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Od redaktora

Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami i całą branżą handlową naprawdę gorący okres – Święta Bożego Narodzenia. 

Aby pomóc Wam w przygotowaniach do przedświątecznej gorączki zakupowej przygotowa-
liśmy obszerny raport, w którym omawiamy każdą z kategorii produktowych przeżywających 
w tym czasie prawdziwy rozkwit. Dowiecie się jak polscy konsumenci zmieniają nawyki zakupo-
we, ile wydają na zakupy spożywcze, a także jaką ofertę w tym roku przygotowali producenci.  
A już w kolejnym wydaniu Hurt & Detal odwiedzimy znajomych detalistów w całej Polsce, aby 
sprawdzić jak wyglądają przygotowania do świąt w sklepach.

Zachęcam do przeczytania naszych pozostałych artykułów oraz ciekawych wywiadów.
Miłej lektury!

Monika Górka 
Z-ca Redaktora Naczelnego
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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).



UNIA EUROPEJSKA WSPIERA KAMPANIE
PROMUJĄCE WYSOKOJAKOŚCIOWE

PRODUKTY ROLNE

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

są wytwarzane i podkreślającej ich związek z tym miejscem.

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

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

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

Jak smakuje Dolce Vita?

Dlaczego warto kupować sery z certyFikatem? 

Smak i jakość gwarantowane!

Organizatorzy kampanii

ASIAGO DOP (CHNP)

GORGONZOLA DOP (CHNP)

PARMIGIANO REGGIANO DOP (CHNP)

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

www.thetasteofdolcevita.eu
www.taksmakujedolcevita.pl 

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

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

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

ogólnospożywczych bywała problematyczna. 

Główną przeszkodą był zapach, nadmierna gla-

zura i brak ochrony przed dotykaniem. W od-

powiedzi na te problemy, na rynku pojawiły 

się filety ABRALINE – indywidualnie pakowa-

ne, mrożone filety najlepszych gatunków ryb, 

bez sztucznych dodatków. Podwójna ochrona 

w  postaci minimalnej, 10%-wej warstwy gla-

zury zabezpieczającej przed utlenianiem oraz 

specjalnej folii, chroniącej przed dotykaniem 

i ograniczającej zapach, czyni je idealnym roz-

wiązaniem dla sklepów ogólnospożywczych.

Firma Mosso Kewpie, po przejęciu przez 

Kewpie Corporation, rusza z pierwszą kampa-

nią marketingową na Święta Bożego Narodze-

nia. Już teraz firma skupia się na przygotowaniu 

sklepów do Świąt Bożego Narodzenia z ofertą 

z asortymentu majonezów i chrzanów marki 

Mosso. W tym celu dostępne są atrakcyjne pa-

kiety i standy produktowe, aby móc wystawić 

produkty w dodatkowych lokalizacjach w skle-

pie. Drugim etapem kampanii jest komunikacja 

z konsumentem w stacjach telewizyjnych tema-

tycznych: Kuchnia +, Polsat Cafe, TVN Style.

275 alkoholi z ponad 

100 destylarni z  całego 

świata, 9 uznanych sę-

dziów z ponad 175 lata-

mi wspólnego doświad-

czenia i aż 9 medali dla marki J.A. Baczewski! 

W Las Vegas odbył się prestiżowy konkurs 

Global Spirit Awards. Nagrody dla J.A. Ba-

czewski to kolejne potwierdzenie uznania, 

jakim cieszy się ta rdzennie polska marka na 

międzynarodowej arenie.

Blisko 300 produktów zgłoszonych do rywali-

zacji było ocenianych podczas podwójnej degu-

stacji w ciemno. Zgodnie z wynikami Global Spirit 

Awards 2017, ogłoszonymi m.in. w „Food & Be-

verage Magazine”, nagrody otrzymały następu-

jące produkty J.A. Baczewski: podwójne złoto 

– Piołunówka; złote medale – Jeżynówka i Po-

marańczówka; srebro – Whisky, Vodka Mono-

polowa, Monopolowa Dry Gin, Morelówka oraz 

Orzechówka; a także brąz – likier Ovovit.

Rewolucja 
w sprzedaży ryb 
mrożonych

Uroczyste otwarcie nowej fabryki i siedziby 
firmy TEEKANNE

Kampania 
świąteczna Mosso

J.A. Baczewski 
święci triumfy 
w Las Vegas!

TEEKANNE, jeden z największych na świecie producentów herbaty, otworzył w Kokotowie 

pod Krakowem nową fabrykę oraz siedzibę firmy. Marka świętowała także 25-lecie istnienia na 

polskim rynku.

Nowa siedziba TEEKANNE znajduje się obecnie pod adresem Kokotów 810 w Wielickiej 

Strefie Aktywności Gospodarczej. Teren został wybrany na miejsce nowej siedziby TEEKANNE 

ze względu na atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie, które zapewni sprawną 

dystrybucję. To właśnie z Małopolski są eksportowane produkty do pozostałych krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej. 

Innowacją w polskiej fabryce są maszyny nowej generacji, które mają większą wydajność niż 

dotychczasowy park maszynowy. Pozwalają one m.in. na wytwarzanie opakowań w nowym roz-

miarze, bez zastosowania folii. Powiększone opakowania podnoszą widoczność produktów na 

sklepowej półce oraz poprawiają komfort użytkowania.

Hala została dostosowana do aktualnych potrzeb polskiego oddziału z założeniem dalszego, 

intensywnego rozwoju technologicznego i logistycznego. Obiekt spełnia standardy obowiązują-

ce w  zakładach produkcyjnych TEEKANNE zlokalizowanych w pozostałych częściach Europy. 

Znacznie większa powierzchnia użytkowa i magazynowa pozwala na lepszą organizację stano-

wisk pracy oraz daje możliwość zwiększenia parku maszynowego w przyszłości, a zastosowanie 

nowoczesnych rozwiązań zwiększa komfort pracy. 

TEEKANNE. Tak smakuje herbata. Od 25 lat w Polsce.

Z rynku FMCG
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Z przeprowadzonego 

badania wynika, że wśród 

właścicieli sklepów deta-

licznych w Polsce dominu-

ją mężczyźni (63%). Naj-

większą grupę stanowią 

osoby w wieku między 41 

a 50 lat (33%), przy czym warto zauważyć, że placówki handlo-

we prowadzą reprezentanci każdej grupy wiekowej, począwszy 

od 30-latków po 60-latków (brak jest luki pokoleniowej). Wśród 

detalistów przeważają osoby ze średnim wykształceniem (53%), 

z  dużą reprezentacją osób z wykształceniem wyższym (33%). 

Zdecydowana większość jest aktywna zawodowo już ponad dwie 

dekady (60%). 

W kampanii telewizyjnej marka 

Tymbark przeniosła nas w czasie 

do roku 1967, kiedy w miastecz-

ku Tymbark opracowano pierwszą 

w Polsce recepturę nektaru z czar-

nej porzeczki. 

Dzięki wynalezionej w Tymbarku 

recepturze na pyszny nektar, każdy 

może cieszyć się „wielką mocą ma-

łych owoców”. Receptura nektaru 

Tymbarku niedawno została doce-

niona znakiem „Jakość Tradycja”. 

Produkt ten pojawił się w dwóch 

nowych wydaniach smakowych: 

Czarna Porzeczka-Mango i Czarna 

Porzeczka-Banan.

Jednym z głównych sponsorów 

wielkiego meczu koszykarskiego po-

między Wojskiem Polskim a druży-

ną Marcina Gortata w łódzkiej Atlas 

Arenie była woda źródlana Primave-

ra, której ambasadorem jest właśnie 

Marcin Gortat. Mecze te tradycyjnie 

rozgrywane są każdego roku na du-

żych arenach koszykarskich polskich 

miast, ale ten mecz był jubileuszowy 

dla wspierającej młodych sportow-

ców Fundacji Marcina Gorata MG13, 

więc został rozegrany w jego rodzin-

nym mieście Łodzi.

Rusza wielka kampania reklamowa herbat LOYD – pro-

mowane będą trzy grupy produktowe LOYD-a: herbaty 

zielone, czarne oraz herbatki owocowe.

Kampania rozpoczęła się na początku października, 

a jej pierwsza część będzie trwała do końca roku. Spo-

ty reklamowe pojawią się w kluczowych stacjach TV, 

przewidziane są również billbordy, plakaty i promocje 

w placówkach handlowych, reklamy w prasie i konkursy 

w social mediach. 

Marka LOYD to najwyższej jakości herbaty stworzone 

z myślą o koneserach i wymagających miłośnikach tego 

wyjątkowego napoju. Wytwarzane są z najlepszych su-

rowców pochodzących z renomowanych plantacji her-

bacianych. Proces ich produkcji objęty jest rygorystyczną 

kontrolą jakości – od momentu zakupu liści herbacianych 

do postawienia gotowego produktu na półce w sklepie.

W połowie października rusza 

dwumiesięczny konkurs konsumenc-

ki marki Pudliszki. Wystarczy kupić 

dwa dowolne ketchupy marki Pu-

dliszki, aby wziąć udział w akcji. Naj-

bardziej kreatywne rozwinięcie zda-

nia „W mojej kuchni pełnej smaku..”. 

będą nagrodzone kartami upominko-

wymi do sklepu IKEA: co miesiąc bo-

nem o wartości 15 tys. zł, codziennie 

kartą o wartości 300 zł.

Akcja będzie szeroko wspierana zarówno w Internecie, jak i komu-

nikowana miesięczną kampanią telewizyjną. Informacji nie zabraknie 

także w punktach sprzedaży na materiałach reklamowych. Szczegóły 

konkursu na www.pudliszki.pl.

U kogo kupują Polacy? 
Wyniki badań Akademii Umiejętności 
Eurocash oraz Polskiej Izby Handlu 

Tymbark przenosi 
się w czasie

Primavera 
sponsorem wielkiego 
meczu koszykarskiego

Wszystkie kolory 
LOYD-a

Wygraj kuchnię pełną smaku 
z ketchupem Pudliszki

Z rynku FMCG
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W styczniu 2016 r. marka Ci-

sowianka, rozpoczęła współpra-

cę z UNICEF Polska w ramach 

programów wodnych prowadzo-

nych przez organizację w krajach 

rozwijających się. 

Część przychodu ze sprzeda-

ży Cisowianki oznaczonej logo 

UNICEF została przekazana na rzecz programów zapewniających 

dostęp do czystej wody pitnej. Zebrana kwota wystarczyła na in-

stalację 107 pomp wodnych w najbiedniejszych regionach świata. 

Cisowianka i UNICEF zdecydowały się kontynuować współpracę. 

Do niegazowanej Cisowianki w butelkach 1,5 i 0,5 litra, na któ-

rych widniało logo UNICEF dołączy dedykowana dzieciom MOJA 

PIERWSZA CISOWIANKA. W tym roku Cisowianka wesprze akcję 

edukacyjną UNICEF Polska mającą na cel uświadomienie jak trudna 

jest sytuacja wodna w niektórych rejonach świata.

Naturalność i jakość składników jest 

dla marki Hochland równie ważna co 

doskonały smak serów. Zgodnie z tą 

zasadą zaprojektowane zostały nowe 

opakowania kremowych serów topio-

nych Hochland, a także przygotowa-

no nową kampanię marketingową. 

Nowe, nowoczesne opakowania 

wyraźnie pokazują, że kremowe sery 

Hochland powstają z naturalnych 

składników, nie zawierają konser-

wantów oraz sztucznych barwników. 

Z początkiem października ruszyła 

długofalowa kampania edukacyjna, 

która towarzyszy wprowadzeniu nowych opakowań. Do udziału w kam-

panii zaproszono Annę Guzik. W najnowszej reklamie Ania odkrywa 

tajemnicę pysznego smaku serów Hochland. Śledzi z jakich składników 

zrobiony jest ser Hochland, aby finalnie potwierdzić: test jakości i sma-

ku zaliczony! 

Ruszyła kampania reklamowa 

marki Delecta promująca desery, 

dodatki do pieczenia i akcję kon-

sumencką Powiedz to na słod-

ko. Komunikacja prowadzona 

w serwisach VOD potrwa do 12 

listopada br. Pełne emocji spoty 

reklamowe promujące Babeczki 

nadziane, Budynie aksamitne, 

Cukier wanilinowy i posypki do 

dekoracji z linii Decorada, wy-

świetlane będą w serwisach VOD. Emisji kampanii równolegle 

towarzyszy ogólnopolska akcja Powiedz to na słodko zachęcająca 

konsumentów do miłych, emocjonalnych gestów ot tak… prosto 

z serca. Do promocyjnych opakowań ciast w kartonikach dołą-

czone zostały naklejki z wyznaniami. Szablony z emocjonalnymi 

hasłami – na różne pory dnia i okazje oraz słodkie inspiracje, 

marka umieściła także na stronie www.delektujemy.pl. 

VARTA przekaże częściowy dochód ze sprzedaży promocyjnych 

opakowań baterii Longlife AA lub AAA (6 szt.) na rzecz pracy z dzieć-

mi z Akademii Przyszłości. Badania konsumenckie* wskazują na 

ogromny potencjał akcji: 70% Polaków deklaruje niesienie pomocy 

w okresie świątecznym, a aż 2/3 z nich wspiera właśnie dzieci. Partne-

rzy handlowi włączając się do akcji nie tylko zwiększą zyski ze sprze-

daży, ale także dadzą swoim klientom satysfakcję z pomagania innym 

i sami udzielą wsparcia potrzebującym.

*Badanie TNS Polska z grudnia 2015 r. oraz badanie IPSOS z kwietnia 2015 r.

Cisowianka po raz drugi 
wesprze projekty wodne UNICEF

Test jakości i smaku zaliczony! 
– nowa kampania z Anną Guzik

Delecta rusza z kampanią 
reklamową i akcją konsumencką 
Powiedz to na słodko 

Świąteczna akcja 
charytatywna VARTA 
„Let Magic Moments happen! Każda bateria pomaga!”

Z rynku FMCG
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Z rynku FMCG

Wózek sklepowy  
– szara eminencja zakupów

Aleksandra Białas 
Communications Manager  
Rabugino Sp. z o.o.
(producent wózków marki Rabtrolley)
kontakt: info@rabtrolley.com 
www.rabtrolley.com 

Często niedoceniany przez managerów i wła-

ścicieli sklepów, zajętych projektowaniem i do-

borem odpowiednich mebli sklepowych, wybór 

odpowiedniego wózka zostaje zepchnięty na 

dalszy plan, a jego zakup niejednokrotnie jest 

dokonywany na ostatnią chwilę. Ten niepozorny 

element wyposażenia jest niezmiernie ważny, bo 

stanowi jedyny element sklepu, który znajduje 

się w bezpośrednim kontakcie z klientem i towa-

rzyszy mu podczas całego procesu zakupów. Je-

śli jest on poręczny, przyjazny dla klienta – może 

znacząco wpłynąć na wolumen sprzedaży. Z ko-

lei niewygodny, ciężki i nieestetyczny wózek 

może skutecznie zniechęcić klienta do zakupów.

Rynek oferuje różne rodzaje i rozmiary wóz-

ków sklepowych. Coraz większą popularnością 

cieszą się wózki wykonane z tworzyw sztucz-

nych, zyskując coraz większy udział w rynku 

zdominowanym przez swoich drucianych 

konkurentów. Przykładem takich wózków są 

produkowane w Polsce wózki marki Rabtrolley. 

Są one bardzo estetyczne, praktyczne, lekkie 

i wyjątkowo łatwe w manewrowaniu. Wyróż-

nia je innowacyjny włoski design. Oferowana 

szeroka gama kolorystyczna pozwala na dosko-

nałe dopasowanie do stylistyki sklepu. Dużym 

atutem wózków jest ich kompaktowe gniazdo-

wanie, np. w przypadku modelu MINI 80L, to 

jedynie 11cm, co pozwala parkować wózki na 

niewielkiej powierzchni, zyskując więcej miej-

sca na ekspozycję towarów. W odróżnieniu od 

wózków metalowych, wózki tworzywowe nie 

rdzewieją i nie są kradzione na złom. Wózki 

Rabtrolley są przyjazne dla środowiska. Mode-

le Eko i All Black są produkowane z surowców 

pochodzących z recyklingu.

Wózek Rabtrolley to nie tylko wózek, to rów-

nież świetne narzędzie marketingowe, m.in. dzię-

ki możliwości umieszczenia etykiety z logo sklepu.

Cypryjskie Centrum Promocji Handlu  
przy Ambasadzie Republiki Cypryjskiej w Warszawie  

jest organizatorem 
“Degustacji Cypryjskiego Sera Halloumi”, 

która odbędzie się 

Degustacja będzie niepowtarzalną okazją, aby spróbować wybornego cypryjskiego sera Halloumi  
i odkryć nowe przepisy kuchni cypryjskiej, kosztując potraw przygotowanych na różne sposoby.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt do dnia 27 października na adres 

ctc@cyprustrade.pl 
Ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnictwo w degustacji jest bezpłatne. 

w środę, 8 listopada, 2017 r. 
od godz. 18:00 do godz. 20:00

w hotelu Sheraton, przy ul. B. Prusa 2 w Warszawie 

14 | www.hurtidetal.pl



Halloumi
Halloumi to znany na całym świecie sztandarowy ser cypryjski.

Szaszłyk Halloumi z warzywami

„Halloumi” zarejestrowany w Unii Euro-
pejskiej, jako „Wspólny Znak Towarowy”, 
przyznawany jedynie produktom wypro-
dukowanym przy użyciu metod charakte-
rystycznych dla Cypru. To bardzo dobrze 
znany tradycyjny, niedojrzały, półtwardy 
biały ser wytwarzany z  mleka owczego, 
koziego, lub ich mieszanki, z dodatkiem 
mleka krowiego lub bez.

Halloumi jest obecnie wytwarzany w no-
woczesnych mleczarniach dopuszczonych 
i zarejestrowanych zgodnie z surowymi re-
gulacjami UE. Zakłady mleczarskie na Cy-
prze posiadają również certyfikat HACCP 

Składniki:
• 30 dag Halloumi, 

pokrojone w kostkę,
• 1 papryka,
• 1 czerwona cebula,
• kilka pieczarek,
• patyczki do szaszłyków 

(metalowe lub drewniane).

Składniki na marynatę:
• 2-3 łyżeczki oliwy z oliwek,
• 1-2 łyżeczki świeżych drobno 

posiekanych ziół (np. tymianek, 
oregano, natka pietruszki, mięta),

• rozgnieciony czosnek, 
• sok z limonki lub cytryny, 
• czarny pieprz.

Przygotowanie:
1. Pokrój paprykę i cebulę w kostki odpowiadające wielkości pokrojonych kostek sera. 
2. Wymieszaj zioła, czosnek, oliwę, pieprz i dodaj sok z limonki lub cytryny do 

smaku.
3. Dodaj ser, paprykę, cebulę i pieczarki do marynaty, wymieszaj, przykryj i od-

staw do lodówki na 24 godziny, mieszając od czasu do czasu.
4. Następnego dnia, nabij ser Halloumi wraz z zamarynowanymi warzywami 

na patyczki i grilluj aż ser zbrązowieje ze wszystkich stron, używając reszty 
marynaty do podlewania.

(systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych 
Punktów Kontroli) i systemu ISO, gwarantu-
jącego najwyższą jakość i higienę.

Halloumi zawiera świeże liście mięty, jego 
maksymalna zawartość wody wynosi 45%, 
minimalna zawartość tłuszczu 43% w suchej 
masie, a soli 2,7-3%. Musi być przechowy-
wany w lodówce do momentu spożycia 
i może być magazynowany przez długi czas 
w temperaturze poniżej 18 °C. Należy pod-
kreślić, że ser ma charakterystyczny kształt 
złożonego na pół prostokąta.

Co ważne, mleko wykorzystane do pro-
dukcji Halloumi musi być jak najlepszej 

jakości, szczególnie, jeśli chodzi o jego 
chemiczny i mikrobiologiczny skład. Mle-
ko dostarczane do zakładu mleczarskiego 
jest badane codziennie, zarówno w punk-
cie skupu z farm, jak i punkcie dostawy.

Cechą wyróżniającą ser Halloumi spo-
śród innych jest jego zdolność do nie 
topienia się w wysokich temperaturach. 
Jego różnorodne możliwości serwowania 
sprawiają, że Halloumi jest jedyny w swo-
im rodzaju: świeży, smażony, pieczony lub 
grillowany, jest pyszny przez cały rok. Nie 
topi się podczas smażenia lub grillowania, 
więc jest idealny na spotkanie przy grillu.

Cypryjskie Centrum Promocji Handlu
Ambasada Republiki Cypryjskiej
ul. J. Dąbrowskiego 70, 02-561 Warszawa
Tel: +48 22 854 01 77
Fax: +48 22 854 01 80
e-mail: ctc@cyprustrade.pl

źródło: Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
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Trzy pytania do Roberta Walewskiego, Brand Managera Cydru 
Lubelskiego w firmie AMBRA S.A., kieruje Monika Górka.

Trzy pytania do...

Cydr Lubelski Lodowy to pierwszy w Polsce 

powszechnie dostępny tego typu trunek. 

Co go wyróżnia? 

Cydry i wina lodowe to winiarskie rarytasy 

północy. Są najwyżej cenionymi produktami 

winiarstwa. Proces ich wytwarzania jest bardzo 

pracochłonny, wymaga najlepszych surowców 

i wielu lat doświadczeń. Cydr Lubelski Lodowy 

to cydr o niespotykanej intensywności smaku. 

Aby wyprodukować 1 litr tego trunku potrzeba 

przynajmniej 5,5 kg jabłek, z których podczas 

mrożenia wydobywa się samą esencję smaku 

i aromatu. Gdy temperatura spada do -5 °C 

wraz z kryształkami lodu owocowy moszcz 

traci cząsteczki wody. Jednocześnie substan-

cje owocowe: cukry własne i aromaty, ulegają 

kondensacji, tworząc tzw. esencję. W  trakcie 

procesu powolnej fermentacji na zimno (poni-

żej 15 °C) zachodzi przemiana wymrożonego 

moszczu w cydr lodowy.

Czyli Cydr Lubelski Lodowy to produkt 

premium?

Cydr Lodowy Lubelski ma wszystko, by stać 

się produktem cenionym i rozpoznawanym na 

świecie, jak np. węgierskie Tokaje. Zadebiutował 

w największym konkursie cydrów British Cider 

Championships, zdobywając złoty medal: New 

World CiderChampion 2017. Ale nie tylko uni-

kalne walory smakowe czynią z niego produkt 

premium. Cydr Lubelski Lodowy dostępny jest 

w eleganckim opakowaniu: smukłej, wyróżnia-

jącej się butelce i w ozdobnym kartoniku. Ide-

alnie sprawdzi się jako prezent. Aż 8,5 mln kon-

sumentów kupuje alkohol na prezent, kierując 

się przy wyborze znajomością i prestiżem marki. 

W tym segmencie cenowym Cydr Lubelski Lo-

dowy jest świetną propozycją alkoholu premium 

w opakowaniu prezentowym.

Można było go spróbować podczas 

Lubelskiego Święta Młodego Cydru. 

Jak przyjęli go konsumenci?

Entuzjastycznie! Cydr Lubelski Lodowy 

wszystkich zaskakuje intensywnością smaku. 

Trzeba więc pamiętać, że degustuje się go po-

dobnie jak wino, w małej ilości, w kieliszku… 

To zmiana w stosunku do Cydru Lubelskiego 

np. Klasycznego, którego pije się dla orzeźwie-

nia, często wprost z butelki. 

Cydr Lubelski Lodowy idealnie wpisuje się 

w trend poszukiwania wysokiej jakości produk-

tów regionalnych. Cydr produkowany jest z nie-

zwykle aromatycznych polskich jabłek i jak żad-

ne inny cydr oddaje ich charakter i wyjątkowość. 

r e k l a m a

DARMOWA 
WIZUALIZACJA 
ROZSZERZONA

malowanie elewacji 
semafor  i kaseton podświetlany 

fryz z nazwą sklepu
wyklejki okienne

tabliczka z godzinami otwarcia 

GWARANTOWANE 

2%*
RABATU 

bez warunków obrotowych 
na zakupy w hurtowniach 

Eurocash Cash&Carry.
Wraz ze wzrostem Twoich obrotów zyskujesz 

kolejne progi rabatowe, nawet do 4%!

* 1% + 1% za płatność gotówką

Korzyści dla Twojego biznesu

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

Korzyści dla Twojego sklepu

Dlaczego warto przystąpić do Sieci Sklepów abc?
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ZMIENIAJ SKLEP 
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

Shop Doctor to firma, której 
założycielem jest dr Marek 
Borowiński, specjalista od 
zwiększania sprzedaży oraz Visual 
Merchandisingu. Od wielu lat 
zajmuje się szkoleniami z technik 
prezentacji produktów, aranżacji 
i oddziaływania na klienta.

Informacje o sklepie
Adres: Nidzica, ul. 1-go Maja 49
Sieć: Livio
Powierzchnia sprzedaży: 100 mkw.
Właściciel: Zdzisław Kołakowski

Nietypowe rozwiązania, jak wyodrębnienie części 
powierzchni sprzedaży na biuro czy ustawienie niewielkich 
produktów na niskich gondolach, nie zawsze działają 
na korzyść kreatywnego detalisty. W tym numerze, 
w ramach cyklu „Zmieniaj sklep, zwiększaj zyski” wraz 
z Shop Doctorem i Modern-Expo podpowiadamy, w jaki 
sposób w pełni wykorzystać przestrzeń sprzedażową 
sklepu i zachęcić klientów do zakupów.

