kakao/orzechy 
nerkowca; Morela/chlorella; Chia/jagody goji/żurawina. 
 www.PURELLAFOOD.pl

Jurajski Potok
Uznana przez Polski Instytut Badań 
Jakości za jedną z najlepszych natural-
nych wód mineralnych – woda firmy 
Sokpol Sp. z o.o. ukaże się nieba-
wem w nowej odsłonie pod marką 
Jurajski Potok. Wydobywana w Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej odznacza 
się przede wszystkim pierwotną 
czystością oraz stabilnym składem. 
Średniozmineralizowana woda Juraj-
ski Potok w wersji gazowanej oraz 
niegazowanej to znakomity wybór 
wszystkich dbających o zdrowy styl 
życia. Pojemność: 1,5 l.
www.SOKPOL.pl
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Sałatka 
z wędliną 
i jajkiem 
Sałatka z nowej linii 
sałatek Kuchnia Mięsna 
– jeden z pięciu nowych 
smaków z zawartością 
25% wysokiej klasy wędli-
ny, doskonałych warzyw 
oraz jajka. Sałatki z tej 
linii dedykujemy głównie 
– choć nie tylko – męż-
czyznom, z uwagi na ich 
konkretny, mięsny smak. 
Opakowanie 140 g.
www.DEGA.pl
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!
Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).
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