Modern-Expo rekomenduje

Szczególne miejsce w optymalnej powierzchni sklepowej zajmuje 
strefa kasowa oraz miejsca impulsowe, gdyż klient oczekując 
w kolejce do kasy powinien być otoczony drobnymi artykułami, 
wzbudzającymi chęć zakupu oraz przyjazną zabudową, umożliwiającą 
umieszczenie koszyka oraz toreb z zakupami. Lady sprzedażowe, 
oferowane przez firmę Modern-Expo, to moduły meblowe, 
opracowywane na podstawie projektu w oparciu o specyfikę lokalu, 
potrzeby sprzedającego oraz analizę kierunku ruchu klienta w sklepie. 
Wydłużona lada pozwala na ulokowanie koszyka, dodatkowych toreb 
kupującego, kobiecej torebki. Zasada jest prosta – strefa kasowa i lada 
sprzedażowa w połączeniu z odpowiednim naświetleniem powinny 
tworzyć w sklepie wrażenie przestronności i komfortu, zachęcając 
tym samym klienta do ponownych zakupów. 

Lada sprzedażowa

Ekspozycja czasowa
W nidzickim sklepie ekspozytor z artykułami szkolnymi został 
ustawiony tuż przy regale ze słodyczami. „Prosty zabieg polegający 
na odsunięciu dodatkowego kosza sprawił, że jest on lepiej widoczny, 
a bombonierki i czekoladki, które zasłaniał, są znów dostępne dla 
kupujących” – podkreśla Shop Doctor. Piotr Kraśnicki zaznacza, że 
mając do dyspozycji tak dużą przestrzeń między regałami warto ją 
wykorzystać na dodatkowe ekspozytory, nawet niskie, żeby klient 
widział sklep na przestrzał.

Niewykorzystana przestrzeń
Mając dużą powierzchnię sprzedaży – należy zawsze ją w pełni 
wykorzystać. W sklepie pana Zdzisława w Nidzicy wiele miejsc na 
regałach zajmują pojedyncze produkty. Shop Doctor tłumaczy, że 
jeśli klient je weźmie, to na półkach pozostaną dziury, które w ocenie 
konsumenta są dowodem na to, że pracownicy nie dbają sklep.
Piotr Kraśnicki z Modern-Expo zaznacza, że warto pomyśleć o regałach 
z płytszymi półkami. Wtedy nawet jeśli towaru na nich jest mniej – 
wyglądają one na pełne.

Od lewej: Zdzisław Kołakowski (Właściciel), Joanna Kowalska (Hurt & Detal), Piotr Kraśnicki 
(Modern-Expo), dr Marek Borowiński (Shop Doctor)

Eksperci doradzają zmianę niskich gondoli na klasyczne regały sklepowe  
z większą ilością półek

Koszyki na środku sklepu? Czemu nie! Jeśli mamy odpowiednio 
dużo miejsca, możemy dodatkowo wygospodarować przestrzeń 
na koszyki. Klient, który wszedł do sklepu bez koszyka i zaczął 
robić zakupy, chętnie weźmie go z alejki i tym samym kupi 
więcej produktów.

Shop Doctor radzi
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Dużo miejsca na półkach z niewielką ilością wyposażenia stwarza wrażenie pustki. 
Zachowanie odpowiednich proporcji między wymiarami półek regałowych, a cyklem 
rotacyjnym towarów, które powinny się na nich znaleźć jest kwestią kluczową przy 
ergonomicznym i estetycznym zagospodarowaniu dostępnej przestrzeni. Sklepom 
posiadającym małą przestrzeń sklepową zależy na optycznie gęstszym zatowarowaniu 
przestrzeni na półkach. Dla takich sklepów Modern-Expo zaprojektował regały 
płytsze, ale dłuższe i smuklejsze, o głębokości półki około 20 cm. W tym przypadku 
odpowiednio dobrana gondola regału, którą można będzie w pełni zatowarować 
sprawi, że każda półka będzie wyglądała na maksymalnie wypełnioną, a sklep na 
dobrze prosperujący. Dodatkowo zajmują one mniej miejsca, a klient łatwiej będzie 
mógł poruszać się z koszykiem po całym sklepie. Modern-Expo w swoim asortymencie 
posiada szereg gotowych regałów różnej wielkości, które w zależności od rozmiaru 
danego sklepu, będą idealnie pasowały do jego wnętrza. W każdym przypadku istnieje 
możliwość indywidualnego wyboru koloru regału, jego materiału oraz wykończenia.

Regał na produkty spożywcze

Biuro między regałami
W swoim sklepie pan Zdzisław zastosował bardzo nietypowe rozwiązanie. 
Przy ladzie chłodniczej, na wprost jednej z alejek sklepowych stoi biurko. 
A na nim komputer i dokumenty firmowe. Jak tłumaczy właściciel, jest 
to stanowisko jednej z pracownic. „Nie może być sytuacji, w której 
klient musi przeciskać się do półek między biurkiem z dokumentami. 
Napotykając taką przeszkodę jest w stanie zrezygnować z dalszych 
zakupów” – wyjaśnia dr Marek Borowiński. Piotr Kraśnicki podkreśla, że 
takie rozwiązanie nie jest też bezpieczne dla firmy, bo klienci nie tylko 
mogą zajrzeć w leżące na blacie dokumenty, ale też po prostu je zabrać.

Zakazany alkohol
Pomimo, iż w sklepie jest dużo miejsca, właściciel zdecydował się 
na wyłączenie z samoobsługi lodówek, w których trzymany jest 
niskoprocentowy alkohol. Co więcej, jest do nich wąskie przejście, przez 
co nieświadomy klient może próbować wejść do alejki i dopiero wtedy 
przeczytać kartkę „Napoje z lodówek podaje sprzedawca”. „Zamknięcie 
klientowi dostępu do schłodzonego piwa zdecydowanie obniża rotację 
całego segmentu” – wskazuje dr Marek Borowiński.

Detalista po naszej wizycie...
Wizyta redakcji, Shop Doctora 
i przedstawiciela Modern-Expo bardzo mi 
pomogła. Z pewnością skorzystamy z rad 
dotyczących m.in. ustawienia towarów 
czy zmiany regałów i ich ustawienia. Mam 
nadzieję, że po ich wprowadzeniu nie 
tylko zwiększymy wygodę klientów, ale 
też nasze obroty i zyski. 

• Wyeksponować produkty na ladzie cukierniczej 
ustawiając je na płytszych tackach, w stronę 
klienta, 

• Odsunąć zamrażarkę, która zasłania ladę 
cukierniczą,

• Wyrównać szerokości przejść między alejkami, 
żeby do wszystkich artykułów był taki sam 
dostęp,

• Doświetlić sklep na wyższym parterze,
• Zrezygnować z regałów w postaci niskich 

gondoli i zastąpić je klasycznymi meblami,
• Dodatkowe ekspozytory stawiać tak, by nie 

zasłaniały regularnego asortymentu,
• Dbać o dotowarowanie regału piekarniczego,
• Zdjąć kartki z regału piekarniczego, by nie 

zasłaniały dostępnych produktów,
• Dbać, by skrzynki po piwie nie zasłaniały 

ekspozytorów z karmą dla zwierząt,
• W strefie warzywniaka dbać, by produkty 

eksponowane były do klienta ładniejszą stroną 
i zawsze były przysunięte w stronę kupującego,

• Usunąć biurko pracownicze z hali sprzedaży,
• Uporządkować napoje wystawione na paletach,
• Stworzyć samoobsługową strefę z piwem,
• Zrezygnować z różnych rodzajów koszyków 

i zostać przy jednym, by wszystkie wyglądały 
jednolicie i do siebie pasowały,

• Zdjąć ze sklepu kartki nakazujące klientowi 
używanie koszyka,

• Zmienić stanowisko kasowe tak, by klient mógł 
postawić koszyk na wysokość bioder i w łatwy 
sposób wyjmować z niego produkty.

Zalecenia Shop Doctora

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

Biurko na hali sprzedaży sklepu

Dr Marek Borowiński i Piotr Kraśnicki doradzają przekształcenie 
alejki z piwem na cześć samoobsługową sklepu
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Rozmowy niefiltrowane
Oddajemy głos polskim kupcom, którzy podczas swobodnej rozmowy opowiadają nie tylko o łatwych 
i przyjemnych, ale także o trudnych tematach. Z opowieści poznajemy prawdziwych ludzi małego handlu i ich 
prawdziwe niefiltrowane historie.
O tym, co dobrego dla innych możemy zrobić zupełnie bezinteresownie, a także jak silna więź może powstać 
między klientem a sprzedawcą oraz – jak zwykle – trochę gorzkich słów o współpracy z przedstawicielami 
handlowymi czy nieznośnych nawykach kupujących – opowiadają detaliści z różnych zakątków Polski.

Piotr Fortunko
Właściciel sklepu 
we Wrocławiu

Ewa Olender
Właścicielka sklepu 
we Wrocławiu 

Katarzyna Surdel
Kierowniczka zmiany w Delikatesach 
Centrum w Rzeszowie
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Kiedy pracownik widział już wszystko...
Praca w sklepie to praca z klientem. Nie ma chyba 

rzeczy, która może nas zaskoczyć. A to 

klient biorąc bułkę zje ją chowając się 

za regałami i myśli, że go nie widać, a to 

drugi narzeka przy półce na produkty, 

a my musimy tego wysłuchać... Cza-

sem trzeba z klientem przejść przez 

cały sklep ponieważ, szczególnie 

w przypadku starszych osób, 

oczekuje pomocy choćby 

w postaci towarzystwa. 

Cierpliwość – to chyba 

najważniejsza ce-

cha jaką trzeba 

p o s i a d a ć 

w  kontakcie 

z klienta-

mi. Ta praca 

wymaga też 

energii i uśmie-

chu nawet kiedy 

człowiek jest 

zmęczony.

O tym co dobre…
Mogłabym mówić o wielu złych rzeczach, które 

przytrafiły mi się przez 27 lat prowadzenia skle-

pu. O licznych kontrolach nasyłanych na sklep 

przez złośliwych byłych pracowników, o kradzie-

żach i oszustwach, których padliśmy ofiarą… To 

byłby materiał na powieść. Ale nie o to chodzi, 

by wspominać to, co złe. Chciałabym powiedzieć 

o tym, co dobre. I o tym, że każdy z nas może 

zrobić coś dla drugiego człowieka zupełnie bez-

interesownie. Od lat wspieramy domy dziecka, 

a także prowadzimy w sklepie zbiórki pieniędzy 

dla chorych dzieci. Jakiś czas temu wspomogli-

śmy zebranymi w sklepie pieniędzmi chłopczy-

ka chorego na nowotwór oka. Rodzicom udało 

się zebrać potrzebną kwotę na operację w USA. 

I stało się! Chłopiec wyzdrowiał i rozwija się zna-

komicie. Pomagajmy – na tyle, na ile możemy, 

naprawdę warto!

Trudnodostępny towar
Prowadzę sklep od ponad 11 lat. Jestem nie-

zależnym, niezrzeszonym detalistą i dobrze 

mi z  tym, chociaż bywa naprawdę ciężko. Je-

żeli mam być szczery to 80% mojego obrotu 

to piwo i inne alkohole. Z tych kategorii mam 

największy zysk. Ale oczywiście muszę mieć 

w sklepie także pozostałe segmenty spożywcze. 

Uważam, że na rynku powinno być więcej hur-

towni spożywczych. Miałbym wówczas więcej 

możliwości. Istnieją bowiem „mali” producen-

ci, regionalne marki, które są trudnodostępne 

w dużych hurtowniach. A klienci coraz częściej 

pytają o taki asortyment. Mógłbym oczywiście 

sam skontaktować się z  taką firmą i zamówić 

wizytę przedstawiciela handlowego, ale nieste-

ty oni żądają zamówień za wysokie kwoty, aby 

w ogóle przyjechać do sklepu. A dla mnie jest to 

niekorzystne, zwłaszcza w  przypadku produk-

tów z krótszym terminem ważności. 
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Lucyna Bać
Dyrektor sklepu 
w Rzeszowie

Anna Borkowska
Właścicielka sklepu 
w Prażmowie
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Bożena Zakrzewska
Właścicielka sklepu 
w Starym Gralewie

Trudne sąsiedztwo
Jakiś czas temu w naszej okolicy funkcjonował punkt 

z dopalaczami. Zanim go jednak zamknęli przyspo-

rzył nam wiele stresu i problemów. Zdarzało się, 

że do sklepu 

wpadł człowiek po zażyciu tych 

substancji i musieliśmy wzywać pogoto-

wie, bo tracił przytomność. Tu też pojawia się 

problem z brakiem bezpieczeństwa, ponieważ nie-

którzy klienci przynoszą zakrwawione butelki na 

wymianę. Nie zawsze ekspedientka jest w stanie to 

w porę zauważyć i taka praca staje się niebezpiecz-

na. Ale klienta nie można wybrać, jesteśmy zobowią-

zani obsłużyć każdego, kto do nas przyjdzie. Czasem 

musimy zadzwonić po policję, ale do czasu jej przy-

bycia jesteśmy skazani na trudnego klienta.

Życzliwi klienci
Kilka lat temu przychodziła bardzo często do 

sklepu pewna starsza Pani. Teraz już coraz rza-

dziej ze względu na swój wiek. Fajna kobieta, 

zawsze lubiła rozmawiać i się pośmiać z nami 

przy okazji swoich zakupów. Później zaczęła cho-

rować, po jakimś czasie przyszła do nas bardzo 

zmartwiona i powiedziała: „Pani Zakrzewska ja 

Panią tak kocham, a nie mogę sama przychodzić 

do sklepu”. Poprosiła również, że jak przyjdzie 

jej wnuk po zakupy to, żebym go obsłużyła. Była 

bardzo rozżalona, że nie będzie mogła już do nas 

przychodzić. Nie wiedziała, też jak okazać swoje 

uczucia, zżyła się bardzo z naszym sklepem, a za-

kupy u nas to była część jej życia. Takie sytuacje 

są bardzo miłe i budujące. Również doświad-

czyłam tego jak przejmowałam ten sklep. Bałam 

się, ponieważ miałam włamanie w pierwszych 

dniach funkcjonowania placówki. Wszyscy wie-

dzieli, że boję się takich sytuacji. I też taka starsza 

Pani, która mieszkała naprzeciwko przyszła do 

mnie i powiedziała: „Niech Pani się nie boi, jak 

Pani zamknie sklep to my go pilnujemy, patrzymy, 

jestem blisko i ja tu wszystko widzę”. Z takim mo-

nitoringiem już nie muszę się o nic bać!

Nieuprzejmi przedstawiciele
Wkurza mnie to, że przychodzą przedstawiciele 

handlowi, którzy oferują towar i w momencie kiedy 

rozmawiamy już o konkrecie to wszystkie ceny po-

dają w netto. Ja za każdym razem pytam dlaczego 

informują mnie o cenie, która nie jest ceną, którą 

ja będę płacić… Czy wyobrażają sobie, że ja żeby 

zachęcić klientów na półkach sklepowych będę 

umieszczała ceny netto? Na półce będzie inna cena, 

a ja przy kasie policzę inaczej… Ja za to zostałabym 

ukarana, bo to jest oszustwo. Jeżeli już rozmawiam 

o  konkretnym zamówieniu to chcę wiedzieć jaka 

jest realna cena, bo ona pozwoli mi od razu podjąć 

decyzję. Wtedy będę mogła od razu wiedzieć, czy 

cena jest konkurencyjna do tego co obecnie posia-

dam na półce i czy jestem tym zainteresowana. A tu-

taj wytłumaczeniem jest, że wszyscy tak mówią… 

90% przedstawicieli tak podaje ceny. Ci, z którymi 

już współpracuję mówią mi ceny w brutto. I to rze-

czywiście daje mi jakiś pogląd. Jestem świadoma 

na jakich produktach jaka jest stawka VAT. Ale nie 

jestem robotem i nie jestem w  stanie rozmawiać 

o asortymencie i ilościach i jeszcze w głowie obliczać 

ceny brutto. Przedstawicieli jeździ multum z bardzo 

różnych firm, a współpracę nawiązuje się z nielicz-

nymi i to niekoniecznie zależy od asortymentu i cen 

– tylko od podejścia handlowca. 
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To będzie gorąca jesień

Wiele czynników wskazuje na 
to, że rok bieżący może okazać 
się przełomowy dla przyszłego 
kształtu polskiego handlu. 
Zmiany, jakie zaplanowano 
w ostatnich tygodniach 
lata i na początku jesieni na 
rynku zarówno detalicznym, 
jak i hurtowym będą miały 
daleko idące konsekwencje 
w najbliższych latach.

Nadchodzi czas 
supermarketów

We wrześniu Grupa Eurocash potwierdziła 

pojawiające się od wielu tygodni doniesienia 

medialne o zamiarze przejęcia sieci supermar-

ketów Mila. To już druga, po Eko, wielka sieć 

sklepów własnych, którą planuje zakupić naj-

większy na rynku dystrybutor hurtowy i opera-

tor franczyzowy. Transakcja prawdopodobnie 

nie zostanie zablokowana przez UOKiK, bo-

wiem akwizycja nie narusza w poważniejszy 

sposób równowagi rynkowej, natomiast wyraź-

nie wzmacnia pozycję Eurocashu jako lidera 

nie tylko hurtowego i franczyzowego, ale i de-

talicznego. Nie dając przy tym tej firmie po-

zycji dominującej na rynku sklepów własnych, 

których po przejęciu Eurocash będzie miał 

niespełna tysiąc pod bardzo różnymi szyldami.

Planowana przez Eurocash transakcja jest 

kolejnym świadectwem, że supermarkety mogą 

już wkrótce stać się jednym z dominujących 

formatów na polskim rynku. Analitycy od po-

nad 20 lat oceniali, że w polskich warunkach 

mały supermarket jest najbardziej perspekty-

wicznym formatem na rynku. Jednak rzeczywi-

stość nie zawsze potwierdzała tę tezę. Począt-

kowo supermarkety przegrywały konkurencję 

z hipermarketami, potem z dyskontami, zaś 

w  ostatnich latach także z placówkami typu 

convenience, w tym głównie pod szyldami 

Żabki. Oczywiście rozwijały się także sieci su-

permarketów takie jak Polomarket, Piotr i Pa-

weł czy wspomniane Eko, a także franczyzowe 

Intermarche i SPAR. Jednak tempo wzrostu tych 

szyldów wciąż nie dorównywało rozwojowi 

pozostałych formatów detalicznych. I oto wio-

senny debiut giełdowy spółki Dino dowiódł, że 

inwestorzy zaczęli nareszcie postrzegać super-

markety jako format naprawdę godzien uwagi. 

Dino nie tylko bowiem bardzo szybko powięk-

szało w ostatnich 2-3 latach liczbę placówek 

handlowych, ale i umiejętnie dostosowało for-

mat małego supermarketu (określanego często-

kroć mianem proximity) do potrzeb lokalnego 

klienta. Sieć wzięła więc to co najlepsze z sieci 

typu convenience i sklepu wielkopowierzch-

niowego. Efekt? Tak udanego debiutu nie było 

na warszawskiej giełdzie od lat.

Własne czy franczyzowe
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że roz-

wój i tak rewelacyjny debiut giełdowy Dino 

przyczynił się do decyzji Grupy Eurocash 

o  poszerzeniu swojego portfolio sieci wła-

snych o kolejny szyld. Firma, która przejmując 

przed kilku laty operacje hurtowe i franczyzo-

we Grupy Emperia, stała się największym na 

rynku dystrybutorem produktów FMCG i wy-

raźnie dąży do dalszego wzmocnienia swojej 

roli na rynku detalicznym. Prezes Luis Amaral 

zapowiada, że po przejęciu Mila zarówno ta 

sieć, jak i markety Eko zmienią szlydy i wejdą 

w skład sieci Delikatesy Centrum. Co to ozna-

cza? Przede wszystkim powstanie najliczniej-

szej na rynku sieci supermarketów proximity, 

i to sieci o mieszanej strukturze własnościowej. 

Delikatesy Centrum będą liczyły po tej opera-

cji około 1500 placówek, z których około 600 

będą stanowiły sklepy własne Grupy Eurocash. 

Oczywiście wielu operatorów sieci franczy-

zowych posiada także sklepy własne pod tym 

samym szyldem co franczyzowe, nigdy jednak 

ich udział w sieci nie jest tak duży. Zdaniem 

wielu specjalistów od rynku detalicznego po-

wstanie tak ujednoliconej sieci franczyzowej 

i własnościowej może mieć potężny wpływ na 

cały polski rynek. Jeżeli ten eksperyment się 

powiedzie to śladem Eurocashu z pewnością 

pójdą inni. Niektórzy już podążają tym tro-

pem: Stokrotka buduje swoją sieć zarówno 

w  oparciu o rozwój sklepów własnych, jak 

i cieszącą się coraz większym uznaniem deta-

listów ofertę franczyzową. 

Sukces tego konceptu w dużej mierze za-

leżeć będzie od tego, czy sklepy własne tych 

operatorów będą traktowane identycznie jak 

sklepy franczyzowe. Dla franczyzobiorców 

jest to bowiem bardzo trudna sytuacja, jeśli 

będą zmuszeni konkurować ze sklepami wła-

snymi swojego franczyzodawcy. Dotychcza-

sowe doświadczenia detalistów w tej dziedzi-

nie nie są najlepsze. 

Żabka dobrze przygotowana
Do zmian na rynku detalicznym przygoto-

wała się dobrze sieć Żabka, która to od kilku 

lat szukała metod na uatrakcyjnienie i uprosz-

czenie warunków kooperacji z partnerami. 

Dokonała tego poprzez podniesienie docho-

Tym żyje handel
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dów franczyzobiorców, poprawę konkuren-

cyjności oraz zwiększenie motywacji. Przypo-

mnijmy, że jeszcze w 2015 roku rozpoczęła 

prace nad nowymi rozwiązaniami i zmianami 

systemu wynagrodzeń dla swoich partnerów 

handlowych. W grudniu 2015 roku nowy sys-

tem został testowo wdrożony w reprezenta-

tywnej liczbie sklepów. System franczyzowy 

finalny kształt przyjął we wrześniu 2016 roku 

a od października rozpoczęło się sukcesywne 

aneksowanie istniejących umów współpracy 

z dotychczasowymi ajentami i obejmowanie 

kolejnych sklepów nowym systemem roz-

liczeń. Do końca 2016 roku zmiany objęły 

wszystkie sklepy sieci Żabka i Freshmarket. 

Poprzez uproszczenie dotychczasowych roz-

liczeń Żabka ułatwiła też franczyzobiorcom 

proces wyliczania miesięcznego przychodu 

i umożliwiła im wpływanie na jego wyso-

kość. Franczyzobiorcy co miesiąc udzielana 

jest stała kwota przychodu podstawowego 

za zakupiony towar od spółki, która realnie 

zwiększa jego miesięczny dochód. Każdy 

sklep ma również wyliczoną marżę minimal-

ną na wszystkich grupach asortymentowych, 

która może wzrosnąć wraz ze zwiększeniem 

poziomu sprzedaży wybranych grup produk-

tów. Prowadząc sklep zgodnie ze standarda-

mi wymaganymi przez Żabkę, franczyzobior-

ca może uzyskać też dodatkowe świadczenia 

i nagrody. Spółka premiuje również długość 

stażu w sieci. 

Czekając na zakaz
Przyszłość polskiego handlu kształtuje się 

także na salonach politycznych. Po nieuda-

nej próbie wprowadzenia i zawieszeniu pro-

jektu podatku handlowego Sejm pod naci-

skiem „Solidarności” powrócił we wrześniu 

do projektu ograniczenia handlu w niedzielę. 

Związek domaga się oczywiście wprowadze-

nia całkowitego zakazu handlu w niedzie-

le i dni świąteczne, w czym ma oczywiście 

wsparcie biskupów. Jednak środowisko Prawa 

i  Sprawiedliwości podjęło polityczną decyzję 

o wprowadzeniu zakazu handlu tylko w dwie 

niedziele w miesiącu, co ma ponoć być wyra-

zem kompromisu. Taką koncepcję w imieniu 

partii rządzącej zaprezentował Sejmowi daw-

ny przewodniczący Solidarności Jerzy Śniadek. 

Znając dotychczasowe doświadczenia parla-

mentarne można oczekiwać, że od 1 stycznia 

przyszłego roku obowiązywać będzie zakaz 

handlu w kształcie zaprezentowanym przez 

partię rządzącą.

Jak zwykle w takich przypadkach diabeł tkwi 

w szczegółach, czyli rozwiązaniach szczegó-

łowych, jakie przyjmie ostatecznie parlament. 

Kogo obejmą wyłączenia z tego zakazu? Bo  

będą na pewno. Kraj nie może przestać funk-

cjonować. Co więc ze sklepami na stacjach 

benzynowych? Co z aptekami? Czy sklepy, 

w których właściciele sami staną za ladą będą 

mogły handlować. Zakaz ma bowiem charak-

ter ochrony pracowników, którzy mają prawo 

do niedzielnego wypoczynku z rodziną. Co 

z funkcjonowaniem hurtu? Co z centrami han-

dlowymi, gdzie sklepy można oczywiście za-

mknąć, ale kina i restauracji już niekoniecznie? 

A tam też są pracownicy. Takie pytania można 

by mnożyć w nieskończoność. Ważne jest więc 

nie tylko podstawowe założenie, ale i ostatecz-

ny kształt ustawy sejmowej.

Konsekwencje
O zakazie handlu w niedzielę mówi się wła-

ściwie od 20 lat. Dotychczasowe próby koń-

czyły się niepowodzeniem zarówno ze wzglę-

dów politycznych, jak i światopoglądowych. 

Tak się bowiem składa, że przeciwko tej kon-

cepcji są prawie wszyscy poza reprezentanta-

mi środowisk pracowniczych, czyli związkami 

zawodowymi. A i to nie wszystkimi. Zakazu nie 

chcą oczywiście konsumenci, którzy uwielbiają 

robić w niedzielę zakupy. Przeciw, co zrozu-

miałe, są właściciele sklepów i ich organizacje. 

Także wielu pracowników, bowiem może to 

oznaczać albo spadek ich dochodów, albo na-

wet utratę pracy. Ponadto pojawia się pytanie: 

dlaczego zakaz pracy w niedzielę obejmuje 

tylko jedną branżę? W dni świąteczne pra-

cują setki tysięcy osób spoza handlu. Można 

tu wymienić energetykę, usługi komunalne, 

a  w  ostateczności nawet szpitale. Tu zakazu 

pracy w niedzielę nikt sobie nie wyobraża.

Jakie więc mogą być obiektywne konse-

kwencje wprowadzenia takiego zakazu wbrew 

większości społeczeństwa? Tu też można by 

sporo elementów wymienić. Przede wszystkim 

spadek dochodów w sklepach, a w efekcie 

wpływów podatkowych do budżetu. Związki 

zawodowe twierdzą co prawda, że sprzedaż 

będzie podobna, tyle że dokonywana w inne 

dni tygodnia, żadne jednak badania tego nie 

potwierdzają. Konieczność zwolnień w bran-

ży nie podlega dyskusji, chociaż nie będzie 

z pewnością tak dotkliwa, jak w okresie znacz-

nego bezrobocia. Konsekwencji tego rodzaju 

można by wyliczyć o wiele więcej, ale zajęłoby 

to zbyt wiele czasu i miejsca. Dlatego też warto 

spokojnie poczekać na ostateczne rozwiązania 

ustawowe. Bo to, że zakażą wydaje się pewne! 

Ale jak?

Witold Nartowski
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W jakich kategoriach napojowych FoodCare posiada mocną pozy-

cję na rynku, a w których z nich pracuje nad powiększeniem sprze-

daży?

Black Energy Drink jest absolutnym liderem kategorii, zarówno pod 

względem ilościowym jak i wartościowym. Z  badań Nielsena wynika, 

że w ciągu ostatniego skumulowanego okresu (sierpień 2016 - lipiec 

2017) Black, należący do FoodCare, odnotował 25,9% udziałów wolu-

menowych  całego rynku, najwięcej ze wszystkich marek energetyków. 

Drugi w kolejności konkurent uzyskał udział wolumenowy na poziomie 

12,6%.* Produkt FoodCare może również pochwalić się największą ro-

tacją na sklepowych półkach, która jest blisko dwukrotnie wyższa niż 

rotacja następnego w kolejności konkurenta.

4Move jest w swojej kategorii najszybciej rozwijającą się marką w Pol-

sce. Marka rośnie 4 razy szybciej niż rynek izotoników i 3 razy szybciej 

niż główny konkurent. Frugo również bardzo dynamicznie się rozwija. 

Jesteśmy specjalistami w segmencie napojów, mamy duże do-

świadczenie, które procentuje. Na sukces składa się oczywiście 

celowa strategia,  wypracowywana latami i zawsze uwzględniająca 

mocne DNA każdej z marek. Cały czas należy uważnie obserwować 

rynek i pracować nad każdą marką. Każda znajduje się w innym seg-

mencie, każda podlega innym trendom i uwarunkowaniom. Dlatego 

każda wymaga ciężkiej pracy całego zespołu.

Wiesław Włodarski, Właściciel 
FoodCare Group w rozmowie 
z Moniką Kociubińską.
Jakie trendy są widoczne na rynku energetyków i izotoników? Jak 

FoodCare wpisuje się w te trendy?

Oba rynki, rok do roku, wykazują silną dynamikę wzrostową.  Food-

Care znakomicie wpisuje się w ten trend. W przypadku energetyków, to 

właśnie Black napędza całą kategorię. 4Move również rośnie szybciej 

niż kategoria. Uważam, że w najbliższej przyszłości, oba te rynki mają 

ogromny potencjał wzrostowy.

Izotoniki będą się rozwijać, bo coraz więcej ludzi w Polsce i na świe-

cie prowadzi aktywny tryb życia, uprawia jakąś dyscyplinę sportu. Coraz 

więcej konsumentów, robiąc zakupy, zwraca uwagę, już nie tylko na 

cenę, ale na skład produktu. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, tzw. 

czystej etykiety. Ludzie unikają polepszaczy i dodatków konserwują-

cych. Wszystko to oferują wysokiej klasy izotoniki. 

Rynek energetyków podlega innym trendom. Większość osób w Pol-

sce jest przepracowana. Pracujemy więcej niż nasi sąsiedzi z krajów 

europejskich. Próbujemy nadrabiać dziesiątki straconych lat, kiedy 

to Polska ekonomicznie nie istniała. Młodzi ludzie, którzy chcą kupić 

mieszkanie, założyć rodzinę, pracują po kilkanaście godzin dziennie. 

Rozsądnie używany energetyk dodaje energii i pozwala na dłuższą i wy-

dajniejszą  aktywność.

Black – lider kategorii w Polsce wyrusza na podbój rynków zagranicz-

nych. Na których rynkach Black jest również dobrze odbierany przez 

konsumentów? Jak marka wypracowała sobie tą pozycję?

Black jest obecny na wielu rynkach zagranicznych. Marka bardzo 

dobrze sobie radzi w Rumunii, Bułgarii – gdzie ostatnio zakończy-

liśmy bardzo dużą kampanię reklamową. Jesteśmy mocni na rynku 

rosyjskim, tutaj przygotowujemy dedykowane produkty, np. puszki 

o pojemności 330 i 500 ml. W Niemczech Black też osiąga bar-

dzo dobre wyniki sprzedaży. Jesteśmy lubiani przez konsumentów, 

dzięki dokładnej obserwacji rynku i potrzeb oraz dostosowywania 

strategii i produktu do lokalnych wymagań. Black ma w swoim port-

folio, produkty koszerne, bo taka jest potrzeba. Jeżeli istnieje duża 
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grupa konsumentów, która chce konkretnego produktu, z powodu 

uwarunkowań kulturowych, religijnych, to należy im zaoferować 

dokładnie taki produkt, a nie podążać standardową ścieżką, która 

sprawdziła się na innych rynkach.

Niedawno do oferty marki Frugo dołączyły nowości, m.in. soki owo-

cowe 100% czy Frugo Nagazowane Brazylijska Pomarańcza. Proszę 

opowiedzieć więcej o  produktach, do kogo są skierowane?

100% soki owocowe Frugo to absolutna nowość w portfolio marki. 

Soki dostępne są w plastikowych butelkach, na co firma zdecydowała 

się również ze względów bezpieczeństwa. Produkty Frugo dostępne są 

bowiem w wielu szkolnych sklepikach, stąd nowa, bezpieczna forma 

opakowania. 

Dostępne są dwa smaki: jabłko (niesłabnący numer 1 pośród 

najchętniej wybieranych w Polsce smaków) i pomarańcza.  Nie są 

to jednak zwykłe, standardowe owocowe smaki. Sok jabłkowy jest 

miksem 4 gatunków jabłek z różnych regionów świata – Polski, Hisz-

panii oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Natomiast do produkcji 

soku pomarańczowego wykorzystano owoce z Brazylii, Meksyku, 

Argentyny i z Sycylii, na której rosną wyjątkowo aromatyczne czer-

wone pomarańcze.

Frugo Nagazowane Brazylijska Pomarańcza to napój, który orzeźwia, 

przyjemnie pobudza do działania i pozwala na miłą chwilę przyjem-

ności i relaksu. Powstał na bazie soku z pomarańczy sprowadzanych 

z Brazylii. Firma FoodCare zdecydowała się na wybór owoców z tego 

właśnie zakątka świata, ponieważ są one wyjątkowo aromatyczne. Na 

bazie soku powstał napój gazowany zamknięty w kolorowej, energety-

zującej puszce, dzięki czemu produkt wpisuje się w trend produktów 

impulsowych „on the go”.

Frugo oczywiście, z założenia, kierowane jest do ludzi młodych, 

jednak ze względu na specyfikę 100% soków – poszerzamy grono 

odbiorców o dzieci, ale również i dorosłych. Ostatnio przeprowa-

dzaliśmy badania, z których wynika, że wielu dorosłych jako pierw-

szy napój w ciągu dnia – pije pomarańczowe Frugo. I to zamiast 

kawy! To są właśnie te mocne trendy prozdrowotne, o których roz-

mawialiśmy wcześniej. Chcemy się zdrowiej odżywiać.

Czy są już pierwsze sygnały z rynku jak zostały przyjęte nowe pro-

dukty?

Wyniki są bardzo zadowalające. Tym bardziej, że jak wspomniałem, 

nowe produkty dają Frugo możliwość poszerzenia grupy odbiorców.

Jakie są plany promocyjne na najbliższy okres?

W tym roku przeprowadziliśmy największą w historii  marki kampanię 

Frugo. Pracujemy już nad rokiem 2018 i Frugo znowu zaskoczy. Zwią-

zek marki z muzyką zostanie utrzymany i Frugo zaprosi na niezwykłe 

muzyczne święto.

Intensywne działania promocyjne dotyczą też innych marek. Pla-

nujemy mocną rewitalizację Fitelli i Gellwe. Szczególnie duże zmiany 

planujemy w Gellwe. Marka będzie miała nową strategię, nowe pozy-

cjonowanie. Gellwe zostanie odświeżone, zmieni się również portfo-

lio marki. Poszerzymy je o produkty „słone”.  Zbliżają się Mistrzostwa 

Świata w Piłce Nożnej, tutaj planujemy również intensywne działania 

związane z 4Move. Black zaskoczy wszystkich jeszcze tej zimy.

FoodCare prowadzi dynamiczny model ekspansji na rynki zagraniczne. 

Na jakich rynkach ostatnio pojawiły się produkty FoodCare, gdzie 

jeszcze jest planowane wprowadzenie? Jakie wyzwania stoją przed 

firmą na rynkach zagranicznych?

Wkrótce Black zadebiutuje w USA, zwiększymy obecność marki 

w Niemczech. W Chinach świetnie radzi sobie Fitella. Tamtejsze kobiety 

bardzo polubiły nasze produkty, a świetna współpraca z lokalnym dys-

trybutorem jest nie do przecenienia. Dla 4Move nawiązaliśmy współ-

pracę z BVB, jest to jeden z najbardziej lubianych klubów, nie tylko 

w Niemczech, ale i na świecie. Poza tym – jeden z najlepszych, a my 

chcemy pracować tylko z najlepszymi!

Jakie firma ma plany inwestycyjne w związku z zakładami produk-

cyjnymi? 

Posiadamy dwa zakłady produkcyjne, w Zabierzowie i Niepołomni-

cach. Dysponujemy jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie. 

W 2018 r. przewidujemy inwestycje na poziomie 20 mln zł celem ko-

lejnej rozbudowy naszych fabryk. Przyzwyczailiśmy konsumentów do 

wysokiej jakości naszych produktów. Kolejne pozycje, które będziemy 

wprowadzać na rynek, również muszą być, pod każdym względem, sta-

rannie dopracowane. Te procesy byłyby niemożliwe bez wykorzystania 

najnowszych technologii.

Dziękuję za rozmowę. 

*Black za Nielsen – Udział wolumenowy (w litrach) w skumulowanym okresie sierpień 2016 - lipiec 2017 w rynku Cała Polska z Dyskontami,  – metoda paragonowa (jako suma rynków: Hipermarke-
ty, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty – metoda paragonowa, Duże sklepy spożywcze z sieciami chemicznymi, Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Sklepy winno - cukiernicze, 
Kioski, Stacje benzynowe z wyłączeniem marek własnych w kategorii napoje energetyczne).
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Na rynku działacie od 28 lat i przez ten czas 

obserwowaliście zmiany w branży. Jak obec-

nie powinien wyglądać sklep, żeby przycią-

gnął klienta?

O ile w dużym markecie czy dyskoncie kon-

sument preferuje pewien stopień anonimowo-

ści, to odwrotna sytuacja dotyczy małych skle-

pów. Klient placówek tego formatu chce być 

zauważony – lubi, gdy pracownicy znają go 

z  imienia, pamiętają co zwykle kupuje i dba-

ją by dostał zawsze to czego potrzebuje. Za 

uśmiech ekspedientki jesteśmy w stanie zapła-

cić więcej, więc nie tylko cena jest decydująca 

jeśli chodzi o wybór typu i formatu sklepu. 

Sklep musi być atrakcyjny i inteligentny. 

Powinien się wyróżniać spośród innych – 

wtedy przyciągnie klientów i ich zatrzyma. 

Poprzez zastosowanie nowszych systemów 

regałowych, które są lżejsze, ładniejsze i 

lepiej prezentują oferowane produkty, pla-

cówki handlowe są w stanie sprostać rosną-

cym oczekiwaniom klientów. Takie sklepy są 

w stanie osiągnąć też sporo więcej. 

Często pada pytanie: A co będzie jak się nie 

uda? Strach przed zmianami i wprowadzaniem 

innowacyjnych rozwiązań działa na nieko-

rzyść, bo takie miejsce staje się nieatrakcyjne 

dla klienta.

Należy się zastanowić: A co będzie jeśli się 

uda? Ci, którzy ryzykują i potrafią słuchać – 

osiągają sukces. Oczywiście nikt nigdy nie da 

nam gwarancji sukcesu, ale jeśli nie spróbuje-

my nigdy się nie dowiemy czy było warto. 

A jak wyglądają obecnie najmodniejsze tren-

dy na rynku wyposażeniowym?

To, co w tej chwili obserwujemy w trendach 

na rynku, to powrót do natury, naturalnych 

produktów i materiałów, np. do drewna, ży-

wych kolorów. Właściciele sklepów doceniają 

rolę oświetlenia czy charakteru aranżacji. Skle-

py odchodzą od wyglądu typowego, surowe-

go dyskontu, na rzecz ładnych, atrakcyjnych 

rozwiązań. Teraz regał nie może być wyłącznie 

biały czy kremowy.

Kluczowe jest również to, że jeśli klient pod-

chodzi do półki po towar – on musi tam na 

niego czekać. Jeśli sklep nie nadąża z zatowa-

rowaniem półki to bezpowrotnie traci zyski, 

a następnie zaczyna mieć problemy. Dlatego 

też jedna z naszych spółek zainwestowała 

w prace nad systemem kontroli rotacji towa-

ru. Najważniejszą rzeczą jest to, że uzyskane 

dane mają trafiać do właściciela sklepu lub fir-

my, która zakontraktowała daną półkę w mar-

kecie. Dzięki elektronicznym czujnikom zain-

stalowanym na półce o specjalnej konstrukcji 

w czasie rzeczywistym wiemy jak dany towar 

rotuje na półce. Co ważne – informacje są do-

stępne on-line w systemie zarządczym. 

Zastosowanie tego rozwiązania w dłuższym 

okresie, pozwala śledzić, kiedy dany produkt 

najlepiej się sprzedaje. Obserwacje można 

prowadzić dla konkretnych godzin, dni, mie-

sięcy czy pór roku. Co to daje? Personel jest 

w stanie wyprzedzić potrzeby klienta i przygo-

tować półkę wcześniej. 

W którą stronę będzie rozwijać się Mago?

Mago oczywiście zmierza w stronę zaawan-

sowanych technologii, chociaż same regały 

nadal pozostają ważnym, a jednocześnie wy-

magającym produktem. Wynika to z wielu 

aspektów. Zmieniają się nie tylko przepisy, ale 

i oczekiwania klientów. Nie chcemy rywalizo-

wać z konkurencją wyłącznie ceną. 

Mamy własne biuro badawczo-rozwojowe, 

dzięki czemu oferujemy klientowi odpowied-

nią jakość i kompetencje technologiczne, co 

potwierdzają uzyskane certyfikaty, takie jak 

ISO 9001:2015 czy TÜV. 

Obecnie dość mocno inwestujemy w jedną 

z naszych spółek specjalizującą się w regałach 

magazynowych. Chodzi przede wszystkim 

o  stosowaną technikę. Aktualnie pracujemy 

nad automatycznymi układnicami. Oferujemy 

też szeroko pojęte doradztwo w zarządzaniu 

powierzchniami magazynowymi. 

Regały stojące na zewnątrz, odporne na wiatr 

to kolejne wyzwanie. Jako jedna z nielicznych 

firm w Europie mamy zasoby i kompetencje do 

ich projektowania i produkowania. Posiadamy 

własne modele obliczeniowe do produkcji 

zgodnej z przepisami europejskimi. A do tego 

konieczne są zaawansowane technologie. 

Inwestujemy także w technologie związa-

ne z  najnowszymi rozwiązaniami z dziedzi-

ny oświetlenia. Najmłodsze dziecko z grupy 

Mago, firma Danler, realizuje nowatorskie 

projekty z klientami, którzy potrzebują bardzo 

specyficznego oświetlenia nie tylko przestrzeni 

O tym, jak powinien 
wyglądać współczesny 
sklep, jakie są trendy 
w branży wyposażenia, 
a także o rozwoju 
przedsiębiorstwa 
rozmawiamy z Januszem 
Cieplińskim, Prezesem 
firmy MAGO S.A.

Wywiad
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handlowej, ale także obiektów w których ho-

duje się trzodę chlewną, kurczaki czy uprawia 

kwiaty. Obiekty te wymagają indywidualnego 

podejścia i zaawansowanych, zautomatyzowa-

nych rozwiązań. Chlubimy się tym, że nie bo-

imy się wyzwań i realizujemy projekty, których 

nasi konkurenci nawet nie chcą sie podjąć. 

Jak wygląda rozwój Mago za granicą?

Mago to nie tylko Polska. Rozwijamy się co-

raz dynamiczniej na innych rynkach, o czym 

świadczy rosnący udział eksportu. To wyma-

ga od nas dużej elastyczności i utrzymywania 

w  ofercie wielu systemów sklepowych, ponie-

waż inne przepisy obowiązują w krajach Eu-

ropy Zachodnich, inne w Europie Środkowej, 

a inne na wschodzie. We Francji mamy już silnie 

ugruntowaną pozycję. Jedna z czołowych sieci 

wybrała nas jako jednego z dwóch referowanych 

dostawców, rezygnując ze współpracy z dotych-

czasowymi kontrahentami z ich kraju. Można to 

uznać za ewenement, ale i duże wyróżnienie. 

Bardzo silnie rozwijamy się też na rynkach 

niemieckim i austriackim. Działamy tam zarów-

no przez naszych przedstawicieli jak i bezpo-

średnio. Oprócz tego również Skandynawia. 

Ciekawym kierunkiem, gdzie ostatnio wy-

słaliśmy nasze produkty były kraje Ameryki 

Południowej i Środkowej. Oczywiście w dal-

szym ciągu rozwijamy działalność na Wscho-

dzie. Zdecydowaliśmy się na dalsze inwestycje 

w zakład produkcyjny w Kaliningradzie. Zale-

ży nam na całkowitym usamodzielnieniu tego 

zakładu i skoncentrowaniu jego działalności 

na rynku wschodnim. Aktualnie obserwujemy 

przebudzenie się rynku ukraińskiego. Obecnie 

planujemy tam m.in. pierwsze wdrożenie kas 

samoobsługowych naszej produkcji.

Co najbardziej przyciągało zwiedzających 

na Targach Euroshop 2017? Czy widzicie już 

efekty uczestnictwa w Targach?

Na Targach zawsze chcemy czymś zaskoczyć. 

Parę lat temu z boksu kasowego zrobiliśmy for-

tepian, na którym przez całe Targi graliśmy mu-

zykę jazzową. W tym roku, dla odwiedzających 

mieliśmy wiele nowości i atrakcji takich jak 

mistrzynię Europy w tańcu Pole Dance i wielo-

krotnych mistrzów świata w pokazach barmań-

skich. Trzeba się wyróżnić, bo ile można rozma-

wiać o kwestiach technicznych? Targi to święto 

branży. Dlatego też pokazujemy naszą 28-letnią 

firmę jako młode i dynamicznie rozwijające się 

przedsiębiorstwo. Atrakcyjne i wyróżniające się 

na tle zachodnich spółek funkcjonujących na 

rynku wielokrotnie dłużej.

Efekty Targów nie są natychmiastowe. Nie 

można też oceniać udziału w imprezie pod 

kątem stricte tylko finansowym. Ważna w tym 

wydarzeniu jest możliwość zaprezentowania 

i porównania się na tle branży czy zobacze-

nia nowości i trendów rynkowych. W naszym 

przypadku to także pokazanie, że Mago to już 

nie tylko regały, ale także zaawansowane nowe 

technologie i całkowicie inny poziom inżynierii 

i myśli technologicznej. To także zupełnie inny 

poziom współpracy z klientami, nie tylko w za-

kresie sprzedaży konkretnego wyposażenia, ale 

też doradztwa technicznego i technologiczne-

go, m.in. w kwestii zarządzania informacjami 

w sklepie czy obsługi klienta, tak by sklep był 

nie tylko bardziej efektowny, ale i efektywny. 

Co dalej z zaprezentowanymi na Targach roz-

wiązaniami, kiedy zobaczymy je w sklepach?

Nadal rozwijamy nowe technologie. Nie 

wszystko mogę jeszcze zdradzić, ale rozwiązania, 

które prezentowaliśmy na Targach jako propozy-

cje i koncepcje, przechodzą właśnie fazę testów 

u  klientów. Opracowujemy już kolejne wersje 

tych rozwiązań ponieważ nic tak nie sprawdza 

naszych idei jak dobrze rozumiana krytyka klienc-

ka. Klienci mają zwykle duże doświadczenie 

w zakresie aspektów technicznych i funkcjonal-

nych dotyczących danego produktu. Stale we-

ryfikujemy nasze założenia będąc w kontakcie 

z klientem lub potencjalnym nabywcą. 

Jeśli chodzi o inteligentny koszyk, który pre-

zentowaliśmy na Targach, to prowadzimy roz-

mowy z partnerami z Europy Zachodniej w za-

kresie wprowadzenia go do zachodnich sieci. 

Myślę, że docelowo na kolejnych Targach po-

każemy już kompleksowe rozwiązania płatności 

bezobsługowych w tym system kas samoobsłu-

gowych czy zarządzania informacją w sklepie. 

Nie chcemy kopiować cudzych rozwiązań, 

których na rynku jest bardzo dużo, zawsze 

staramy się iść własną drogą i proponować 

nasze własne rozwiązania.

Moim marzeniem jest to, żeby wchodząc do 

marketu, gdzie jest 60 kas, wszystkie mogły być 

dostępne dla klientów w tym samym czasie. 

Dlatego też w naszych boksach kasowych wpro-

wadziliśmy system dwufunkcyjny. Dzięki temu 

mogą one działać zarówno w trybie obsługi 

z kasjerem jak i samoobsługowym. Przechodzą 

one obecnie fazę testów polegającą na integracji 

z  systemami informatycznymi klienta, funkcjo-

nującymi w sklepach. Myślę, że w pierwszej po-

łowie przyszłego roku trafią one do nabywców.

Jakie są obecnie najtrudniejsze wyzwania 

dla branży?

W ostatnich latach doszło do zawirowań na 

rynku surowców. Unia Europejska wprowadziła 

cła na import stali, ale nie zakazała sprowadzania 

gotowych wyrobów. Okazuje się, że obserwo-

wane wzrosty cen surowców mają duży związek 

z bardzo silnym naciskiem rządu chińskiego na 

ochronę środowiska. W Chinach zamyka się 

z  tego powodu tysiące fabryk i zauważyliśmy, 

że zaczyna brakować na rynku nie tylko surow-

ców stalowych, ale wielu innych komponentów. 

Powoduje to nawet kilkudziesięcioprocentowe 

wzrosty cen co wszyscy już odczuwają. Kolej-

nym problemem jest dostępność surowców 

w czasie. Po prostu może okazać się, że nie ma 

z czego produkować. Dla producentów będzie 

to w najbliższym czasie największe wyzwanie. 

Będą musieli bardzo się starać, żeby zdobyć su-

rowce w odpowiedniej cenie, ilości i czasie. 

Jak widzi Pan firmę Mago za 5 lat?

Myślę, że w dalszym ciągu będziemy iść 

w zgodzie z obecnymi trendami. Widzę duże 

możliwości związane z naszą obecnością na 

rynkach zachodnich. Chcielibyśmy zbudować 

sobie kompetencję integratora, czyli firmy, 

która jest w stanie zrealizować całe zlecenie 

począwszy od projektu, poprzez wyposażenie 

opierające nie tylko na regałach, ale także na 

inteligentnych systemach obsługi po elementy 

wykończeniowe, jak chociażby oświetlenie. 

Mamy ku temu tak możliwości, jak i kompe-

tencje i chcemy je wykorzystać.

Dziękuję za rozmowę.

Joanna Kowalska

Wywiad
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Aleksander Batorski – Prezes Zarządu 
Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. 
w rozmowie z Tomaszem Pańczykiem, 
Redaktorem Naczelnym.

Chcemy podbić 
rynek nowymi 
cukierkami

W kwietniu tego roku objął Pan stanowisko 

Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczół-

ka”, będąc wcześniej jej Dyrektorem Han-

dlowym. Zupełnie nowy, imponujący zakład 

produkcyjny, nowe produkty… To chyba naj-

ważniejszy okres w całym dotychczasowym – 

ponad 60-letnim rozwoju firmy…

To prawda, mam przyjemność zarządzać 

spółką w tym wyjątkowym czasie. Można po-

wiedzieć, że „Pszczółka” przechodzi wielką 

metamorfozę. Kilka miesięcy temu opuściliśmy 

zabytkowe, pamiętające początki ubiegłego 

stulecia, budynki, gdzie w 1952 roku rozpoczę-

ła się produkcja cukierków. Na początku były 

to landrynki, potem dodawano do nich natural-

ne soki owocowe, a kilka lat temu przebojem 

„Pszczółki” stały się karmelki oblewane czeko-

ladą. Teraz, zachowując dotychczasowe portfo-

lio, postanowiliśmy znacznie rozszerzyć zakres 

naszej produkcji. Mam tu na myśli pralinki, cu-

kierki czekoladowe i galaretki. Zapadła decyzja 

o budowie nowego zakładu produkcyjnego, 

który powstał w Specjalnej Strefie Ekonomicz-

nej. Dla „Pszczółki”, nie waham się użyć tego 

porównania, to skok w XXI wiek. Przed nami 

nie lada wyzwania. Do tej pory w kategorii kar-

melków nie było tak dużej konkurencji, były 

także zupełnie inne koszty działalności. Teraz 

będziemy się mierzyli z największymi produ-

centami słodyczy, którzy działają na tym rynku 

od lat. Ale mamy argumenty, żeby stać się po-

ważnym graczem i zdobyć zaufanie klientów.

Proszę opowiedzieć coś więcej na temat no-

wego zakładu, w którym właśnie jesteśmy.

Może zacznę od liczb, bo one są najbar-

dziej wymowne. Powierzchnia nowej fabryki 

jest ponad 7-krotnie większa, zatrudnienie 

wzrosło o 70%. Maszyny są w pełni zautoma-

tyzowane, zapewniają najwyższą jakość i po-

wtarzalność produktów. Zainstalowaliśmy trzy 

najnowsze linie, które obecnie funkcjonują na 

rynku europejskim w produkcji słodyczy. To 

prawdziwy top of the top w branży produk-

cyjnej. Maszyny te mają dużą wydajność. To 

wszystko pozwoli na modyfikację produktów 

w zależności od potrzeb rynku. Dlatego za-

kładamy także możliwość sprzedaży outsour-

cingowej, czy udział w kategorii tzw. private 

lebel. Oczywiście najważniejsza jest jednak 

sprzedaż naszej marki. Producenci maszyn i li-

nii przywożą do nas swoich klientów, żeby po-

kazać, jak to działa. Z kolei nasi kontrahenci, 

których zapraszamy do Lublina, po obejrzeniu 

parku maszynowego, jego możliwości i spró-

bowaniu, rzecz jasna, nowych produktów… 

składają pierwsze zamówienia. 

„Pszczółka” w ostatnim czasie przeszła tak-

że duże i widoczne zmiany wizerunkowe. Co 

było tego powodem?

Gdy rozpocząłem pracę w spółce, zrobiliśmy 

badania na temat rozpoznawalności marki oraz 

naszych produktów. Klienci wiedzieli, że istnie-

ją produkty takie jak np. „Jogusie”, ale pytanie 

– kto jest producentem – sprawiało im kłopoty. 

Tak więc jednym z naszych pierwszych założeń 

było umocnienie marki w świadomości klienta 

docelowego. Zrobiliśmy to przez liczne działania 

marketingowe, do których należał m.in. rebran-

ding naszych opakowań. Barwna i nowoczesna 

szata graficzna z pewnością wyróżni nas na skle-

powych półkach. Wszystkie owijki mają spójny 

element nawiązujący do zmienionego wizerunku 

„Pszczółki” – żółty kolor z elementami łąki i wy-

raźne logo, które pojawia się na wszystkich pro-

duktach i jest elementem identyfikacji wizualnej 

marki. Ponadto prowadzimy szeroko zakrojoną 

promocję naszych produktów w mediach, m.in. 

w teleturniejach w telewizji polskiej, prasie bran-

żowej, kobiecej, mediach społecznościowych. 

Wywiad
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Po zmianach wizerunkowych firmy i urucho-

mieniu nowego zakładu przyszedł czas na 

planowane wcześniej zmiany w ofercie pro-

duktowej. Proszę opowiedzieć o nowych pro-

duktach, które właśnie zostają wprowadzane 

na rynek.

Cieszę się, że możemy zaoferować produk-

ty, które do tej pory nie były dostępne w naszej 

ofercie. Właśnie teraz na sklepowych półkach 

pojawia się sześć nowych cukierków. Będą to 

Czekoladowe Fantazje, czyli cukierki z delikat-

nym kremem o smaku kokosowym, adwokato-

wym, kawowym, pistacjowym oraz Czekolado-

we Sympatie – pralinki z nadzieniem o smaku 

śmietankowym i orzechowym. Wśród nowości 

są także trufle Piknikowe, oblane deserową 

czekoladą oraz czekoladowe Michaśki. Z kolei 

miłośnikom owocowych smaków z pewnością 

przypadną do gustu Pychałki, czyli truskawko-

we cukierki z chrupkami, oblane czekoladą, 

które zostały wzbogacone o magnez i wapń. 

Kolejną zupełnie nową kategorią cukierków, 

która wzbogaci ofertę „Pszczółki” są galaretki, 

a wśród nich owocowe galaretki w  cukrze – 

Słoneczne z owocowymi sokami i witaminą C. 

Właśnie na te funkcjonalne dodatki chciałbym 

zwrócić szczególną uwagę naszych klientów. 

Dzięki temu produkty są smaczne i  innowa-

cyjne. Z naszych pierwszych obserwacji rynku 

widzimy, że nowości te budzą duże zaintereso-

wanie wśród konsumentów. 

Oferując konsumentom zupełnie nową kate-

gorię słodyczy – praliny i cukierki czekolado-

we – rozpoczynacie z jednej strony – zupełnie 

nowy i ciekawy etap działalności firmy, z dru-

giej zaś wchodzicie na bardzo konkurencyj-

ny rynek, na którym już od lat operują duże 

i znane firmy… 

Faktycznie jest to bardzo trudny rynek, gdzie 

konkurencja jest bardzo mocna. Warto jednak 

pamiętać, że coraz bardziej popularny staje się 

tzw. patriotyzm konsumencki. Klienci dokonują 

świadomych zakupów i coraz częściej sięgają 

po produkty, które pochodzą z Polski. Po la-

tach, kiedy to zachodnie marki wiodły prym, 

i  uznawane były, jako symbol jakości, teraz 

konsumenci coraz częściej doceniają to, co pol-

skie. Ten trend zauważalny jest także na rynku 

słodyczy. To dla nas wielka szansa. Fabryka Cu-

kierków „Pszczółka”, wchodząca w skład Gru-

py Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej SA, to 

w stu procentach polski producent, który ofe-

ruje produkty najwyższej jakości. Ponadto, nie 

ukrywam, że liczę na efekt świeżości. „Pszczół-

ka” stawia pierwsze kroki na rynku cukierków 

czekoladowych i mam nadzieję, że klienci 

będą ciekawi, co mamy do zaoferowania. 

Portfolio produktowe Fabryki Cukierków 

„Pszczółka” stale powiększa się. Proszę opo-

wiedzieć naszym Czytelnikom – Kupcom – 

o hitach sprzedażowych „Pszczółki” i ulubio-

nych cukierkach Polaków. 

Już 65 lat towarzyszymy naszym klientom 

i  bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, 

że dobrze znamy przyzwyczajenia Polaków, je-

śli chodzi o naszą branżę. W naszym portfolio 

oprócz kukułek, karmelków twardych, nadzie-

wanych i oblewanych czekoladą są także krówki 

i cukierki musujące. Jak widać, nasza oferta jest 

bardzo bogata i z pewnością każdy produkt ma 

swoich miłośników, ale do liderów sprzedaży 

należą cukierki Jogusie i Musss... Ostatnio dołą-

czyły do nich także Coffe Amo. Co do nowego 

asortymentu, trudno w tym momencie mówić 

o hitach, ponieważ jesteśmy na początku drogi.

Jakie możliwości a jakie zagrożenia widzi Pan 

dla dalszego rozwoju firmy i jej produktów? 

Jaką strategię przyjął Pan dla działalności FC 

„Pszczółka” na kolejne lata? Które kanały 

dystrybucji będą szczególnie rozwijane?

Nasze nowości to efekt zmian na rynku sło-

dyczy. W krajach Europy Zachodniej spożycie 

wyrobów czekoladowych jest dużo większe niż 

karmelków. Podobne tendencje zaczynamy ob-

serwować także na polskim rynku, gdzie ilość 

cukierków czekoladowych rośnie z roku na rok. 

Bardzo ważna jest rosnąca zasobność portfeli Po-

laków, którzy wydają coraz więcej na konsump-

cję. Nasze nowe produkty rozszerzą portfolio 

„Pszczółki” i dotrą do zupełnie innych odbiorców. 

Zakładamy stabilny wzrost udziału w rynku deta-

licznym. To w tym segmencie, chcemy rozwinąć 

naszą aktywność i dotrzeć do konsumentów.

 Jednym z zagrożeń jest napływ wyrobów 

z zagranicy, które odznaczają się bardzo niską 

ceną. Wydaje mi się jednak, że takie sytuacje 

nie mogą trwać długo. Nie powinno się nerwo-

wo reagować, jak robiły to niektóre firmy. Po-

woduje to rozchwianie rynku oraz cen. Mamy 

swoich klientów, którzy nas znają i sięgają po 

nasze produkty od lat. Czasami potrzeba cier-

pliwości. Jakość naszych słodyczy jest na bar-

dzo wysokim poziomie, dlatego jesteśmy pew-

ni, że nasi klienci zostaną z nami. 

Z jakim przesłaniem chciałby Pan dotrzeć do 

Kupców, którzy, na co dzień dbają o ekspo-

zycję i sprzedaż słodyczy z logo „Pszczółka”? 

Jesteśmy jedną z nielicznych w branży, w stu 

procentach, polską firmą. Chciałbym, żeby 

Kupcy zbudowali u siebie oraz swoich klientów 

świadomość, że sprzedają produkt polski, koja-

rzony przede wszystkim z tradycją i niepowta-

rzalnym smakiem produktów. Wiemy, że nie 

byłoby to możliwe bez składników najwyższej 

jakości. Dlatego w produkcji cukierków wyko-

rzystujemy to, co w naturze najlepsze: natural-

ne soki, miód, bakalie oraz delikatną czekoladę.

Chciałbym zapewnić Kupców o naszym 

wsparciu sprzedaży bezpośredniej. Za chwilę 

w wielu sklepach pojawią się materiały POS. 

Będziemy starali się mocno podkreślać i poka-

zywać naszą markę u detalistów. Pomogą nam 

w tym funkcjonalne, i oryginalne kosze zasypo-

we, które z pewnością doskonale wyeksponu-

ją cukierki oraz standy do sprzedaży słodyczy 

luzem, które umożliwiają samodzielny dobór 

poszczególnych produktów. Prowadzimy też 

działania reklamowe zarówno w prasie branżo-

wej, jak i kobiecej. Jesteśmy obecni w mediach 

społecznościowych. Ze swojej strony dokłada-

my wszelkich starań, aby marka „Pszczółka” 

istniała w świadomości naszych klientów. 

Dziękuję za rozmowę.

(...) Coraz bardziej 
popularny staje się tzw. 
patriotyzm konsumencki. 
Klienci dokonują 
świadomych zakupów 
i coraz częściej sięgają 
po produkty, które 
pochodzą z Polski.

Wywiad

www.hurtidetal.pl | 31



O inwestycjach, trendach na 
rynku oraz nowościach w portfolio 
rozmawiamy z Arturem Kowalczykiem, 
Dyrektorem Handlowym TAGO.

W poprzednim roku zakład Tago został zmodernizowany i unowo-

cześniony. Proszę opowiedzieć o efektach tych zmian. Czy dzięki 

temu pozycja firmy na rynku została wzmocniona?

Modernizacja zakładu to nie tylko ubiegły rok. Cały proces rozpoczął 

się w ostatnich latach i tak naprawdę trwa do dziś. 

Celem, który założyliśmy była optymalizacja procesu produkcyjnego 

i obniżenie kosztów. Poniesione olbrzymie nakłady finansowe w robo-

tyzację linii produkcyjnych przyczyniły się do ich usprawnienia, a także 

do poprawy efektywności produkcji. Cel został osiągnięty. 

Inwestycje w nowe technologie, miały wpływ na rozszerzenie port-

folio o nowe produkty. Dzięki temu zyskaliśmy przewagę konkuren-

cyjną, bo zarówno oferta produktowa, jak i jakość produktów są na 

bardzo wysokim poziomie. Co więcej, jakość dotychczas oferowa-

nych – uległa znacznej poprawie. 

Na pewno jest to dobry kierunek zmian, tym bardziej, że marka 

Tago jest coraz bardziej rozpoznawalna i doceniana przez klientów, co 

przedkłada się na wzrost sprzedaży nie tylko w handlu tradycyjnym, ale 

również w kanale nowoczesnym.  

 Jakie trendy są widoczne na rynku ciastkarskim? Jak odpowiada na 

nie Tago?

Trendem na rynku jest zdrowy tryb życia. Konsument jest dziś bar-

dziej świadomy swoich potrzeb. Poszukuje produktów wysokiej jakości 

i jednocześnie produktów zdrowych, wzbogacanych o naturalne skład-

niki, witaminy i minerały, z obniżoną zawartością cukru.

Naszym celem jest być bliżej klienta, zrozumieć i zidentyfikować 

jego oczekiwania, co więcej kształtować potrzeby i reagować na nie 

szybko i elastycznie. 

W odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania klientów Tago planuje 

rozszerzyć ofertę o produkty z wartością dodaną, wzbogaconą zdrowy-

mi dodatkami. 

Jakie nowości pojawiły się w portfolio w ostatnim czasie? Czy pla-

nowane są kolejne?

W ostatnim czasie naszą ofertę rozszerzyliśmy o nowy produkt 

w czekoladzie – Maltballs, niezwykłe połączenie chrupiącej kulki i wy-

śmienitej mlecznej czekolady. Linię produktów premium wzbogaciły 

nowe smaki Bezy z lekkim kremem owocowym. W ofercie znalazła się 

również bombonierka Tago Excellent, mieszanka wybornych w smaku 

ciastek. Puszyste bezy, maślane precle, kruche rurki, produkty w cze-

koladzie, bogactwo smaków – w jednym opakowaniu na każdą okazję. 

Nie zapomnieliśmy też o naszych najmłodszych konsumentach. To 

z myślą o nich w naszej ofercie znalazł się Taguś, puszysty miś z ciasta 

biszkoptowego z nadzieniem kremowym i owocowym, który mamy 

nadzieję podbije serca naszych milusińskich. W ofercie kierowanej do 

dzieci znajdą się w niedługim czasie również markizy, herbatniki prze-

łożone kremem w wersji jasnej i ciemnej. Zabawne buźki, do tego wy-

śmienity krem, mnóstwo pyszności w jednym ciasteczku.

Nowe produkty znalazły się również w ofercie bożonarodzeniowej. 

Kruche ciasteczka francuskie, puszyste pierniki, aromatyczne herbatniki 

korzenne i wyśmienite ciastka  w czekoladzie. Produkty te oprócz walo-

rów smakowych posiadają również charakter funkcjonalny. Można nimi 

przyozdobić zarówno choinkę, jak i świąteczny stół.

Dodam, że w przygotowaniu są kolejne nowości, ale to już temat na 

następny wywiad.

Duże znaczenie dla firmy ma eksport. Proszę opowiedzieć jak ważną 

część sprzedaży stanowi, na jakie rynki trafiają produkty oraz jakie 

są plany rozwojowe na najbliższy okres na rynkach zagranicznych? 

W naszej firmie eksport ma znaczny udział w sprzedaży. Jesteśmy 

obecni na 60 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach. Naszymi głów-

nymi odbiorcami są klienci z regionu Europy Centralnej, UK, jak rów-

nież Rosji. Planujemy zwiększenie naszej obecności na rynkach azjatyc-

kich i latynoamerykańskich. 

Dziękuję za rozmowę.

Monika Kociubińska

Wywiad
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Wywiad

O zmianach w portfolio i świadomości 
konsumentów, która warunkuje rozwój  
rynku napojów izotonicznych rozmawiamy  
z Dariuszem Grochowskim, Prezesem Zarządu 
firmy DrinkFood Sp. z o.o.

Napoje izotoniczne, wody owocowe, napoje 

niegazowane i gazowane – proszę opowie-

dzieć więcej o portfolio firmy.

Portfolio firmy DrinkFood jest bogate w pro-

dukty, z których każdy może wybrać coś dla sie-

bie. Różnorodność jaką oferujemy sprawia, że 

docieramy z naszym asortymentem do każde-

go, nawet najbardziej wybrednego konsumen-

ta. W naszej ofercie znajduje się m.in. Woda 

Świętokrzyska. To na bazie tej wody produko-

wane są wszystkie nasze napoje. Do najbardziej 

znanych marek bez wątpienia należy Dodoni 

występujący w charakterystycznej, zdobionej, 

kwadratowej butelce PET o pojemności 1,75 l 

oraz w kartoniku 0,2 l. Dodatkowo od niedaw-

na do oferty dołączyły wysokiej jakości napoje 

gazowane Tuzzo oraz stworzony specjalnie na 

potrzeby Mistrzostw Europy Lotto Eurovolley 

Napój Izotoniczny nrONE. Oczywiście nie za-

pominamy, także o zwolennikach napojów dys-

kontowych. To właśnie do nich skierowane są 

gazowane napoje Caan i Max Cool.

Marka Dodoni, znana od lat przez konsu-

mentów w ostatnim czasie została odświeżona. 

Proszę opowiedzieć o zmianach oraz prze-

słankach, którymi się Państwo kierowali?

 W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się 

na gigantyczną zmianę wizerunkową marki 

Dodoni. Uznaliśmy, że nadszedł moment na 

zmiany i postanowiliśmy dokonać rewolucji. 

Założeniem było unowocześnienie wizerun-

ku marki Dodoni i nawiązanie do obowią-

zujących trendów. Jak wynika z przeprowa-

dzonych przez nas badań grupa docelowa 

konsumentów Dodoni znacznie odmłodnia-

ła, dlatego też zdecydowaliśmy się na tak 

odważny krok. Stare czerwone logo Dodoni 

zastąpione zostało nowym, zupełnie innym 

niż poprzednie, niebieskim logiem marki. 

Zmianie uległy też wszystkie etykiety napoju 

niegazowanego Dodoni o pojemności 1,75 l. 

Obecna etykieta jest świeża, soczysta i jesz-

cze bardziej owocowa. Ulepszeniu uległa 

również receptura. Od tej pory napoje Dodo-

ni nie będą zawierać sztucznych słodzików, 

a zawartość cukru uległa obniżeniu. 

Napoje izotoniczne to nowość w ofercie. Co 

wpłynęło na wprowadzenie tego produktu. Ja-

kie są trendy na rynku napojów izotonicznych 

i jak wpisuje się w nie nrONE Isotonic Drink?

Świadomość konsumentów napojów izoto-

nicznych stale rośnie, dlatego też zdecydowa-

liśmy się na wejście w ten segment. Napoje 

funkcjonalne, czyli m.in. energetyczne i izo-

toniczne to dynamicznie rozwijające się ka-

tegorie. Napędza je przede wszystkim moda 

na bycie aktywnym fizycznie. Ta tendencja 

stale rośnie, dlatego też właśnie w tej kate-

gorii upatrujemy szanse na rozwój. nrONE 

Isotonic Drink to sportowy napój izotoniczny 

opracowany w oparciu o specjalistyczną wie-

dzę. Oferowany przez nas produkt zawiera 

wodę, glukozę, węglowodany, witaminy B3, 

B5, B6, B7 oraz sód i potas – uzupełniając 

składniki tracone podczas wysiłku fizycznego. 

Tak skomponowany skład pozwala na szybkie 

i skuteczne nawodnienie organizmu, inaczej 

niż w przypadku spożycia wody, bądź wyso-

ko-słodzonego napoju oraz utrzymanie przez 

dłuższy czas optymalnej formy podczas wy-

siłku fizycznego. Stworzony przez nas nrO-

NE Isotonic Drink oferowany jest w czterech 

smakach: wieloowocowym, pomarańczo-

wym oraz niespotykanych na rynku smakach 

kiwi i liczi, zaspokajając tym samym różne 

preferencje smakowe konsumenta. Nasza re-

ceptura jest zgodna z europejskimi wymaga-

niami dotyczącymi jakości napoju izotonicz-

nego takimi jak:

• osmolalność napoju w przedziale 270 – 

330 mOsm/kg

• kaloryczność napoju 240 kcal/1000 ml 

70% energii dostarczone z cukrów o wy-

sokim indeksie glikemicznym, natychmia-

stowo uzupełniających braki energetyczne 

w komórkach organizmu, pozostałe 30% to 

węglowodany, powoli uwalniające energię, 

dla zachowania sił na dłuższy czas

• zawiera 500 mg/l kationów sodu oraz 210 

mg/l kationów potasu, uzupełniających elek-

trolity tracone z potem w trakcie intensyw-

nego wysiłku

• zawiera witaminy: niacynę, biotynę, kwas 

pantotenowy oraz witaminę B6.

To tylko niektóre z mnóstwa zalet jakie płyną 

ze spożywania napoju izotonicznego nrONE.

Czy planowane są kolejne zmiany w portfo-

lio bądź akcje promocyjne poszczegónych 

marek?

Aktywnie obserwujemy trendy na rynku 

napojów. Realizujemy również swoje po-

mysły i  tworzymy projekty, które są w fazie 

testów. Te z nich, które pomyślnie przejdą 

fazę testową na stałe zagoszczą w naszym 

asortymencie. Póki co jednak nie będziemy 

zdradzać o jakie kategorie z branży napojów 

powiększy się nasze portfolio. Nasze nowo-

ści już wkrótce pojawią się w najlepszych 

sklepach w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.

Monika Kociubińska
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Mokate – firma z tradycją
Mokate to firma rodzinna z tradycjami biznesowymi sięgającymi 1900 roku  

– podkreśla to nowe logo Mokate, na którym znalazło się hasło „A Family Business”.

Mokate od ponad ćwierć wieku jest uznanym polskim producentem napojów 

gorących. Szeroki asortyment kaw i herbat cieszy się nieustającym, dużym powo-

dzeniem. Wszystko zaczęło się od spektakularnej kariery Mokate Cappuccino na 

początku lat 90. Wtedy to Mokate wprowadziło na polski rynek nieznany jeszcze 

napój w charakterystycznej złotej saszetce.

Cappuccino
Mimo upływu lat Mokate Cappuccino nadal pozostaje liderem w swojej kate-

gorii produktowej. Choć w tym czasie w asortymencie pojawiło się wiele nowości 

i edycji limitowanych, to cały czas na topie pozostają sprawdzone, klasyczne smaki 

– waniliowy i cappuccino z magnezem. 

Pod koniec 2016 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Mokate 

udoskonaliło recepturę i zaproponowało większą saszetkę z nowoczesnym desi-

gnem. Mokate Cappuccino szczególnie wyróżnia nowość – unikalna, wyjątkowo 

biała, puszysta pianka.

wersja podstawowa

LOGOTYP

Logotyp MOKATE korporacyjny występuje wyłącznie z inskrypcją „A Family Business”.
Jest jego integralną częścią.
Stosować logotyp wyłącznie z załączonej wersji elektronicznej (plik AI, PDF, EPS),
nie należy zmieniać proporcji nazwy MOKATE względem inskrypcji.

wersja negatyw

Prezentacja
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Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego 
w Ustroniu. W ciągu roku produkcja podwaja się. 
W ofercie jest już ponad 100 pozycji asortymento-
wych, w tym czekolada do picia. Eksport obejmuje 
10 krajów.

Caffetteria Mokate
W pierwszej połowie 2015 roku nastąpiła naj-

większa zmiana wizerunkowa w historii firmy. Na 

sztandarowych kawowych opakowaniach nazwę 

Mokate zastąpiła marka Caffetteria Mokate – 

jak wskazuje nazwa, ekspert od kawiarnianych 

przyjemności. Dziś jest ona dumą Mokate obej-

mującą poza klasycznym cappuccino m.in. praw-

dziwe trójwarstwowe latte. Bez użycia ekspresu, 

w maksymalnie pięć minut można przygotować 

doskonały, warstwowy napój – niczym ten z ulu-

bionej kawiarni. To słodka klasyka w nowocze-

snym wydaniu.

Ofertę Caffetterii dopełniają słodkie przekąski 

– owsianki, będące doskonałą propozycją na dru-

gie śniadanie, czy ciasteczka Sweet Cookies, które 

idealnie dopełnią chwile przyjemności przy filiżan-

ce ulubionej kawy. Sklepową półkę uzupełniają 

produkty wybierane przez najmłodszych klientów 

– kawy zbożowe, kakao i czekolady na gorąco.

Historia marki
1900

1927

1990

1992

1995

2000

2001

2003

2009

2010

2012

2013

2015

2016

Josef Mokrysz otwiera pierwszy sklep w miejsco-
wości Dobra, na terenie ówczesnych Czech.

W Goleszowie działa firma Mokrysz, której właści-
ciele prowadzą rodzinnie sklep, restaurację i beto-
niarnię.

Kazimierz Mokrysz, wnuk pierwszego właściciela, 
przekazuje stery firmy żonie – Teresie, która zmie-
nia profil działalności i nazwę na Mokate.

Na rynku debiutuje Mokate Cappuccino.

W Ustroniu powstaje „wieża”, czyli oddział prosz-
kowni rozpyłowej, który uniezależnia Mokate od 
importu komponentów o produkcji cappuccino.

W Żorach Mokate otwiera kolejny zakład produk-
cyjny, również wyposażony w wieżę rozpyłową.

Na rynku pojawia się NYCoffee.

Mokate tworzy w pełni zintegrowaną grupę dzie-
więciu firm, z czego sześć ma siedziby poza grani-
cami kraju. Eksport sięga 50% udziałów w sprze-
daży firmy.

Mokate zostaje autoryzowanym dystrybutorem 
marki Lavazza.

W ofercie pojawia się linia Moje Inspiracje, ze 
sztandarowym produktem Latte – warstwową 
kawą w wygodnej „duo-saszetce”.

Ukończono budowę trzeciej już wieży rozpyłowej 
w technologii Filter Mat.

Mokate świętuje swoje 25 urodziny. W oferta kaw 
wzbogaciła się o linię ziarnistych Coffee Selected. 
W pierwszej połowie roku nastąpiła największa 
zmiana wizerunkowa w historii firmy. Na opako-
waniach kawy markę Mokate zastąpiła Caffetteria 
Mokate.

W logo firmy pojawia się zapis „A Family Business”, 
a na czele Mokate staje dr Adam Mokrysz – czwar-
te już pokolenie rodziny Mokryszów.

Prezentacja
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Kremowe sery Hochland
Jak to jest zrobione?

Zjadając kanapkę z serem Hochland, zastanawiamy się nieraz jak i z czego są zrobione i co sprawia, 
że jest on tak pyszny. Co kryją w sobie te kremowe sery? Przede wszystkim naturalne składniki: 
najwyższej jakości sery żółte, stanowiące główny ich składnik, mleko od zaufanych dostawców, 
a także aromatyczne zioła i warzywa. To wszystko bez konserwantów i sztucznych barwników.

Zanim kremowe sery Hochland trafią na nasz stół, przechodzą długą 

drogę. A wszystko zaczyna się od mleka… Firma Hochland skupuje mleko 

od ponad 600 lokalnych dostawców, którzy przestrzegają wyznaczonych 

przez firmę rygorystycznych standardów. Z tego mleka powstają najwyż-

szej jakości sery żółte, stanowiące główny składnik kremowych serów Ho-

chland. Do ich produkcji wykorzystuje się głównie cheddar, ale także inne 

gatunki: gouda, emmentaler i maasdamer. Następnie dodawane są w pełni 

naturalne składniki, w zależności od receptury, są to: szynka, salami, ogór-

ki, papryka, cebula, czosnek, szczypiorek, pietruszka, pieczarki czy boro-

wiki. Na każdym etapie produkcji sery przechodzą szereg kontroli, aby 

ich jakość była na najwyższym poziomie. Gotowy ser jest pakowany, a my 

mamy do wyboru krążki, plastry, bloczki oraz kubeczki. Z fabryki Hochland 

w Kaźmierzu, sery przewożone są do centrum logistycznego, skąd trafiają 

do hurtowni i do sklepów, a finalnie – na nasz stół.

od prawej: Jacek Wyrzykiewicz (PR & Marketing Services Manager, Hochland Polska) 
i Marcin Michalski (Senior Account Manager, HURT & DETAL)

lokalizacja: 
Fabryka Hochland w Kaźmierzu

Reportaż
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Boże Narodzenie 
w handlu
Chociaż do świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze trochę czasu, to dla 
handlu jest to odpowiedni moment, aby zaprezentować swoją ofertę. Jakie 
są prognozy na najbliższe święta? Czy będzie śnieg czy go nie będzie, święta 
odbyć się muszą. A co na to rynek? Jaką ofertę przygotowali w tym roku 
producenci?

Analizujemy świąteczne słodkości, wśród których nie zabraknie czekoladowych reniferów 

i upominkowych bombonier, a także poszczególnych składników do tradycyjnych polskich wy-

pieków. Prezentujemy listę niezbędnych rybnych i mięsnych przysmaków, pod którymi uginają się 

stoły, a także wszelkich dodatków, jak przyprawy suche i mokre. Prześledziliśmy kategorie tłusz-

czowe – oleje, oliwy, masła, margaryny, bez których nie powstanie większość polskich potraw. No 

i oczywiście napoje i alkohole – te na stół i te w prezentowym wydaniu…

Spis treści:
Świąteczne słodkości......................................................46 
Nie tylko 12 potraw.........................................................68 
Przyprawione do smaku.................................................80 
Trunki i napoje na rodzinne spotkania........................87 

Kolejna część w listopadowym wydaniu H&D

Raport
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Okres przedświąteczny jest z pewnością 

czasem zysków dla wszelkich sklepów. Według 

danych Polskiej Izby Handlu sprzedaż w spo-

żywczych sklepach małoformatowych wzrosła 

w grudniu 2016 r. o 13,9% w porównaniu z li-

stopadem 2016 r., a w grudniu 2015 wzrosła 

o 9,7% w porównaniu z miesiącem poprzedza-

jącym. Szacunki te pokazują, że zyski znacznie 

się podnoszą przed świętami. 

„Klienci do mniejszych sklepów przychodzą 

przede wszystkim po dobrej jakości produkty. 

Tam mogą kupić dobrą żywność od lokalnych 

dostawców. Szczególnym zainteresowaniem 

cieszą się wędliny i mięsa. Sklepy zrzeszone w 

systemach franczyzowych lub grupach zakupo-

wych oferują wtedy wiele promocji, z których 

klienci chętnie korzystają. Dzięki wspólnym 

zakupom małe sklepy mogą cenowo konkuro-

wać z dyskontami i wielkimi marketami. Okres 

przedświąteczny jest czasem wytężonej pracy, 

ale też dużych zysków”– mówi Maciej Ptaszyń-

ski, Dyrektor Polskiej Izby Handlu. 

Jak zmienia się handel 
przed świętami? 

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia 

jest najbardziej intensywnym czasem w han-

dlu. Rośnie liczba klientów i obroty sklepów, 

jest też większa rotacja produktów, a także po-

jawia się silna komunikacja marketingowa. 

Boże Narodzenie ma szczególne miejsce 

w  tradycji Polaków. Atmosferę świąt czuć 

w sklepach już od listopada. „Od kilku lat ob-

serwujemy przesunięcie momentu rozpoczę-

cia komunikacji świątecznej i w 2016 pierwsza 

komunikacja oferty świątecznej pojawiła się już 

w październiku (zabawki). Najwcześniej swoje 

gazetki o charakterze świątecznym wydawał 

Eurocash (od połowy października), ale jego 

komunikacja jest skierowana do mniejszych 

sklepów, które muszą się do Świąt szczególnie 

przygotować. Hipermarkety międzynarodowe 

jak Auchan, Tesco, Carrefour wydawały gazet-

ki o charakterze świątecznym od 2 listopada. 

Sieci handlowe chcą przygotować konsumen-

tów na nadchodzące święta i wydatki z nimi 

związane. W komunikacji w zeszłym roku było 

dość silnie podkreślone, że warto zakupy za-

cząć wcześniej, aby nie obciążać za mocno 

budżetu. Należy pamiętać, że Święta to nie tyl-

ko prezenty (zabawki, odzież, kosmetyki, alko-

hole, produkty elektroniczne) i przyrządzanie 

produktów (szeroko pojęta żywność), przyjmo-

wanie gości (tekstylia, napoje, alkohole), ale też 

okazja do porządków. Sieci handlowe i produ-

cenci chcą zainspirować klientów do zakupów, 

ułatwić im dokonanie wyboru, sprawić, żeby 

wydali pieniądze na dany produkt w danym 

sklepie. Dlatego w okresie przedświątecznym 

konsumenci są bombardowani komunikacją 

ATL, gazetkami a w sklepie ekspozycjami świą-

tecznymi, pełnymi produktów, które warto ku-

pić” – mówi Anna Ruman, Dyrektor Sprzedaży 

i Obsługi Klientów, ABR SESTA. 

W sklepach pojawiają się dekoracje i ekspo-

zycje świąteczne – one także skłaniają konsu-

mentów do wzięcia produktu z półki czy stojaka 

poprzez przypomnienie o produkcie, pokazanie 

pomysłu, wprowadzenie świątecznej atmosfery. 

Ważne jest umiejętne zarządzanie asortymen-

tem, aby w sklepie produkty można było zna-

leźć, ale też aby nie zabrakło towaru na półce. 

To co jest jeszcze ważne, zmieniają się za-

chowania zakupowe konsumentów – kupu-

ją więcej, kupują produkty lepsze niż na co 

dzień, pewnie zmieniają też sklep, w którym 

realizują „duże zakupy”. 

A jak zmienia się klient
W okresie okołoświątecznym rośnie wartość 

koszyka zakupowego, co wynika przede wszyst-

kim z większych zakupów. Polacy wydają wte-

dy więcej na zabawki i produkty elektroniczne, 

ale także na kosmetyki i odzież, które mogą być 

prezentami. Święta wymagają przygotowania 

tradycyjnego zestawu potraw, dlatego żywność 

zawsze będzie na liście zakupów. Ponieważ 

przygotowuje się więcej potraw, planując je na 

kilka dni i z reguły dla większej liczby gości, to 

automatycznie kupuje się więcej produktów 

spożywczych. Jak podkreśla Dyrektor Sprze-

daży i Obsługi Klientów, ABR SESTA – od kilku 

lat widać trend, że „warto zaoszczędzić trochę 

czasu i nie koniecznie samemu trzeba wszystko 

przygotować”, co zostawia pole dla producen-

tów półproduktów, dań gotowych, produktów 

garmażeryjnych. To co wydaje się jednak naj-

ważniejsze to wiarygodność oferty. Konsumen-

ci chcą płacić za jakość, wolą kupować znane 

sobie produkty, gdyż nie są skłonni do ryzyka w 

przypadku dań świątecznych. 

Które sklepy zarobią przed 
świętami?

W tym okresie chyba wszystkie formaty 

sklepów mają szansę na wyższe zarobki, o ile 

dobrze przygotują się do Świąt. Jak podkreśla 

Anna Ruman z ABR SESTA, miejscem realizacji 

zakupów świątecznych może być sklep zoolo-

giczny i apteka, jeśli konsument będzie chciał 

kupić prezent w takich kategoriach.

Sklepy małoformatowe tak naprawdę sto-

ją na pierwszej linii ognia. Są zlokalizowane 

w  miejscach wygodnych dla konsumentów, 

blisko domu, gdzie konsument ma możliwość 

szybko i łatwo dotrzeć. Należy pamiętać, że 

małe sklepy są najczęściej wybieranym przez 

Polaków miejscem na zakupy, daje tym skle-

pom szansę być bliżej swoich klientów i stwo-

rzyć dla nich ofertę szytą na miarę. „Wydaje 

się, że dobrze przygotowana oferta pod wzglę-
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*Badanie konsumenckie na grupie 2378 osób przeprowadzone we wrześniu 2017; 
Uczestnicy badania: kobiety 88%, mężczyźni 12%
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dem asortymentu i cen, powinna pozwolić 

małemu sklepikowi więcej zarobić. Jasne jest, 

że Polacy masowo ruszą na duże zakupy do 

hipermarketów i dyskontów, ponieważ duże 

sieci wydają się oferować niższe ceny i więk-

szy wybór produktów. Ale nie ma takiej osoby, 

której uda się zrealizować w jednym miejscu 

wszystkie te zakupy. I zdecydowana większość 

konsumentów pojawi się w swoim sklepie 

„pod domem”, gdzie chętnie dokupi produk-

ty, których zapomnieli, których zabrakło, lub 

nagle okazało się, że będą potrzebne. Ważne 

jest, aby mały sklep zapewnił swoim klientom 

dostępność towarów i spełnił tą rolę „wygody”. 

Myślę tu głównie o produktach spożywczych” 

– dodaje Anna Ruman. Drugi kierunek to ofer-

ta unikatowa – na przykład produkty garmaże-

ryjne, wypieki, wędliny lokalnych producen-

tów. Jeśli sklep przekona swoich klientów, że 

oferuje wyjątkowe produkty, dobrej jakości, 

ma możliwość sprzedaży takich produktów, 

ponieważ w tym gorącym okresie zwłaszcza 

paniom domu przyda się wsparcie. Oczywi-

ście świeże produkty garmażeryjne mają krótki 

termin przydatności do spożycia, dlatego jest 

to asortyment, którym należy mądrze zarzą-

dzać. Kolejna grupa produktów, która wydaje 

się mieć potencjał to alkohole i napoje oraz 

„prezent na ostatnią chwilę”, np. w postaci 

słodyczy. Sztuka polega na umiejętnym zato-

warowaniu sklepu i poinformowaniu klientów 

o swojej ofercie. Jak zaleca Pani Ruman, być 

może warto wcześniej zrobić degustację pro-

duktów, albo skorzystać z promocyjnej oferty 

tak, aby w okresie świąt przekonać klientów, 

że w małym sklepie cena nie jest dużo wyż-

sza. Warto stawiać na produkty znane i dobrze 

rotujące. Ważne jest, aby wyróżnić swoją ofer-

tę i  sprawić, że klient będzie wiedział po co 

może przyjść do małego sklepu.

Przedświąteczne 
„kupowanie”

Według badania konsumenckiego przepro-

wadzonego przez trnd Polska* – dla 57% re-

spondentów podczas zakupów świątecznych 

najważniejsza jest wysoka jakość. Dla 24% 

badanych jest to dobra jakość w przystępnej 

cenie, dla 8% – dostępne promocje, dla 7% 

zakup tych samych produktów, z których ko-

rzystała mama czy babcia przygotowując świą-

teczne potrawy, a niska cena liczy się jedynie 

dla 3% kupujących, natomiast marka produk-

tów zaledwie dla 1% jest istotna. 

A ile planujemy wydać na świąteczne zaku-

py spożywcze w tym roku? Jak informuje trnd 

Polska – 41% badanych podało kwotę 250-500 

zł, 29% wyda 500-700 zł, a 15% przeznaczy 

na ten cel kwotę 750-1000 zł, jeszcze wyższą 

kwotę – powyżej 1 tys. zł wyda 7% badanych, 

natomiast mniej niż 250 zł – wyda około 8% 

konsumentów. 

Lubimy tradycję
W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym Po-

lacy spędzą święta w domach rodzinnych. We-

dług badania trnd Polska* aż 55% deklaruje, 

że spędzi je w domu z najbliższą rodziną. 29% 

organizuje duży zjazd w swoim rodzinnym 

domu, święta u innego członka rodziny spędzi 

15% badanych, natomiast tylko 1% planuje 

wyjazd do pensjonatu/hotelu, który przygoto-

wuje gotową kolację wigilijną. 

Wciąż tak naprawdę świąteczne przygoto-

wania wspólnie z rodziną stanowią element 

naszej polskiej tradycji. A co szykujemy na 

świąteczny stół? 

Najwięcej badanych deklaruje przyrządzanie 

barszczu (79%), pierogów (72%), sernika (70%), 

sałatki jarzynowej (66%). Dalej w badaniu zna-

lazły się uszka, karp smażony, ryba po grecku, 

kompot z suszu, makowiec, śledź (na różne 

sposoby), piernik, kapusta z grzybami, krokie-

ty, paszteciki, zupa grzybowa, groch z kapustą, 

karp w galarecie, kluski z makiem, łazanki z ka-

pustą, kutia, pstrąg pieczony, zupa rybna.

Ciekawe są też wyniki badania dotyczącego 

10 produktów, które najbardziej kojarzą się z Bo-

żym Narodzeniem. Każdy z badanych mógł wy-

brać 3. Na pierwszym miejscu z wynikiem 62% 

znalazł się barszcz z uszkami, na drugim karp 

(55%). Z dużo niższym wynikiem (33%) na trze-

cim miejscu uplasowały się pierniczki i kompot 

z suszu, a tuż za nimi mandarynki (31%). Na dal-

szych pozycjach znalazły się pierogi, makowiec, 

kutia, śledzie i… marcepan (4%). 

Plany na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia

źródło: trnd Polska

Spędzę je w domu 
z najbliższą rodziną

Spędzę święta u innego 
członka mojej rodziny

Planuję wyjazd do pensjonatu/
hotelu, który przygotowuje 
kolację wigilijną

Organizuję duży zjazd 
rodzinny w swoim domu

55%

29%
15%

1%
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Pychałki
Fabryka Cukierków „Pszczółka” kusi produkta-
mi czekoladowymi. Dla miłośników owocowych 
smaków przygotowała zupełną nowość – cu-
kierki Pychałki, które pod gęstą, rozpływającą 
się w ustach czekoladą kryją truskawkowe na-
dzienie, w którym zatopione zostały delikatne 
chrupki. Cukierki wzbogacone zostały o wapń 
oraz magnez, dlatego oprócz wyjątkowych wa-
lorów smakowych, dostarczają także cennych 
dla zdrowia składników. Ta lekka kompozycja 
idealnie sprawdzi się jako słodka przekąska. 
Cukierki sprzedawane luzem.

FC „PSZCZÓŁKA” 

Święta to czas kiedy konsumenci w żywie-

niu stają się tradycjonalistami, mimo rosnącego 

tempa życia nie wyobrażają sobie świąt bez 

mazurka, makowca czy sernika. To również 

czas kiedy żniwa zbierają producenci słodyczy, 

skrupulatnie przygotowując sezonową ofer-

tę już kilka miesięcy przed świętami, bogatą 

w praliny, czekolady i figurki czekoladowe.

Wypieki i słodycze
Święta Bożego Narodzenia to kluczowy mo-

ment dla sprzedaży produktów z większości 

kategorii dóbr konsumpcyjnych. Producenci 

i eksperci rynku zgodnie przyznają, że to jeden 

z najlepszych okresów sprzedażowych słody-

czy w ciągu roku. Jak przyznaje Mariusz Jaro-

szewski z firmy Colian, okres przedświąteczny 

jest przede wszystkim bardzo intensywny dla 

rynku wyrobów czekoladowych, zwłaszcza 

pralin i czekolad.

Słodycze w okresie Świąt Bożego Naro-

dzenia są obecne w niemal każdym gospo-

darstwie domowym, jest to przede wszystkim 

dodatek do prezentów dla najmłodszych. 

Świąteczne słodkości
Tradycyjnie już w okresie Świąt Bożego Narodzenia rośnie sprzedaż zarówno słodyczy jak i produktów do wypieku 
ciast. Z roku na rok producenci słodyczy oferują specjalnie przygotowane na tę okazję opakowania i edycje 
limitowane z kolei producenci dodatków do ciast starają się zapewnić bogatą ofertę trafiając w trendy na rynku 
i gusta konsumentów.
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WAWEL
Trufle z Wawelu

Piernikowy 
ze śliwką 
w czekoladzie

Tiki Taki 
kokosowo-
orzechowe

Z OFERTY PRODUCENTA
Dorota Piwowarska
Category Manager
Wawel

W tegorocznej Ofercie Zimowej Wawelu konsumenci znajdą 
zarówno ciekawe nowości, jak i ulubione słodycze, bez których 
trudno wyobrazić sobie święta. Obok klasycznych wyrobów, 
takich jak: czekoladki Malaga, Tiki Taki i Kasztanki czy cukierki 
Michałki i Trufle, w ofercie znalazły się się m.in. czekolada Pierni-

kowa ze śliwką, cukierki: Piernikowe z korzenną nutą i nadzieniem śliwkowym, Czekoladowe 
z nadzieniem wiśniowym i Chałwowe – idealne jako fantazyjne słodkie ozdoby na choinkę.
Dodatkowo wszystkie produkty z Oferty Zimowej objęte są programem konsumenckim „Ser-
ce rośnie”, dzięki któremu możemy wspomóc szczytne cele społeczne wybranych organizacji 
charytatywnych: Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacji „Wawel z Rodziną”, „Aka-
demii Przyszłości”, Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” i Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”. 
Klient może zadecydować, do której z nich trafi określona kwota z zakupionego produktu. 
Program wpisuje się w nową misję marki Wawel – „Czujesz się dobrze, czynisz dobrze”, w pro-
sty sposób angażując konsumenta w czynienie dobra na co dzień. 

Raport
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Jak zaznacza Marek Przeździak ze Stowa-

rzyszenia POLBISCO, rynek wyrobów cze-

koladowo-cukierniczych charakteryzuje się 

dużą sezonowością. „Tradycyjnie w czwartym 

kwartale roku znacznie wzrasta popyt na sło-

dycze, które wpisały się w tradycję Świąt Bo-

żego Narodzenia i mają swoje stałe miejsce, 

tak na świątecznym stole jak i pod choinką. 

W okresie świątecznym, słodycze stają się 

również prezentami okazjonalnymi, czy też 

składnikami wchodzącymi w skład przepisów 

kulinarnych. Na ten czas producenci przygo-

towują więc specjalną ofertę. Uwzględniają 

zapotrzebowanie konsumentów na trady-

cyjne, znane z dzieciństwa smaki Bożego 

Narodzenia i dotyczy to wszystkich kategorii 

słodyczy tak wyrobów czekoladowych, ciast-

karskich jak i cukierniczych. W ofercie nie 

może więc zabraknąć produktów z dodat-

kiem m.in. korzennych przypraw, np. cyna-

monu, jak również atrakcyjnych, eleganckich 

opakowań dla wyrobów stworzonych specjal-

nie na tę okazję, czyli czekoladowych figurek, 

ozdób choinkowych, pralin, czekolad oraz 

pierników i ciasteczek. W tym okresie kon-

sumenci sięgają też po produkty w większych 

familijnych opakowaniach, którymi mogą się 

dzielić z najbliższymi przy świątecznym stole” 

– zaznacza Marek Przeździak, Prezes Zarzą-

du POLBISCO.

Okres świąteczny to również czas na produk-

ty i dodatki do wypieków ciast oraz półproduk-

Katarzyna Lewandowska
Kierownik Produktu 
VOBRO

Firma VOBRO od jakiegoś czasu stara się wzmacniać swoją pozycję w segmencie tzw. pra-
lin nieformalnych (wprowadzenie wariantów Frutti di Mare w indywidualnych zawijkach oraz 
wprowadzenie wariantów Delissimo 105 g wiosną bieżącego roku). Od jesieni 2017 proponu-
jemy wzmocnienie oferty marki Delissimo o nowy wariant Delissimo Assoted 208 g i przede 
wszystkim wprowadzamy nową markę Choco Chrispo stanowiącą ofertę kul zawierających 
chrupki słodowe nadające produktowi zaskakującą chrupkość. Nowa marka bazować będzie 
na kartonikach 90 g monosmakach, jak i kartonie 180 g stanowiącym miks dwóch wariantów 
smakowych: kakaowego i mlecznego.
Wszystkie powyższe produkty oferujemy również w  specjalnie dedykowanej szacie graficznej 
pod okazję Świat Bożego Narodzenia.
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Mariusz Jaroszewski
Kierownik Działu Zarządzania Kategorią
Colian

Świąteczną ofertę firmy Colian tworzą limitowane słodycze 
podarunkowe, bestsellery oraz wyroby dedykowane dzieciom. 
Składają się na nią nowości i popularne produkty marek Go-
plana, Solidarność i Akuku! zarówno w standardowej szacie, jak 
i w opakowaniach ze świąteczno-zimowymi motywami. Na uwa-

gę zasługują nowe bombonierki marki Goplana: Pistachio, Choco-Choco i Toffino, jak również 
kartoniki ze smakołykami Joy&Me. Unikalne słodycze proponuje także marka Solidarność – 
Bombki: Śliwka Nałęczowska, Złota Wiśnia i nowość Złoty Orzech oraz Śliwkę Nałęczowską 
w opakowaniu w kształcie damskiej torebki. Dzieciom Colian oferuje Figurki świąteczne, żelki 
Akuku! Merry X’Mas w limitowanych kształtach oraz bombonierkę z galaretkami Jolly baby 
z prezentem. Z różnorodnej gamy produktów każdy konsument wybierze słodycze odpowied-
nie dla siebie i adekwatne do zasobności portfela (wyroby kosztujące do 5 zł, w przedziale 
5-10 zł, 10-15 zł, 15-20 zł i powyżej 20 zł w różnych formatach opakowań).

COLIAN
Bombka Śliwka 
Nałęczowska

Goplana Figurki czekoladowe 
o smaku karmelowym

Z OFERTY PRODUCENTA
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ty. Choć każda gospodyni stara się przygotować 

ciasta własnoręcznie to niekiedy z braku czasu 

posiłkują się gotowymi masami czy ciastami 

w proszku. „Na świątecznych stołach Polaków 

dominują klasyczne ciasta – pierniki, serniki czy 

makowce. W naszej ocenie, około połowa kon-

sumentów piecze z podstawowych składników 

i sięga po tradycyjne dodatki i przyprawy do 

ciast. Druga połowa to grupa, która z powodu 

braku czasu lub umiejętności, chętniej sięga 

po gotowe mieszanki ciast do samodzielnego 

wypieku, które poza domowym smakiem, gwa-

rantują także oszczędność czasu i satysfakcjo-

nujący efekt. Okres świąteczny jest w tym ob-

szarze wyjątkowy. Każda Pani domu starając się 

uświetnić ten czas własnoręcznie przygotowa-

nymi wypiekami i potrawami, często wspiera 

się także gotowymi półproduktami. Wynika to 

z oszczędności czasu, niż z braku umiejętności 

kulinarnych” – wyjaśnia Monika Rożnowska, 

Starszy Kierownik marki Delecta, Bakalland.

a sklepikarze dołączają do swojego asortymen-

tu figurki czekoladowe. 

Wśród pralin konsumenci mogą wybierać 

spośród wielu rodzajów: czekoladki, bom-

bonierki, pianki w czekoladzie czy galaretki 

w  czekoladzie. „Poza sezonem półka pralin 

zamyka się w około 12 wariantach, ale w tygo-

dniach ze szczególnymi okazjami rozszerza się 

do około 15 SKUs. Niezmienne w ciągu roku 

około połowa wartości sprzedaży pralin gene-

rowana jest przez produkty w opakowaniach 

125-250 g. W grudniu 2016 najpopularniej-

szymi markami były Ferrero Raffaello (ok. 11% 

transakcji), Wedel Ptasie Mleczko (ok. 11% 

transakcji) oraz Toffifee (ok. 8% transakcji). Na 

Święta Bożego Narodzenia w grudniu 2016 r. 

w rankingu rotacji czołowe miejsca zajmowa-

ły: Ferrero Rafaello 150 g, Wedel Ptasie Mlecz-

ko Waniliowe 380 g, Merci 250 g oraz Milka 

Alpejskie Mleczko waniliowe 330 g. Spośród 

wprowadzonych nowości najlepszą rotacją 

odznaczały się Ferrero Collections w dwóch 

gramaturach: 269 g oraz 172 g. Praliny na 

paragonach najczęściej pojawiają się w towa-

rzystwie komplementarnej ozdobnej torebki 

czy papieru do pakowania prezentów. Oprócz 

tego w transakcjach z nimi współkupowane są 

również produkty prezentowe jak na przykład: 

zestawy kosmetyków, kawa ziarnista, czekola-

dy, likiery, brandy, koniaki, wina typu wermut 

i deserowe” – informuje Sylwia Neska z CMR.

Czekolady swój szczyt sprzedaży w liczbie 

Świąteczne słodycze na 
paragonach

Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia to 

okazje, gdy konsumenci częściej nabywają 

słodycze takie jak praliny, bombonierki, cze-

kolady czy czekoladowe figurki. Według CMR, 

w sezonie świątecznym (grudzień 2016) udział 

tych kategorii w całkowitej wartości sprzedaży 

sklepów małoformatowych kształtował się na 

poziomie około 1,8%, natomiast poza sezo-

nem (wrzesień 2016) było to ok. 1% wartości 

sprzedaży. W tych szczególnych okresach skle-

powe półki pralin i czekolad się rozszerzają, 
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transakcji osiągają w grudniu w związku z Mikołajkami i Świętami Bo-

żego Narodzenia. Według CMR, średnio w ciągu roku (okres styczeń-

grudzień 2016) na półce konsument może wybierać spośród około 24 

wariantów czekolad, a przed Świętami Bożego Narodzenia (listopad 

– grudzień) asortyment rozciąga się do 27 SKU. Najpopularniejsze są 

czekolady mleczne, które odpowiadają za około 70% wolumenu sprze-

daży kategorii. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia konsumenci częściej 

decydują się na większe opakowania czekolad – 250 g i większe. Z roku 

na rok coraz mniejsze znaczenie mają produkty marki własnej, a udzia-

ły w rynku zyskują topowe marki: Milka (ok. 33% transakcji w grud-

niu 2016), Wedel (ok. 22% transakcji) i Kinder Chocolate (ok. 10% 

transakcji). W rankingu rotacji dla czekolad w sklepach spożywczych 

małoformatowych do 300 mkw. w grudniu zarówno 2016, jak i 2015, 

pierwsze miejsce zajmuje Wedel Czekolada Gorzka 100 g. Oprócz tego 

wariantu w rankingu dla grudnia 2016 roku wysokie pozycje zajmo-

wały: Kinder Chocolate 100 g, Alpen Gold Nussbeisser mleczna 100 g 

oraz Wedel Czekolada Mleczna 100 g. Średnia wartość transakcji dla 

czekolad w grudniu wnosiła ok. 6 zł, podczas gdy w pozostałych mie-

siącach było to ok. 5 zł.

„Figurki czekoladowe są dostępne w sklepach spożywczych małofor-

matowych do 300 mkw. sezonowo w okresach świątecznych (tj. listo-

pad-grudzień oraz marzec-kwiecień). Szczyt sprzedaży figurek czekola-

dowych przypada na Mikołajki. W tych szczególnych okresach w sklepie 

można wybierać z 4-5 wariantów figurek czekoladowych. W okresie 

Bożego Narodzenia (listopad-grudzień) najwyższe udziały wartościowe 

niezmiennie od 2014 roku osiągają: Colian, IDC Polonia i Eurovita, któ-

rzy co roku przygotowują nową ofertę świąteczną. Niemal połowa war-

tości sprzedaży kategorii generowana jest przez impulsowe figurki do 

30 g. W rankingu rotacji dla grudnia 2016 r. to właśnie tym impulsowym 

opakowaniom przypadły czołowe miejsca – Goplana Mikołaj 30 g oraz 

Goplana Renifer 30 g” – podaje Sylwia Neska z CMR.

Tegoroczna oferta
Świąteczna atmosfera, dedykowane szaty graficzne, nowości i świą-

teczne smaki – to właśnie tymi aspektami kierują się producenci 

szykujący ofertę bożonarodzeniową. Jak przyznaje Prezes Zarządu 

Fabryki Cukierków „Pszczółka”, Aleksander Batorski, słodycze kupo-

wane są do domu, aby podkreślić świąteczną atmosferę, pełnią też 

rolę prezentów gwiazdkowych. „To, co zdecydowanie skłania klien-

tów do zakupu konkretnych produktów, to z pewnością, zmieniona 

szata graficzna lub dedykowane opakowanie. Część słodyczy dostęp-

na jest tylko sezonowo, i nie można ich kupić w innych miesiącach. 

Producenci wprowadzają też np. nowe warianty smakowe. Słodycze 

te cieszą się zainteresowaniem ze względu na swój limitowany cha-

rakter” – wyjaśnia Aleksander Batorski.

Święta Bożego Narodzenia, skłaniają do większych zakupów, a słody-

cze należą do jednych z najchętniej kupowanych prezentów. W związku 

z tym przyciągają nie tylko smakiem i formą, ale również odpowiednim 

opakowaniem. „Oferta Zimowa Wawel na rok 2017 to 28 starannie wy-
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FABRYKA CUKIERKÓW 
„PSZCZÓŁKA” 
Czekoladowe Fantazje

BAKALLAND
Masa Makowa 
z bakaliami

Z OFERTY PRODUCENTA
Aleksander Batorski
Prezes Zarządu
Fabryka Cukierków „Pszczółka” 

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, Fabryka Cukierków 
„Pszczółka” przygotowała coś specjalnego – sześć zupełnie no-
wych produktów, które do tej pory nie były dostępne w naszym 
portfolio. Będą to: Czekoladowe Fantazje, czyli delikatne praliny 
z aksamitnym kremem, zamkniętym w deserowych czekolad-

kach, o czterech smakach oraz Czekoladowe Sympatie – pralinki w kształcie kuli z nadzieniem 
o smaku śmietankowym i orzechowym. Na sklepowe półki trafią też Pychałki – truskawkowe 
cukierki z chrupkami, oblane czekoladą, wzbogacone o magnez i wapń, orzechowe Michaśki 
oraz trufle Piknikowe. Kolejną nowością są galaretki, a wśród nich – Słoneczne z owocowymi 
sokami i wit. C. W okresie świąt, konsumenci chętniej sięgają po słodycze, zwłaszcza te cze-
koladowe, dlatego detaliści powinni zapewnić im duży wybór produktów, który bez problemu 
znajdą na sklepowych półkach. 

Raport
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selekcjonowanych produktów o wyjątkowych 

recepturach, zapakowanych w specjalne świą-

teczne opakowania. Nowe, ulepszone składy 

opracowano w ramach pionierskiego projektu” 

– przyznaje Category Manager Wawel, Dorota 

Piwowarska.

Z kolei Colian docenia zarówno przywiąza-

nie klientów do już znanych produktów ofe-

rując klasyki w eleganckich opakowaniach jak 

również wskazuje na impulsy, po które klienci 

chętnie sięgają. „Od kilku sezonów zaintere-

sowaniem cieszą się limitowane propozycje 

słodyczy, co widać po ofertach producentów, 

którzy przygotowują specjalne edycje świątecz-

ne. Bestsellerami są słodycze cenione od lat, 

wyroby znanych marek w opakowaniach ze 

świątecznym motywem oraz produkty wpisują-

ce się w wyjątkowy czas świąt w standardowej 

szacie graficznej. Zainteresowaniem cieszą się 

oryginalne formaty, w tym dedykowane dzie-

ciom. Od lat hitem oferty świątecznej Coliana 

są Figurki świąteczne w czekoladzie Goplana. 

Pychałki z chrupkami

Orzechy 
laskowe

Agnieszka Łukowska
Dyrektor Trade Marketingu
Bakalland

Odwołując się do polskich tradycji kulinarnych właściwie trudno wyobrazić sobie Święta Bo-
żego Narodzenia bez bakalii. Bakalland, jako lider w kategorii dostarcza najwyższej jakości 
orzechy i owoce suszone, które są nieodłącznym składnikiem dań i wypieków. Bardzo po-
pularny jest też zwyczaj przygotowywania w gronie najbliższych dekoracji świątecznych. A 
jak wiadomo pierniczki ozdobione orzechami włoskimi, laskowymi, rodzynkami, morelami czy 
żurawiną będą nie tylko świetnie smakowały, ale też będą wyjątkową ozdobą na niejednej 
polskiej choince.
Bakalland systematycznie uzupełnia swoje portfolio. W okresie jesienno-zimowym proponu-
jemy naszym klientom: ofertę produktów z 6 surowców produktowych o powiększonej gra-
maturze jako „z „dosypka gratis”. Kolejne nowości to: Mieszanka orzechów 100 g, Orzech 
brazylijski 100 g oraz Orzechy 75 g – pekan, pinia i makadamia w wygodnych opakowaniach 
typu „otwórz-zamknij”.
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Przygotuj się na święta pełne bakalii 
i zyskuj z Bakalland

*  Bakalland za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty,  
    Duże sklepy spożywcze z włączeniem sieci chemicznych, Średnie sklepy spożywcze, Małe sklepy spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, 
    Kioski, Stacje benzynowe, sprzedaż wartościowa w okresie VI 2016-VII 2017 w kategorii Bakalie
** Bakalland za Nielsen - Badanie kondycji marki w kategorii produktów bakaliowych, II 2017



Katarzyna Mazek
Brand Manager Kasia
Unilever BCS Polska

W Święta – upiecz bliskim radość… z Kasią!
W okresie Bożego Narodzenia nie sposób zapomnieć o słodko-
ściach – to przy nich gromadzi się podczas świąt cała rodzina. 
Do ich przygotowania najlepiej wykorzystać kostkę do pieczenia 
Kasia, która od lat pomaga konsumentom w przygotowaniu do-

skonałych wypieków. Z jej dodatkiem wszystkie świąteczne ciasta i pierniczki świetnie się 
udadzą i będą wyjątkowo smakować.
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Popularne są słodycze w ekskluzywnych opa-

kowaniach, m.in. w metalowych puszkach 

jak chociażby Bombki: Śliwka Nałęczowska, 

Złota Wiśnia i Złoty Orzech marki Solidar-

ność. Pamiętajmy jednak, iż wzmożony ruch 

klientów w sklepach sprzyja również zakupom 

impulsowym drobnych słodkich przekąsek jak 

np. wafle Grześki, wafelki Familijne 2GO, ba-

kalie w  czekoladzie marki Jutrzenka czy żelki 

Akuku!, które są zwłaszcza chętnie wybierane 

przez dzieci. Dobrze jest umieszczać dodatko-

we standy czy ekspozytory z tymi produktami 

obok kategorii często kupowanych na święta, 

jak napoje, wody, soki, owoce czy warzywa” – 

podkreśla Mariusz Jaroszewski, Kierownik Dzia-

łu Zarządzania Kategorią, Colian.

Mieszko wychodząc naprzeciw oczeki-

waniom klientów, większość oferty przybrał 

w  specjalne zdejmowane owijki oraz dedy-

kowane torby prezentowe, których uniwer-

salna grafika łączy elementy świąteczne oraz 

zimowe. „Pozwala to zachować na półkach 

produkty w zimowej szacie przez kolejne 

tygodnie po świętach. Świąteczna półka pro-

duktów Mieszko będzie w tym roku wyglądać 

wyjątkowo okazale. Wszystkie produkty zo-

stały ozdobione w świąteczną czerwień ude-

korowaną złotymi, błyszczącymi elementami 

kojarzonymi z okresem świąt. Zgrupowanie 

już kilku produktów na półce tworzy niesa-

mowity efekt migocących elementów, który 

przyciąga wzrok, rozbudza zmysły, przywo-

łuje skojarzenia związane ze świąteczną at-

mosferą, a przede wszystkim powoduje chęć 

sięgnięcia po nie przez klientów” – informuje 

Mateusz Gradziński z Mieszko.

Sprzedaż produktów do 
pieczenia

Jak przyznaje Elżbieta Szarejko z CMR, w wie-

lu domach wciąż istnieje tradycja samodzielnego 

wypieku ciast, ciasteczek i pierników na Święta 

Bożego Narodzenia, dlatego w sklepach mało-

formatowych do 300 mkw. większość kategorii 

produktów używanych do wypieków, takich jak 

m.in. mąki, dodatki do ciast czy bakalie swój 

szczyt osiąga właśnie w grudniu. 

Jak wynika z danych CMR, mąki pszenne i 

żytnie można kupić w około 90% sklepów ma-

łoformatowych. Klienci mają do wyboru śred-

nio 4 warianty mąki. Najszerszą dystrybucję 

udało się zbudować markom: Basia (w grudniu 

2016 r. była dostępna w 32% placówek sprze-

dających mąki), Polskie Młyny (23%) i Lubella 

(22%). Największe udziały w ujęciu wartościo-

wym w sklepach małego formatu zdobyła fir-

ma Polskie Młyny (w okresie wrzesień 2016 r. 

– sierpień 2017 r. jej udziały wynosiły 15%), ale 

tuż za nią plasują się PZZ Kraków (12%), PZZ 

w Stoisławiu oraz GoodMills z marką Basia (po 

około 10%). W grudniu 2016 r. (jak też w całym 

omawianym okresie) najczęściej do koszyków 

klientów trafiały: Mąka Szymanowska z oferty 

Polskich Młynów i Mąka Luksusowa Tortowa 

(PZZ Kraków) – każda z nich w grudniu była 

obecna na prawie 7% paragonów). W grud-

niu 2016 r. klienci sklepów małoformatowych 

kupowali średnio 1,5 opakowania mąki (na 

zakup więcej niż jednego opakowania mąki 

decydował się co czwarty klient) i wydawali na 

nią średnio nieco ponad 3,20 zł. 

UNILEVER BCS POLSKA
Kasia

ZPS „JAMAR” 
SZCZEPANIAK
Powidła śliwkowe

MASPEX
Cacao 
DecoMorreno

Z OFERTY PRODUCENTA
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Kinga Ryżycka
Category Manager
Zakłady Tłuszczowe „Bielmar”

Boże Narodzenie to okres, w którym obserwujemy wzrost sprzedaży naszego wiodącego pro-
duktu – Palmy. W tym okresie rośnie nie tylko wielkość jednorazowego zakupu, ale także 
wzrasta penetracja rynku. To jest szczególny moment, kiedy ciasto musi się udać i nikt nie chce 
eksperymentować z produktami, których nie zna. Z tego względu nie tylko nasi obecni konsu-
menci, ale także Ci którzy pieką sporadycznie, sięgają po sprawdzone produkty, które znają ze 
swoich domów od pokoleń. Palmy z Bielmaru używa już trzecie pokolenie kobiet i one wiedzą, 
że to jest niezawodny produkt. Palma świetnie sprawdza się w tradycyjnych polskich wypie-
kach, które królują na polskich stołach w okresie świątecznym. Nasza Palma ma 80% tłusz-
czu i nie zawiera konserwantów, co stanowi jej ewidentne walory na tym rynku. W okresie 
świątecznym będzie wspierana w TV i w prasie, a więc warto zadbać o jej obecność na półce.

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE 
„BIELMAR”
Mleczna Tłuszcz roślinny 70%

MCCORMICK POLSKA
Galeo Przyprawa do Piernika

Margaryna Palma

Z OFERTY PRODUCENTA
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Dodatki do ciast (do których CMR zalicza 

m.in. cukry wanilinowe, proszki do piecze-

nia, polewy, kremy i dekoracje do ciast) 

można kupić w 8 na 10 sklepów małofor-

matowych do 300 mkw. „Najczęściej na 

półce z dodatkami do ciast można znaleźć 

cukier waniliowy i proszek do pieczenia – w 

grudniu 2016 r. były one dostępne w oko-

ło 90% sklepów sprzedających dodatki do 

ciast. Przez większą część roku na półce z 

tą kategorią znajduje się około 8 wariantów 

produktów, ale w okresie przedświątecznym 

oferta poszerza się do około 13 wariantów. 

W okresie od września 2016 r. do sierpnia 

2017 r. klienci sklepów małoformatowych 

wydawali najwięcej na dodatki do ciast 

firm Dr. Oetker i Bakalland (po około 27% 

udziałów w wartości sprzedaży tej kategorii). 

Dużą popularnością cieszą się też produkty 

z ofert firm Cykoria i FoodCare (marka Gell-

we)” – informuje Elżbieta Szarejko, CMR.

Kategoria dodatków do ciast jest bardzo sze-

roka i obejmuje szereg mniej lub bardziej in-

nowacyjnych produktów, jednak według CMR, 

klienci sklepów małoformatowych najczęściej 

sięgają po tradycyjny cukier wanilinowy (w 

okresie od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. 

miały one 23,5% udziałów w wartości sprzeda-

ży i prawie 50% udziałów w liczbie transakcji). 

Inne ważne segmenty to kremy do ciast (ponad 

25% udziałów), proszek do pieczenia (około 

16%) oraz aromaty i gotowe masy do ciast. 

Przed świętami wyraźnie rośnie znaczenie 

segmentu przypraw do ciast, ponieważ klien-

ci sklepów małoformatowych chętnie sięgają 

wówczas po gotowe mieszanki do pierników – 

w grudniu 2016 r. segment ten odpowiadał za 

około 13% obrotów kategorią, podczas gdy w 

pozostałych miesiącach jego udziały nie prze-

kraczały 4%.

W okresie przedświątecznym 2016 r. naj-

lepiej rotującym dodatkiem do ciast była wła-

śnie przyprawa do pierników firmy Prymat, 

która w całym grudniu pojawiła się na co 10. 

paragonie z tą kategorią. W czołówce zesta-

wienia najlepiej rotujących produktów znala-

zły się też cukier wanilinowy oraz proszek do 

STORCK
Merci

Toffifee
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Monika Rożnowska
Starszy Kierownik marki Delecta 
Bakalland

Z myślą o sezonie bożonarodzeniowym przygotowaliśmy li-
mitowaną edycję Pierniczków – korzenny smak. Dołączony do 
produktu stempelek w kształcie konika, gwiazdki, ludzika lub 
bałwanka (w każdym opakowaniu znajduje się jedna sztuka) 
jednocześnie wykrawa kształty i nadaje wzór na powierzchni ko-

rzennych wypieków. Kolekcja 4 wyjątkowych foremek to atrakcyjny dodatek do produktu.
Okres przedświąteczny to dla nas także czas na realizację działań w obszarze reklamowym. 
Tradycyjnie chcemy towarzyszyć konsumentowi na każdym etapie jego przygotowań do świąt 
– inspirując i podpowiadając. Oprócz klasycznych działań w mediach ogólnopolskich, zapra-
szamy konsumentów na naszą stronę www.delektujemy.pl, gdzie znajdą szereg fantastycz-
nych pomysłów na desery i wypieki. 
Dodatkowo, uruchamiamy akcję konsumencką pod hasłem „Powiedz to na słodko“, którą za-
chęcamy do częstszego przygotowywania słodkości i wyrażania za ich pomocą nawet tych 
najskrytszych emocji. Naklejki z wyznaniami – na różne pory dnia i okazje, znajdują się w opa-
kowaniach promocyjnych naszych ciast oraz są do pobrania ze strony www.delektujemy.pl. 

BAKALLAND
Delecta Pierniczki 
Korzenny smak

Delecta cukier 
wanilinowy

Z OFERTY PRODUCENTA
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pieczenia z oferty firm Dr. Oetker i Bakalland, 

a także Śmietan-fix marki Dr. Oetker. Klienci 

chętnie sięgali w tym czasie także po gotowe 

masy – najczęściej do ich koszyków trafiały 

Masa Krówkowa SM Gostyń oraz Masa Mako-

wa z bakaliami z oferty firmy Bakalland (każda 

z nich pojawiła się na około co trzydziestym 

paragonie z jakimkolwiek dodatkiem do ciast). 

Najlepiej sprzedającym się aromatem do ciast 

był w tym czasie Aromat do ciast migdałowy 

Delecta, natomiast w kategorii kremów rów-

nych sobie nie miał Krem Karpatka oferty tej 

samej firmy. Najchętniej kupowaną polewą 

była Polewa Deserowa Dr. Oetker w torebce 

100 g, klienci poszukujący produktów do de-

koracji ciast najczęściej decydowali się na Pisa-

ki cukrowe lub Posypkę cukrową Dr. Oetker.

„Średni jednorazowy wydatek na dodatki do 

ciast w grudniu wynosi około 4 zł, podczas gdy 

w pozostałych miesiącach jest to około 2,5 zł 

– ten wzrost w dużej mierze wynika z rosnące-

go w tym czasie popytu na relatywnie droższe 

dodatki do wypieków, takie jak masy, kremy 

czy dekoracje do ciast” – przyznaje Elżbieta 

Szarejko, CMR.

Dane CMR pokazują, że wciąż są gospody-

nie, które nie chcą się posiłkować gotowymi 

półproduktami i wolą same przygotować masę 

makową do świątecznych wypieków. Mak to 

jedna z najbardziej sezonowych kategorii – 

w okresie przedświątecznym ma go w ofercie 

średnio co trzeci sklep małoformatowy, ale 

w  pozostałych miesiącach jego dystrybucja 

spada nawet poniżej 10%. W ubiegłym roku 

około 50% liczby transakcji i obrotu tą katego-

rią w sklepach małoformatowych zaraportowa-

no właśnie w grudniu. Do koszyków klientów 

najczęściej trafiały wówczas Mak Mielony Back 

Mit 200 g (firma VOG), Mak Stefik 400 g (firma 

Stefik) oraz Mak Niebieski Kresto 200 g (VOG).

Grudzień to również miesiąc, w którym 

w sklepach małoformatowych do 300 mkw., 

sprzedaje się najwięcej masła oraz margaryn 

do pieczenia. Produkty te mają w ofercie pra-

wie wszystkie sklepy małego formatu (około 

90%). Klienci typowego osiedlowego sklepu 

mogą wybierać spośród 4 wariantów masła 

i około 3 rodzajów margaryn do pieczenia 

lub smażenia. Najczęściej w sklepach ma-

łoformatowych można znaleźć masła Sobik 

(jest dostępne w około 60% sklepów sprze-

dających masła), a także Polskie z oferty Mle-

kovita. W kategorii margaryn do pieczenia 

i smażenia żelaznym punktem w ofercie jest 

Kasia – można ją kupić w około 90% skle-

pów sprzedających margaryny. Druga najczę-

ściej spotykana w sklepach małoformatowych 

marka margaryny, czyli Palma z oferty firmy 

Bielmar, w grudniu 2016 r. była dostępna 

w  co drugiej placówce prowadzącej sprze-

daż tej kategorii. Jeśli jednak chodzi o udziały 

w wartości sprzedaży kolejność była odwrot-

na – liderem, zarówno w całym roku, jak 

i  w  okresie przedświątecznym była Palma, 

która w grudniu 2016 r. odpowiadała za aż 

40% obrotów kategorią, podczas gdy nieco 
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Adam Dypczyński
Key Account Manager
VOG Polska

Na nachodzące święta firma VOG Polska przygotowała dla klien-
tów ofertę pełną różnorodnych bakalii i owoców suszonych mar-
ki Kresto, a także produktów z tartej linii BackMit, w tym szcze-
gólnie maku mielonego. To artykuły, które polecane są zarówno 
do tradycyjnych, polskich, świątecznych potraw (bigosu, ryb) oraz 

deserów (serników, makowców), jak i ich coraz bardziej popularnych wegańskich odpowied-
ników (pasztetów, past, pełnoziarnistych ciasteczek). Z uwagi na szerokie zastosowanie pro-
duktów Kresto i BackMit, ich wygodę użytkowania, wysoką jakość czy popularność wśród 
konsumentów detaliści powinny zadbać o pojawienie się ich na sklepowych półkach. Ważne 
jest również, aby pamiętali przy tym o ich odpowiedniej dostępności oraz zauważalności na 
terenie swoich placówek handlowych.

Z OFERTY PRODUCENTA

VOG POLSKA
Brzoskwinie połówki 
Beach Flower

Raport

droższa Kasia miała około 31% udziałów. 

W kategorii masła przedświąteczne obserwo-

wane są głównie dla kostek 200/250 g, nato-

miast sprzedaż mniejszych opakowań pozo-

staje bez zmian. W grudniu 2016 r. klienci 

sklepów małoformatowych najczęściej sięgali 

po Masło Polskie Mlekovity (znalazło się ono 

na 16% paragonów z tą kategorią), dużą po-

pularnością cieszyły się również Masło Extra 

Osełka Górska 300 g (Sobik) oraz Łaciate Ma-

sło Ekstra (200 g).

Tradycja wypieków
Okres przedświąteczny to dla producentów 

dodatków do ciast bardzo intensywny czas, 

w  którym odnotowywany jest pik sprzedażo-

wy wielu produktów. „Polacy w kwestii świąt 

są tradycjonalistami – chociaż oferta gotowych 

smakołyków jest ogromna, to w te wyjątko-

we świąteczne dni chcą przygotowywać sa-

modzielnie domowe wypieki i smakować je 

w gronie najbliższych. Dlatego też konsumen-

ci chętnie sięgają po produkty niezbędne do 

przygotowywania bożonarodzeniowych ma-

kowców, serników, babek czy kutii” – informu-

je Dagmara Janczak, Colian.

Moda na pieczenie ciast od podstaw wra-

ca do łask. Jak przyznaje Monika Rożnowska, 

Starszy Kierownik marki Delecta, Święta Bo-

żego Narodzenia generują ponad 30% rocznej 

sprzedaży. „Prym wiodą desery i produkty do 

wypieków. Ta sytuacja nie ulega zmianie od 

wielu lat. Oczywiście, w pierwszej kolejności 

konsumenci sięgają po sprawdzone produkty. 

Szczególnym zainteresowaniem konsumentów 

cieszą się produkty o charakterystycznym ko-

rzennym smaku, na przykład Pierniczki – ko-

rzenny smak, Piernik Duża Blacha czy Przypra-
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Dagmara Janczak
Junior Brand Manager Siesta
Colian 

W ofercie marki Siesta miłośnicy świątecznych ciast znajdą różnorodne bakalie i dodatki, które 
wzbogacą smak tradycyjnych słodkości.
Konsumenci oczekują, że oferta producentów będzie w pełni odpowiadać na ich potrzeby. A wy-
magania przed świętami rosną. To właśnie wtedy przygotowujemy szczególne wypieki, dbając 
o dekorację i efekt, który ma zachwycić domowników i gości. Dlatego też składniki, w tym ba-
kalie, muszą być pyszne i doskonałe jakościowo. Marka Siesta w ofercie ma wszelkie niezbędne 
produkty w okresie przedświątecznym. Mak niebieski, Migdały płatki i Migdały słodkie, Rodzyn-
ki sułtanki, Żurawina suszona czy Orzech włoskie i Orzechy laskowe, pozwolą na przygotowanie 
tradycyjnych i nowoczesnych wypieków z bakaliami, których nie może zabraknąć na żadnym 
świątecznym stole. 

COLIAN
Appetita 
Cynanamon 
mielony

Siesta 
Rodzynki 
sułtanki

Z OFERTY PRODUCENTA

Raport
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bez barwników 
i sztucznych 

aromatów

wa do piernika. W okresie przedświątecznym 

odnotowujemy także wzmożoną sprzedaż 

innych przypraw i dodatków do ciast, jak cu-

kry smakowe, aromaty do ciast, proszek do 

pieczenia, budynie czy naturalne posypki z li-

nii Decorada” – dodaje Monika Rożnowska, 

Kierownik marki Delecta.

„Pieczenie ciast świątecznych to wspaniała 

tradycja, a każda gospodyni przygotowująca 

wypieki chce być dumna z efektu swojej pra-

cy i zyskać uznanie domowników czy zapra-

szanych gości. Bakalland od wielu lat ułatwia 

przygotowywanie Świąt proponując: Masę 

Makową z bakaliami oraz Masy kajmakowe. 

Użycie tych produktów to nie tylko gwarancja 

efektu, ale też ogromna oszczędność czasu, 

którego nikt z nas nie ma za wiele” – wyjaśnia 

Agnieszka Łukowska z Bakallandu.

Margaryna jako składnik większości ciast 

w okresie Bożego Narodzenia bardzo często 

ląduje w koszykach zakupowych klientów. 

A na każdym świątecznym stole jest przynaj-

mniej kilka rodzajów ciast. Nie bez znacze-

nia przy wyborze konkretnej margaryny czy 

masła są zwyczaje wyniesione z domu. Jak 

przyznaje Kinga Ryżycka, Category Manager 

w ZT „Bielmar” konsumenci w pierwszej ko-

lejności sięgają po produkty do wypieków 

ciast, które kojarzą z domu, których używały 

ich mamy czy babcie. „Często margarynę do 

pieczenia kojarzą z pysznym domowym cia-

stem i dlatego to marka wyniesiona z domu 

jest ich pierwszym wyborem. Ważne są dla 

nich też zawartość tłuszczu czy brak konser-

wantów, bo to ma wpływ na ciasto, które 

pieką. Palma z Bielmaru jest jedną z najbar-

dziej znanych marek na rynku margaryn do 

pieczenia i dlatego powinna się znaleźć na 

półkach sklepowych, żeby konsumenci mieli 

wybór” – wyjaśnia Kinga Ryżycka, Category 

Manager w ZT „Bielmar”. 

Bakalie zwiększają swoją sprzedaż przede 

wszystkim dlatego, że mają szerokie zastoso-

wanie w kuchni. Są dodatkiem zarówno do 

ciast jak i innych potraw, które serwowane 

są na świątecznym stole. Jak wyjaśnia Adam 

Dypczyński z VOG Polska, dynamiczny wzrost 

sprzedaży w okresie przedświątecznym jest 

wynikiem przywiązania polskich klientów do 

tradycyjnych wypieków, a te trudno jest sobie 

wyobrazić bez bakalii czy maku. „W ofercie 

firmy VOG Polska konsumenci znajdą szeroki 

wybór zarówno tych pierwszy, jak i wygodne-

go w użyciu, zmielonego maku marki BackMit, 

który jest już gotowy do spożycia. By maksy-

malnie ułatwić klientom dostęp produktów 

warto również zadbać o prawidłową ekspo-

zycję w sklepie. Dobrym wyjściem jest dodat-

kowe umieszczenie jej na działach warzyw 

i owoców, a także zadbanie o wystawki pale-

towe oraz displaye” – mówi Adam Dypczyński, 

Key Account Manager, VOG Polska.

Jak z kolei radzi Grzegorz Sobociński z fir-

my Helio, w kategorii dodatków do ciast warto 

postawić na bestsellery. „Wśród typowo świą-

tecznych bakalii warto wymienić mieszankę 

owoców suszonych Helio popularną do przy-

gotowywania wigilijnego kompotu. Dzięki niej 

przygotowanie tradycyjnego wywaru jest dzie-

cinnie proste i zajmuje dosłownie chwilę. Jest 

to też szczytowy sezon dla mas do ciast Helio, 

które od lat są prawdziwym magnesem na kon-

sumentów. Świątecznym bestsellerem wśród 

naszych mas jest masa makowa Helio” – in-
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formuje Grzegorz Sobociński, Kierownik Biura 

Zarządu i Marketingu Helio.

W odpowiedzi na 
zapotrzebowanie 
konsumentów

Co robią producenci, by to właśnie po ich 

produkty sięgali konsumenci? „Konkurencja na 

rynku dodatków do ciast jest ogromna. By wy-

różnić się i dotrzeć do konsumentów z ofertą, 

producenci starają się zadbać o bogate port-

folio, dopasowane do aktualnych trendów 

i potrzeb, wysoką jakość surowców, jak i przy-

kuwające uwagę, atrakcyjne opakowania. 

Zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdy 

w sklepach trwa intensywna walka o każdego 

klienta, ekspozycja produktów powinna być 

czytelna, widoczna z daleka i z klasą nawiązy-

wać do Świąt Bożego Narodzenia” – informuje 

Dagmara Janczak, Colian. 

W ślad za tym Wawel stworzył ofertę, któ-

ra dodatkowo otrzyma wsparcie w sklepach. 

„Oferta Zimowa Wawel zyskała nowe, ulep-

szone składy opracowano w ramach pionier-

skiego projektu „Dobre Składniki”. Wawel jako 

pierwszy na rynku zmienił receptury swoich 

wyrobów, eliminując z ich składu zbędne do-

datki. Specjalnie pod tę ofertę przygotowane 

zostały także materiały ekspozycyjne dla skle-

pów, standy, ekspozytory i dedykowane opa-

kowania zbiorcze pozwalające na przygoto-

wanie pięknych ekspozycji, które przyciągną 

oko klientów” – przyznaje Category Manager 

Wawel, Dorota Piwowarska.

Jak co roku, Mieszko umożliwia sklepom 

budowanie dodatkowej ekspozycji świątecz-

nej, dzięki specjalnym standom oraz displayom 

z dedykowaną grafiką. „Stand na pewno, poza 

walorami stricte sprzedażowymi pełni w sklepie 

również funkcję estetyczną. Pozwala na spraw-

ne zgrupowanie oferty w jednym miejscu, 

a dodatkowo dodaje sklepom świątecznej aury. 

W sklepach znajdą się także liczne materiały 

promocyjne tj. woblery, listwy cenowe, nalepki 

podłogowe, plakaty, które będą komunikowały 

o loterii, tym samym zachęcając klientów po 

sięgnięcie po produkty Mieszko” – podkreśla 

Mateusz Gradziński, Project Manager Mieszko.

Jak przyznaje Grzegorz Sobociński z Helio, 

klientów do sklepu może przyciągnąć odpo-

wiednia ofertą dopasowana do trendów na 

rynku. Rosnąca świadomość oraz poszukiwa-

nie inspiracji w social mediach skłania produ-

centów do konkretnych działań. „Co obecnie 

ważne, masy do ciast Helio są bez konserwan-

tów i popularnego w tej kategorii produktów 

glutenu, czy tłuszczu palmowego. Poprawi-

liśmy konsystencję, smak, a masy krówkowe 

Helio oparte są teraz na pełnym mleku i po-

dobnie jak bakalie Helio Natura mogą się 

pochwalić licencjonowanym znakiem „Czytaj 

skład poleca”. Dla osób, które stawiają pierw-

sze kroki w kuchni marka Helio przygotowała 
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MIESZKO
Michaszki Original

Twój sekret

Amoretta Desserts

Z OFERTY PRODUCENTA
Mateusz Gradziński
Project Manager
Mieszko

Oferta bożonarodzeniowa skonstruowana jest w oparciu o na-
sze największe hity sprzedażowe. Co roku wybieramy do ofer-
ty produkty, które konsument zna i ceni oraz, którymi z chęcią 
obdaruje najbliższe osoby, a także sprawi sobie samemu słod-
ki upominek. Wśród nich jest m.in. Cherrissimo Classic 310 g, 

Cherrissimo Exclusive 310 g, Amoretta Desserts 325 g, Amoretta Classic 325 g, Michaszki 
Original 220 g czy Michaszki Junior 260 g.
Z myślą o konsumentach przygotowana została również loteria, w której nagrodą główną bę-
dzie kultowy czerwony Fiat 500, a dodatkowo do wygrania będzie 1000 bransoletek firmy 
YES z kryształkami Swarovskiego. 
W wybranych produktach, w świątecznej szacie graficznej (Cherrissimo Classic 310 g, Cher-
rissimo Exclusive 310 g, Amoretta Desserts 325 g oraz Amoretta Classic 324 g) umieszczone 
będą wkładki z kodami. Konsument będzie mógł zarejestrować kod na stronie internetowej 
(www.mieszko.pl), a po rejestracji sprawdzić czy udało mu się wygrać jedną z bransoletek. 
Wszystkie zarejestrowane na stronie kody wezmą następnie udział w losowaniu nagrody 
głównej, czyli czerwonego Fiata 500. Loteria będzie wspierana reklamą zewnętrzną, prasową 
oraz digitalowo.

video przepisy w modnym obecnie i praktycz-

nym stylu szybkiego montażu. Prócz przepisu 

na świąteczny kompot, na kanale You Tube 

marki Helio znaleźć można także wiele innych 

przepisów, zarówno tradycyjnych na święta, 

jak i oryginalnych pomysłów na nietuzinkowe 

wykorzystanie w codziennym menu” – pod-

kreśla Grzegorz Sobociński, Kierownik Biura 

Zarządu i Marketingu, Helio.

Jak informuje Monika Rożnowska z Bakal-

landu, konsumenci uważnie czytają etykiety, 

świadomie wybierają produkty o bezpiecznym 

składzie, bazujące na składnikach pochodze-

Marka Łowicz to nie tylko eks-
pert od najlepszej jakości dże-
mów w popularnych smakach, 
ale również innowacyjnych pro-
pozycji limitowanych. Łowicz 
wie, jak łączyć owoce w sma-
kowite i wyjątkowe pary. Jesie-
nią do oferty marki dołączyły 
wyjątkowe, cytrusowe warianty 
– Mandarynka i Pomarańcza, Po-

marańcza i Cytryna oraz Grejpfrut i Pomarańcza. 
Każdy owoc z nowej, limitowanej linii dżemów Łowicz znalazł swoją połówkę poma-
rańczy! Okazuje się, że smakuje ona doskonale zarówno w połączeniu z mandarynką, 
cytryną, jak i grejpfrutem. Właśnie takie trzy propozycje oferuje Łowicz. Każda z nich 
jest unikalna, jednak łączy je ten sam cytrusowy charakter i wyrazista natura słonecznej 
pomarańczy. Kolorowe etykiety dodatkowo podkreślają pełnię smaku, jaką znajdziemy 
w każdym słoiczku. Wszystkie trzy dżemy sprawdzą się idealnie jako dodatek codzien-
nych deserów i przekąsek. 

AGROS-NOVA
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nia naturalnego, bez sztucznych dodatków, 

barwników, aromatów i konserwantów. „Jest 

to trend coraz bardziej przybierający w Polsce 

na sile. Odpowiedzią naszej marki na tę ten-

dencję jest linia z Serca Natury bazująca na 

naturalnych składnikach m.in.: belgijskiej cze-

koladzie, naturalnej wanilii czy mące jaglanej 

prażonej, i charakteryzująca się brakiem do-

datku cukru” – informuje Monika Rożnowska, 

Starszy Kierownik marki Delecta, Bakalland.

Święta to czas, w którym konsumenci 

oczekują zarówno atrakcyjnych promocji, jak 

i produktów dedykowanych specjalnie na ten 

okres. Zarówno przed producentami jak i deta-

listami okres gorących przygotowań do sezonu 

w  miejscach sprzedaży. Jak przyznają produ-

cenci ważne jest właściwe zatowarowanie, cie-

kawa oferta promocyjna, a przede wszystkim 

dobra widoczność dzięki materiałom POS.

Monika Kociubińska

r e k l a m a

BEZ
BARWNIKÓW
i SZTUCZNYCH

AROMATÓW

Raport

Grzegorz Sobociński 
Kierownik Biura Zarządu i Marketingu
HELIO

Przed świętami półki koniecznie trzeba uzupełnić o typowe szla-
giery. Masa makowa HELIO to przecież od 15 lat sprzedażowy 
must-have każdego racjonalnie działającego sklepu w tym okre-
sie. Kupują ją zarówno doświadczone gospodynie domowe, jak 
i kulinarni nowicjusze chcący sprawić bliskim niespodziankę wła-

snoręcznie przygotowaną potrawą wigilijną. Świąteczna strucla, łazanki, pierogi z makiem, czy 
brioszki to efektowne i smakowite dania, które szybko i tanio można przygotować z masami 
HELIO. Jak to zrobić podpowiadamy konsumentom wieloma kanałami, w tym poprzez prasę, 
czy video przepisy w social media. W bakaliowym portfolio HELIO na święta sprzedaje się de 
facto wszystko. Jeżeli miałbym coś wyróżnić, to typowo wigilijną mieszankę owoców suszonych 
HELIO i nowość – prażone orzechy laskowe HELIO Natura bez dodatku soli i tłuszczu, będące 
świetnym pomysłem na zdrową i oryginalną przekąskę, jak i aromatyczny dodatek w kuchni. 
Zakochanym warto podpowiedzieć zaś, że orzechowy upominek na Boże Narodzenie jest wy-
znaniem miłości. Z miłości do bakalii dodam zaś, że sprzedaż produktów HELIO w okresie przed-
świątecznym wspierana będzie bardzo intensywną kampanią promocyjną, w tym w TV.

HELIO
Masa makowa 
z bakaliami

FERRERO 
POLSKA 
COMMERCIAL
Grand Ferrero 
Rocher

Owoce suszone

Prażone Orzechy 
laskowe

Ferrero 
Rocher 
kometa

Z OFERTY PRODUCENTA

CHOCO CRISPO od VOBRO
CHOCO CRISPO to nowa linia pralin nieformalnych od 
firmy VOBRO. Podstawowymi wyróżnikami produk-
tu są: kształt kuli stanowiącej miks 
czekolady mlecznej i deserowej otu-
lającej nadzienie kakaowe lub mlecz-
ne zawierające chrupki słodowe. 
Taka kombinacja składników nadaje 
produktowi niepowtarzalny chrup-
ki charakter. Oferta marki CHOCO 
CRISPO to wariant 90 g o nadzieniu 
kakaowym, wariant 90 g o nadzie-
niu mlecznym oraz 180 g stanowiący 
miks obu wariantów smakowych.

VOBRO
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Olga Stryjewska
Dział Promocji i Reklamy
Cedrob

Bożonarodzeniowy obiad to doskonały moment, by zadziwić rodzinę kulinarną inwencją. Do-
skonałą bazą kulinarnych inspiracji jest łagodne i delikatne mięso drobiowe. Wybór produk-
tów z oferty Cedrob S.A., największego w Polsce producenta mięsa drobiowego, to gwarancja 
pomyślnego gotowania oraz uśmiechu na twarzach zachwyconych smakoszy. Ciekawą ofertę 
na świąteczny stół proponuje marka wędlin wieprzowych Gobarto, która od lat z sukcesami 
funkcjonuje na rynku. Topowym produktem, docenianym wielokrotnie przez konsumentów 
jest Szynka jak domowa w smaku Gobarto, bardzo aromatyczna, soczysta, a zwłaszcza bez 
dodatku fosforanów. 
Nie można zapomnieć o wysokomięsnym trio z oferty wędlin drobiowych Cedrob. Do wyboru 
mamy łagodnego w smaku Kurczaka gotowanego, wypieczonego, z wyczuwalną nutą miodu 
O’Kurcze pieczone z miodem czy soczyste, aromatyczne O’Kurcze wędzone. Z pewnością tak 
szeroka oferta pozwoli przygotować smaczne i rodzinne święta.

CEDROB
Kurczak gotowany

O’Kurcze wędzone

Z OFERTY PRODUCENTA

Polskie święta to kuchnia wielu smaków 

i  aromatów. Wigilia to przede wszystkim po-

stne specjały, a kolejne dwa dni to czas, kiedy 

na stołach pojawiają się oprócz ryb, barszczu 

i grzybów, różnego rodzaju wędliny i mięsa.

Tradycyjnie
Ile powinno być potraw na wigilijnym sto-

le? Staropolska tradycja pamięta czasy, kiedy 

serwowano nieparzystą liczbę potraw, gdyż 

miało to przynieść szczęście dla całego domu. 

Suto zastawiony stół to jedna z tradycji Świąt Bożego Narodzenia. To 
okres tradycyjnych, postnych potraw, ale też mięsnych dań. W tym 
czasie konsumenci wybierają produkty lepszej jakości i są w stanie 
wydać więcej na zakupy. Sprawdzamy co producenci oferują klientom 
na najbliższe święta.

Nie tylko 12 potraw
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Wędliny ZBYSZKO to starannie skomponowane kolekcje aromatycznych smaków, 
których różnorodność jest odpowiedzią na gusta klientów. W okresie świątecznym 
ogromną popularnością cieszą się przede wszystkim szynki, pasztety i specjalnie przy-
gotowane mięsa do pieczenia. Nasz pasztet z żurawiną oraz ze śliwką, szynka z ko-
mina, pieczona w posypce czy produkowana specjalnie w okresie Bożego Narodzenia 
szynka świąteczna to idealne propozycje dla amatorów szytych na miarę wyrobów, 
sygnowanych znakiem jakości, popartym wieloletnim doświadczeniem. Wyroby fir-
my ZBYSZKO wyróżniają się niezmienną, gwarantowaną jakością, unikalnym smakiem 
i odpowiednio dobranym składem surowcowym, który świadczy o przestrzeganiu wy-
maganych norm produkcji.

ZAKŁAD MIĘSNY ZBYSZKO

Linia produktów STANDARD

Z OFERTY PRODUCENTA

Zgodnie z obecnym zwyczajem ma ich być 

12 – tyle, ilu było apostołów. Tę liczbę inter-

pretowano również jako odpowiadającą ilo-

ści miesięcy w roku. Obecnie coraz rzadziej 

dotrzymywana jest tradycja przygotowywania 

określonej liczby dań świątecznych, natomiast 

wiele polskich rodzin stara się po prostu, by 

stół był pełen niezależnie od tego, ile potraw 

przygotują. Niemniej istotna jest jakość serwo-

wanych posiłków – chęć podania gościom jak 

najlepszych i najsmaczniejszych produktów 

powoduje, że producenci z roku na rok przy-

gotowują coraz szerszą ofertę świąteczną dla 

swoich konsumentów. 

Pierwszym posiłkiem w katolickiej rodzinie 

zasiadającej do wigilijnego stołu powinien 

być opłatek. Dopiero po przełamaniu się nim, 

zgodnie z tradycją, można zacząć kolację. 

W zależności od regionu kraju, wygląda ona 

inaczej, ale główne elementy pozostają nie-

zmienne – ryba, barszcz czy grzyby. Istotne 

jest też samo przygotowanie stołu. W części 

domów pod obrusem, w miejscu, gdzie leży 

spodeczek bądź talerzyk z opłatkiem, umiesz-

cza się sianko, a we wschodniej części Polski 

– również pod stołem. 

A na stole...
Karp – nikt chyba nie wyobraża sobie 

bez niego Wigilii. Przygotowywany na wiele 

sposobów gości na większości świątecznych 

stołów. Najczęściej podawany jest smażo-

ny w  panierce. W polskiej tradycji zjedze-

nie ryby podczas wieczerzy wigilijnej było 

gwarancją zdrowia i dostatku, a konkretnie 

karpia – obfitości i siły. Ten ostatni jest też 

symbolem Chrystusa i odrodzonego życia. 

Wierzy się, że zachowanie łuski z wigilijne-

go karpia i trzymanie jej w portfelu przynosi 

właścicielowi dostatek.

Jak się okazuje, ryby nawet na co dzień 

są popularne w polskich domach. W okresie 

czerwiec 2016 r. – lipiec 2017 r. instytut Kan-

tar Millward Brown zapytał swoich responden-

tów o jej spożycie. Niemal 73% przyznało, że 

umieszcza je w swojej diecie. A jak często? 

Niemal 27% potwierdziło, że sięga po nią 2-3 

ZAKŁAD MIĘSNY ZBYSZKO
Linia produktów PREMIUM 

Rama Malibu Walnut

Rama Malibu Avocado

UNILEVER BCS POLSKA
Rama Malibu Coconut
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Joanna Goszczyńska-Wronkowska
Brand Manager Flora
Unilever BCS Polska

W Święta Bożego Narodzenia nie powinniśmy zapominać 
o zdrowiu – naszym i naszych najbliższych. W jego utrzyma-
niu pomocne mogą się okazać produkty marki Flora, w tym 
warianty Flora Gold, Flora Original oraz Flora Light, powstałe 
na bazie cennych olejów: słonecznikowego, lnianego i rzepa-

kowego. Ze względu na zawartość olejów zawierających niezbędne kwasy tłuszczowe 
Omega-3 i Omega-6, produkty pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we 
krwi, a tym samym zachować serce w dobrej kondycji. Stanowią także źródło niezbęd-
nych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D i E. 

Schab

Z OFERTY PRODUCENTA

razy w tygodniu, a 26% – raz w tym czasie. 

Raz w miesiącu bądź rzadziej ryba ląduje na 

talerzach 16% respondentów badania instytu-

tu, a tylko 4% przyznaje, że jada ją częściej niż 

raz w ciągu tygodnia.

Czerwony barszcz jest jedną z tradycyjnych 

potraw wigilijnych. Szczególnie ten podawany 

z uszkami. Ten prawdziwy powinien być kla-

rowny i charakteryzować się ciemnoczerwo-

ną, wręcz burgundową barwą. Doprawiony 

na ostro najlepiej, gdy ma wyczuwalny smak 

pieprzu i majeranku. Dawniej wierzono, że 

buraki zapewniają długowieczność i urodę. 

Zjedzenie przyrządzonego z nich barszczu na 

początku świątecznej kolacji miało stanowić 

dobrą wróżbę na cały rok i zapewnić pomyśl-

ność do kolejnego Bożego Narodzenia. Uszka, 

które zwykle w okresie świąt spożywa się ra-

zem z barszczem, zwykle mają farsz przygo-

towany z grzybów i kapusty. Te natomiast są 

kolejnymi tradycyjnymi składnikami bożona-

rodzeniowego menu. Kapusta miała dawać 

siły i witalność, a także uchronić przez złem. 

Natomiast spożywanie grzybów w czasie wi-

gilijnej wieczerzy miało zapewnić szczęście i 

dostatek. 

Święta w pełni...
Zgodnie z tradycją katolicką, w czasie wi-

gilijnej wieczerzy nie powinno spożywać się 

mięsa i alkoholu, a ona sama powinna mieć 

charakter postny. Jednak już pierwszy i drugi 

dzień świąt są okazją do ich zaserwowania na 

stole. Niezwykle popularne w tym czasie są 

mięsa podane w formie gulaszu czy w galare-

cie na zimno.

ZAKŁADY MIĘSNE NOVE
Parówki

Jeśli mięso, to na świąteczny stół trafia 

przede wszystkim to wysokiej jakości. Pro-

ducenci powinni się zatem przygotować, że 

klienci będą w tym okresie poszukiwać pro-

duktów droższych o jak najlepszym składzie. 

Dobrym prognostykiem może być również to, 

że w ostatnich latach, wśród rodzin upraw-

nionych do korzystania z programu „Rodzina 

500+” wzrosły wydatki na produkty fmcg. 

Producenci mogą się zatem spodziewać, że 

również będzie to widoczne w okresie przed-

świątecznym. Badania wykonane przed ubie-

głorocznym Bożym Narodzeniem przez Insty-

tut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) 

pokazały, że na grudniowe święta beneficjenci 

programu „Rodzina 500+” planowali wydać 

1715 zł, a to o 240 zł więcej niż średnia w Pol-

sce. Łącznie gospodarstwa domowe planowały 

przeznaczyć na zakupy przedświąteczne 20,1 

mld zł, czyli o 1,6 mld zł więcej niż w roku 

2015. Średnia wydatków polskich rodzin na 

ubiegłoroczne Boże Narodzenie była szaco-

wana na 1475,80 zł, czyli o 100 zł więcej niż 

w poprzednim roku.

Spożycie wyrobów mięsnych jest wysokie 

na co dzień. Kantar Millward Brown, na pod-

stawie badania przeprowadzonego w okresie 

lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r. podaje, że 

niemal 89% zapytanych Polaków deklaruje 

obecność mięsa w swojej diecie. W pytaniu o 

częstotliwość jego spożycia 6% zadeklarowało, 

że zjada je codziennie, prawie 15%, że robi to 

5-6 razy w tygodniu, a 38% – 3-4 razy w tym 

czasie. 2 razy w tygodniu spożywa je 22% za-

pytanych przez instytut Polaków, a prawie 8% 

– raz lub rzadziej. Z kolei najchętniej wybiera-

UNILEVER 
POLSKA
Knorr Barszcz 
czerwony

Knorr 
Kremowa zupa 
borowikowa

UNILEVER BCS POLSKA
Flora ProActiv Zdrowe Serce
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Tomasz Wasilewski
Dyrektor Handlowy
Zakłady Mięsne NOVE

Boże Narodzenie to dla większości z nas najbardziej wyczekiwane święta w roku. W tym 
czasie, większość z nas odstawia na bok wszelkie diety i ograniczenia. Są jednak osoby, 
które nie mogą sobie pozwolić na chwilowe zapomnienie. Przy zakupie potrzebnych pro-
duktów, kierujemy się nie tylko składem na etykiecie czy terminem przydatności do spo-
życia, ale i tym, aby zaskoczyć naszych domowników i gości. W świąteczne menu idealnie 
wpisuje się nasz innowacyjny produkt, jakim są – galaretki z szynką. Opakowanie zawiera 
niewielkie krążki galaretki, wypełnione kostkami szynki, marchewką i groszkiem. Istotną 
cechą galaretek z szynką jest to, że są produktem bezglutenowym. Potwierdza to licencja 
na używanie znaku towarowego przekreślony kłos w ramach europejskiego systemu licen-
cyjnego – nadawana przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezgluteno-
wej. Na wartość dodaną produktu wpływa również poręczna tacka, którą można wyłożyć 
na świąteczny stół. Dodatkowo do galaretek można użyć ulubiony sos. My proponujemy w 
akcji promocyjnej sos śmietanowo-chrzanowy, który podkreśli smak krążków.

Z OFERTY PRODUCENTA

Wędliny
W polskich domach bardzo popularnym 

elementem rodzinnych spotkań, w tym rów-

nież tych świątecznych, są wędliny. Na Boże 

Narodzenie wybierane są zdecydowanie te 

lepszej jakości i droższe. Na co dzień jednak 

znajdują się na stołach 90% Polaków – podaje 

instytut Kantar Millward Brown.

W ciągu roku najczęściej jemy tradycyjnie 

szynkę. 40% respondentów przyznało, że 

ZAKŁADY MIĘSNE NOVE
Galaretki z szynką

nym rodzajem mięsa jest wieprzowina. Wśród 

osób wybierających na swój posiłek mięso, 

robi to 80% zbadanych przez Kantar Millward 

Brown. 50% deklaruje spożywanie wołowiny, 

a 17% cielęciny. Zaledwie 5% w swoim menu 

umieszcza baraninę czy jagnięcinę. Osobną 

kategorią jest drób, który często jest składni-

kiem świątecznych potraw. Spożycie tego typu 

mięsa deklaruje z kolei 85% zapytanych przez 

instytut osób.
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GZELLA POLAND
Linia bez dodatku E

Serdelka 
z Borów

Szynka od 
Dawien 
Dawna

Kiełbasa Krucha 
Kmicica

Raport

Anna Bakun 
Dyrektor Handlowy
Pol-Foods

Boże Narodzenie to czas rodzinnej atmosfery, spotkań, prezen-
tów, ale także dobrego jedzenia. Co roku serwujemy te same tra-
dycyjne dania, aczkolwiek z roku na rok pragniemy też odrobiny 
urozmaicenia i nowości. Na świątecznym stole nie może zabrak-
nąć klusek z makiem, jak również pysznej sałatki jako dodatek do 

głównego dania, np. z pieczarek i z makaronu. 
Do świątecznego menu polecamy Makaron Sotelli, świetnie sprawdzi się jako dodatek do róż-
nego typu świątecznych sałatek, ale również jako główny składnik świątecznych potraw. Jeśli 
pragniecie Państwo unowocześnić swoje tradycyjne receptury polecamy Makaron Gnocchi 
z rodziny makaronów Sotelli – będzie idealnie komponować się z makiem. 

POL-FOODS
Sotelli Pasta 
Gnocchi

Sotelli Pasta 
Macaroni

Z OFERTY PRODUCENTA

wybiera właśniej ją. Często spożywane są też 

kiełbasy. Występują one w diecie pawie 25% 

osób zapytanych przez instytut. Często Polacy 

wskazywali też na wędlinę drobiową, polęd-

wicę, parówki i kabanosy.

Przekąski mięsne są dodatkiem, który uzu-

pełnia idealnie świąteczny stół. Oferta sklepów 

małego formatu jeśli chodzi o tę kategorię jest 

ograniczona. Jak podaje CMR, średnio na pół-

ce placówki do 300 mkw. występują 2 warian-

ty mięsnych przekąsek. Wśród producentów, 

którzy mają najwyższe udziały wartościowe 

w ich sprzedaży w tym formacie sklepów są 

Tarczyński, Sokołów i Animex. W zestawieniu 

instytutu znaleźli się też Bell Polska i Indykpol. 

Najczęściej pojawiającymi się na paragonach 

markami są Tarczyński, Sokołów, Morliny, In-

dykpol i Zimbo. 

Zwyczajowo na świątecznym półmisku nie 

może zabraknąć wędlin. Oczywiście ich ro-

dzaje, jakie serwuje się podczas Bożego Na-

rodzenia to kwestia tradycji danego domu. 

Średnio na półce sklepu małego formatu klient 

może znaleźć ok. 8-9 wariantów produktów 

z kategorii wędlin paczkowanych. CMR, na 

podstawie informacji uzyskanych z paragonów 

placówek handlowych o powierzchni do 300 

mkw. podaje, że w grudniu ubiegłego roku, 

czyli w okresie przedświątecznym liderem jeśli 

chodzi o wartość sprzedaży w tej kategorii był 

Tarczyński. Jego udziały w tym czasie wyno-

siły ponad 23%. Za nim znaleźli się Animex 

i Sokołów. Obie firmy miały podobny wynik, 

sięgający ok. 18%. 3 % przypadło dla Balcerza-

ka. W zestawieniu CMR pojawili się również 

Indykpol, Zakłady Mięsne Silesia, Bell Polska, 

Marlena Sprada
Wiceprezes 
Gzella Poland 

Okres Bożego Narodzenia to ciągle ważny moment w kulturze 
Polaków i chociaż zgodnie z tradycją Wigilia cechuje się postnym 
charakterem, a na stołach królują ryby, to już kolejne dwa dni 
upływają pod znakiem wystawnego ucztowania. Na świątecz-
nym stole pojawiają się wtedy doskonałej jakości pasztety, mięsa 

nadziewane owocami oraz szynki i schaby, chętnie przyrządzane w domowym zaciszu lub 
wybierane z bogatej oferty firmy Gzella. Koneserzy smaków z Borów Tucholskich chętnie za-
opatrują się w delikatny Pasztet Luksusowy z Kurczaka, Szynkę Pieczoną na Miodzie, czy bez-
glutenową Kiełbasę Polską Extra. W tym roku klienci marki Gzella mogą sięgnąć dodatkowo 
po wyjątkowe produkty wchodzące w skład Linii bez dodatku E – Szynkę, Schab i Kiełbasę. Te 
posiadające 115 g mięsa w każdych 100 g produkty odznaczają się nie tylko wysoką mięsno-
ścią i pozbawieniem dodatków „E”, ale przede wszystkim gwarantują smak wędlin z dawnych 
czasów pożądanych szczególnie na świątecznym stole.
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SOKOŁÓW
Pasztet warzywny

Pasztet 
z soczewicy 
z żurawiną
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słodko czy słono. Popularnością cieszą się też 

wersje razowe tego produktu. Inspiracje są 

ważne i często konsumenci szukają ich w in-

ternecie lub na opakowaniu produktu. Nawet 

jeśli produkt nie kojarzy się w pierwszym od-

ruchu ze świętami, to producentowi będzie 

łatwo zachęcić klientów do zakupu poprzez 

podpowiedź w postaci bożonarodzeniowego 

przepisu z jego wykorzystaniem. Doskonałym 

przykładem są świąteczne sałatki.

Jak potwierdzają badania przeprowadzone 

przez Kantar Millward Brown – makarony są 

niezwykle popularnym produktem wśród pol-

skich konsumentów. Spożywa je prawie 81% 

osób przepytanych przez instytut. Prawie 29% 

respondentów sięga po niego 2 razy w tygo-

dniu, a 20% – raz w tym okresie.

Instytut zapytał też o ulubione marki. Naj-

częściej spożywaną marką, według deklaracji 

Polaków zapytanych w okresie lipiec 2016 r. 

- czerwiec 2017 r., jest Lubella. Do swoich po-

siłków wybiera ją prawie 39% badanych. Kil-

kuprocentowe wyniki uzyskały też makarony 

Czaniecki, Barilla, Malma, Goliard i Pudliszki. 

Warzywa konserwowe, które tak chętnie 

są wykorzystywane jako dodatek do świą-

Ł-meat Łuków i Drosed. 

A jakie wybierano marki w grudniu 2016 r.? 

CMR podaje, że w tym czasie klienci placó-

wek do 300 mkw. stawiali przede wszystkim 

na produkty pod logo Tarczyński. Kolejnym 

wyborem był Sokołów. Dalej znalazł się Bal-

cerzak. W zestawieniu CMR z markami o naj-

większych udziałach znalazły się również Mor-

liny, Krakus, Mazury, Indykpol, Duda, Zimbo 

i Animex.

Sałatki
Świąteczny stół często też zapełniają sa-

łatki, bardzo chętnie te z makaronem czy 

warzywami konserwowymi. Pierwsza z kate-

gorii pojawia się zwykle w codziennej diecie 

Polaków, a święta są doskonałą okazją do 

wypróbowania oryginalnych i wyjątkowych 

przepisów. Tym bardziej, że producenci ofe-

rują coraz więcej rodzajów makaronów, któ-

re dedykowane są konkretnym potrawom lub 

przeznaczone do wykonywania ciekawych 

i oryginalnych przepisów. Coraz chętniej 

w  polskiej kuchni wykorzystywane są drob-

ne makarony sałatkowe, muszle, rurki do 

nadziewania czy łazanki, do przepisów na 

Magdalena Lewalska
Research & Development Manager
Euroser Dairy Group

Święta Bożego Narodzenia to barszcz, pierogi, kapusta i karp. Na 
stole znajdzie się na pewno też miejsce na wypieki, tradycyjny 
piernik, czy makowiec. Jest to też czas wielu spotkań w gronie ro-
dziny i przyjaciół, więc nie może zabraknąć pyszności z szerokiej 
oferty Euroser Dairy Group. W ramach przekąsek zawsze chętnie 

proponujemy nasze pełne smaku antipasti Campio, warzywa nadziewane po brzegi kremo-
wym serkiem. Sprawdzają się idealnie, kiedy nie mamy czasu na długie gotowanie. Natomiast 
z mniej wytrawnej oferty, proponujemy mascarpone Formagia, śmietankowy ser, który fanta-
stycznie nadaje się do wszelkich wypieków. Na jego bazie możemy sporządzać kremy do ciast, 
babeczek i tortów. Takich słodkości też nie może zabraknąć na świątecznym stole.

Sery kozie w plastrach 
Gama holenderskich serów kozich z Euroser Dairy Group o wyjątkowo kremowej kon-
systencji i delikatnym smaku. Sery występują w dwóch wariantach: naturalnym i wędzo-
nym. Teraz dostępna w sklepach jest też nowość: ser kozi z dodatkiem rozmarynu. Leśny 
aromat idealnie łączy się z naturalnym, kremowym smakiem sera koziego. Wszystkie sery 
kozie z Euroser Dairy Group dostępne są w wygodnych opakowaniach typu „otwórz/
zamknij” w gramaturze 100 g.

EUROSER DAIRY GROUP

EUROSER 
DAIRY 
GROUP
Ser kozi 
z rozmarynem 
w plastrach

Ser owczy 
w plastrach

ZM HENRYK 
KANIA
Kiełbasa 
krakowska

Szynka 
wędzona
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ZAKŁADY MIĘSNE 
NOWAK
Szynka własnej roboty

Pasztet zapiekany po 
staropolsku z żurawiną

ZAKŁADY MIĘSNE NOVE
Kiełbasa krakowska

Raport
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POLSKIE 
MIĘSO I 
WĘDLINY 
„ŁUKOSZ”
Filet wiśniowy 
z piersi indyka

Kiełbasa 
z indyka 
z galaretką

tecznych potraw, chociażby popularna wer-

sja sałatki jarzynowej z majonezem, zwykle 

w ciągu roku nie są aż tak popularne. Np. na 

spadek zainteresowania nimi w okresie let-

nim wpływa też dostępność świeżych jarzyn. 

Kantar Millward Brown zaznacza, że spoży-

cie warzyw w puszkach deklaruje prawie 

63% respondentów badania. Raz w tygodniu 

lub częściej zjada je prawie 9% zapytanych 

Polaków, Z kolei ponad 34% robi to 2-3 razy 

w miesiącu, a raz w przeciągu miesiąca lub 

rzadziej – prawie 20%. Jakie marki spożywa-

ne są najczęściej? Najwięcej osób wskazało 

na wybór produktów Pudliszki i Bonduelle 

(po ok. 17%). Często wskazywaną marką 

była też Dawtona – ponad 12%. Kilkupro-

centowe wyniki miały też marki Rolnik, Kra-

kus i Kwidzyn.

Sery typu mozarella, feta czy pleśniowe są 

idealnym dodatkiem do wspomnianych sała-

tek, nie tylko w okresie świątecznym. Takie 

przysmaki nie są lubiane przez wszystkich, 

i jak sprawdził Kantar Millward Brown – są 

spożywane przez ponad 51% osób, które 

instytut zapytał o preferencje. Nie są to sery 

jadane na co dzień, ponieważ najczęściej 

udzielaną odpowiedzią w zakresie częstotli-

wości spożycia była deklaracja jedzenia ich 

rzadziej niż raz w tygodniu. Wskazała na to 

grupa 22% respondentów. Wśród najpopular-

Symbolika wigilijnych potraw
Ryba – symbol wolności, pojednania 
i odrodzenia
Kapusta – ma chronić od złego, przy-
ciągać dostatek i pomyślność, a także 
zapewnić siły witalne
Grzyby – mają dawać szczęście i bez-
pieczeństwo
Zboża – uznawane są za znak płodno-
ści i dostatku 
Buraki – symbolizują długie życie, uro-
dę i powodzenie

Święta Bożego Narodzenia to szczególnie celebro-
wany czas w roku, w którym na stołach pojawia się 
wiele pyszności. Wyjątkowym momentem świąt 
jest wieczerza wigilijna, ale nie powinniśmy też 
zapominać o innych posiłkach, zwłaszcza o pełno-
wartościowym śniadaniu. Do jego przygotowania 
najlepiej użyć margaryny Rama, z wysokiej jakości 
olejem rzepakowym, który stanowi źródło nie-
zbędnych kwasów Omega-3 i Omega-6. Dla we-
gan i osób nietolerujących laktozy idealna będzie 
nowa Rama 100% Roślinna. Oba warianty gwa-
rantują doskonały, delikatny smak, a jednocześnie 
świetnie rozsmarowują się na kanapce. Boże Na-
rodzenie to także czas na spróbowanie nowych, 
niecodziennych, zaskakujących smakołyków. Do 
ich przygotowania zainspirują nowe warianty 
Ramy, które zachwycają swoimi niezwykłymi sma-
kami: kokosowym, orzechowym i awokado. 

UNILEVER BCS SPOLSKA

niejszych marek znalazła się Favita od Mleko-

vity, President Camembert, mozzarella Zotta-

rella od Zott, NaTurek Camembert, NaTurek 

Brie, President Brie, Mozzarella Mlekovita 

i Mozzarella Bakoma.

Jak producenci powinni przygotować się 

na Boże Narodzenie? Przede wszystkim ofe-

rując wysoką jakość. A także sugerując wyko-

rzystanie produktów z własnego portfolio do 

świątecznych dań, wtedy z pewnością klient 

się nimi zainteresuje. Jest to też idealny czas 

dla nowości, które z pewnością zostaną za-

uważone przez tłumnie ściągających do skle-

pów Polaków.

Joanna Kowalska
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Przyprawione do smaku
To, jak pachną czy smakują 
świąteczne dania w dużej mierze 
zależy od przypraw. Czasem 
szczypta czy kropelka odpowiedniej 
przyprawy potrafi nadać potrawie 
wyjątkowego i niepowtarzalnego 
smaku. Ważne są proporcje.

Maria Miśkiewicz
Trade Marketing Manager
The Kraft Heinz Company Poland

Druga połowa roku to czas, kiedy doskwierają nam brak słońca, 
a pogoda pozostawia wiele do życzenia. Na naszych talerzach też 
robi się coraz bardziej ubogo. Tęskniąc za świeżymi produktami 
sięgamy po produkty, które przywołują smak lata.
Smak dojrzałego w słońcu pomidora jest jednym z najbardziej 

poszukiwanych podczas zimowych miesięcy. Pomidory są w sercu marki Pudliszki, która 
proponuje bogatą ofertę produktów pomidorowych, takich jak np. ketchupy uznane przez 
konsumentów za najsmaczniejsze na rynku*. Wartość kategorii koncentratu pomidorowe-
go i ketchupu rośnie w drugiej połowie roku z pikiem sprzedaży w grudniu o odpowiednio 
19% i 16% w porównaniu do poprzedniego miesiąca**. W tym roku Pudliszki proponują 
na okres jesienny nowość – Esencję pomidorową z bulionem. Świetnie sprawdzi się do 
przygotowania tradycyjnej zupy pomidorowej, będzie też smacznym wykończeniem dań 
takich jak ryba po grecku czy gulasz.
*Na podstawie badań ilościowych lipiec 2017
** Nielsen Total Poland excl. Disc + Chem.Chains Aug 2015-Jul 2017

THE KRAFT 
HEINZ 
COMPANY 
POLAND
Ketchup Łagodny 
Pudliszki

Ketchup 
Pikantny 
Pudliszki
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Rynek w kategorii przypraw suchych to przy-

prawy jednorodne, ziołowe, korzenne oraz 

różnego rodzaju mieszanki przypraw stworzo-

ne do konkretnego przeznaczenia bądź w wer-

sji uniwersalnej mające szerokie zastosowanie. 

Tradycja świątecznego przygotowywania po-

traw od podstaw sprzyja rozwojowi segmentu 

przypraw, w tym mieszanek. Do bigosu, karpia, 

barszczu – odpowiednio skomponowane do-

datki nadają zwykłym potrawom – świąteczne-

go charakteru i smaku.

Korzenne aromaty
Cynamon, anyż, goździki i gałka muszka-

tołowa to przyprawy o wielu prozdrowot-

nych właściwościach. Ich korzenny aromat 

kojarzy się z okresem świątecznym, dlatego 

właśnie teraz częściej wykorzystujemy je 

podczas gotowania i pieczenia. Warto wie-

dzieć, że nie tylko poprawiają smak i zapach 

naszych potraw, ale również pozytywnie 

wpływają na organizm, dzięki swoim właści-

wościom prozdrowotnym.

Cynamon to jedna z najbardziej charaktery-

stycznych przypraw, po którą sięgamy często 

w okresie zimowym. Jest nieodzownym skład-

nikiem pierników i świątecznych ciast, ale wy-

korzystywana jest także do kompotu z suszu. 

Możemy go użyć także do mięsa, któremu 

doda ciekawego, bardzo charakterystycznego 

aromatu. Goździków z kolei bardzo często 

używa się do pieczonych mięs, wbijając je, 

przed wstawieniem do piekarnika. Wówczas 

świąteczne mięsa nabierają charakterystycz-

nego smaku, lekko ostrego. Ziele angielskie to 

bardzo uniwersalna przyprawa stosowana na 

co dzień w wielu potrawach. Ale nie obejdzie 

się bez niej także świąteczny bigos, pieczone 

mięsa, szczególnie wołowina i wieprzowina, 

oraz wszelakie sosy i zupy. Warto pamiętać 

także o imbirze, który doskonale komponuje 

się ze świątecznymi mięsami. Imbir można 

wykorzystać do marynowania drobiu czy dzi-

czyzny, a także nadaje ostrego smaczku fla-

kom, które również goszczą na świątecznych 

stołach. Gałka muszkatołowa to niezwykle 

ciekawa przyprawa, ma słodkawy i lekko orze-

chowy posmak. Idealnie pasuje do świątecz-

nych pasztetów czy mięs. Wzorowo kompo-

nuje się także z grzybami.

Raport
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Łukasz Masewicz
Kierownik kategorii kulinarnej Knorr
Unilever Polska

Przed świętami rośnie popyt na przyprawy, które pomagają 
konsumentom doprawiać dania mięsne: świąteczne szynki, 
pieczenie, schaby. Dużą popularnością cieszy się Przyprawa 
do mięs Knorr ze względu na uniwersalność użycia. Jest ona 
często niezastąpionym partnerem podczas świątecznego 

gotowania. Dzięki bogatej kompozycji suszonych ziół, nada świątecznym pieczeniom 
czy polędwiczkom smakowitości i soczystości. Daje konsumentom gwarancję smaku, 
którego oczekują domownicy. Klienci poszukują także wariantów dedykowanych potra-
wom z drobiu, dlatego warto wyeksponować na półce Przyprawę do złotego kurczaka 
Knorr. Zawiera zioła i przyprawy, dzięki którym dania z drobiem w roli głównej nabiorą 
wyjątkowego smaku i wspaniałego aromatu. Warto zaproponować konsumentom także 
tegoroczne nowości w kategorii przypraw: Przyprawę do kurczaka w ziołach prowan-
salskich Knorr i Przyprawę do skrzydełek z kurczaka Knorr, które mogą stać się dla nich 
inspiracją do przygotowania nowych świątecznych dań.

UNILEVER 
POLSKA
Knorr Przyprawa 
do kurczaka 
w ziołach 
prowansalskich

WSP 
„SPOŁEM”
Majonez 
Kielecki

AGROS-
NOVA
Krakus 
Koncentrat 
barszczu

COLIAN
Appetita 
przyprawa 
do bigosu po 
staropolsku

Łowicz 
Żurawina

Chrzan 
Luksusowy
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Wybory Polaków
Według badania TGI Kantar Millward Brown* 

spożywanie przypraw deklaruje ponad 82% re-

spondentów. W okresie kwiecień 2016 r. – ma-

rzec 2017 r. ponad 31% badanych deklarujących 

spożywanie przypraw, podaje, że konsumuje je 

3-4 razy w tygodniu. Nieco mniej, bo niespełna 

25% respondentów spożywa je codziennie, pra-

wie 19% – 5-6 razy w tygodniu, nieco ponad 17 

– 2 razy w tygodniu, a niewiele ponad 8% – raz 

w tygodniu lub rzadziej. 

30,7% wszystkich respondentów spożywają-

cych przyprawy deklaruje, że najczęściej wy-

biera markę Kamis. Na kolejnej pozycji z wy-

nikiem 18,4% znalazła się marka Prymat, tuż 

za nią Kucharek (15,12%), Vegeta-Podravka 

(12,48%), Maggi (11,23%). Kolejne miejsca 

w zestawieniu TGI zajęły przyprawy: Warzyw-

ko, Ziarenka Smaku Winiary, Delikat – Knorr, 

Kotanyi, Galeo, Appetita, Cykoria, Mini kostki 

– Knorr, Degusta Vitpol, Asta i inne.

sprzedanych produktów tej kategorii w skle-

pach małoformatowych do 300 mkw. wzro-

sła o  około 20% w porównaniu do średniej 

miesięcznej wartości sprzedaży w pozostałych 

miesiącach 2016 r. Zwiększa się wtedy liczba 

sprzedawanych opakowań przypraw suchych 

(o prawie 21%), w mniejszym stopniu rośnie 

liczba transakcji (o około 12%). Głównymi be-

neficjentami świątecznych zakupów są marki 

Prymat i Kamis odnotowujące odpowiednio 

48% i 41% wzrostu sprzedaży w sklepach ma-

łoformatowych w  grudniu 2016, przyprawy 

suche pod markami Knorr i Winiary nie wy-

pracowały w tym okresie wzrostów, co wyni-

ka z ich portfolio bazującym w dużej mierze 

na fixach, sosach sałatkowych w proszku czy 

sosach suchych, które nie zwiększają swojej 

sprzedaży w okresie świątecznym w sklepach 

małoformatowych do 300 mkw.

Dane CMR wskazują, że przyprawy jed-

noskładnikowe odnotowały 43-procentowy 

wzrost wartości sprzedaży w sklepach mało-

*dane TGI Millward Brown kwiecień 2016 – marzec 2017.

SPRZEDAŻ 
GOŹDZIKÓW 
W OKRESIE 
ŚWIĄTECZNYM 
ROŚNIE PONAD 
4-KROTNIE

Co mówi paragon?
Przyprawy suche (jednoskładnikowe, uni-

wersalne, mieszanki, sosy w proszku, fixy, 

marynaty do mięs) w okresie przedświątecz-

nym odnotowują wyraźny wzrost sprzeda-

ży. Według CMR w grudniu 2016 r. wartość 
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Katarzyna Kowalska
Dyrektor Marketingu
Mosso Kewpie Poland

Czas Świąt Bożego Narodzenia to ważny moment w życiu Po-
laków. Aby się do niego przygotować z wyprzedzeniem planują 
listę produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania 
tradycyjnych potraw świątecznych. Wśród nich nie może zabrak-
nąć majonezu, chrzanu czy oleju. Lista produktów jest długa, a 

budżet ograniczony. Dlatego też Polacy potrafią dokonywać mądrego wyboru i sięgają po 
sprawdzone marki w rozsądnej cenie. Taką też ofertę ma marka Mosso. 
Idą Święta… o majonezie Mosso pamiętaj!
Dodatkowo produkty marki Mosso są produkowane wyłącznie z oleju rzepakowego, który 
sami tłoczymy z nasion rzepaku. Używamy go do majonezu, musztardy czy zimnych sosów, 
a także sprzedajemy w butelkach jako Olej Mazowiecki. Kluczem do naszego sukcesu jest 
działalność, którą nazywamy „od pola do stołu”. Osiągamy go stawiając na bezpieczeństwo 
i jakość produktów. 

MOSSO 
KEWPIE 
POLAND 
Mosso Majonez 
Napoleoński

ZT „KRUSZWICA”
Olej kujawski 3 ziarna

Z.P.S. „JAMAR” 
SZCZEPANIAK
Koncentrat barszczu 
czerwonego

Mosso Olej 
Mazowiecki

Kujawski z lnem 
tłoczony na 
zimno

Z OFERTY PRODUCENTA

Raport

łoformatowych wzrosła o około 29% w grud-

niu 2016 roku w porównaniu do pozostałych 

miesięcy roku ubiegłego. Jak wynika z danych 

CMR – na przestrzeni całego roku najważniej-

szymi producentami przypraw mokrych są 

Maspex oraz Nestlé, jednak w grudniu dołącza 

do nich Społem Kielce, wartość sprzedaży kie-

leckiego producenta w sklepach małoforma-

towych w tej kategorii produktowej wzrosła 

w grudniu 2016 roku o 92%. 

Jak przyznaje ekspert z CMR wzrost sprze-

daży produktów Społem Kielce w okresie świą-

tecznych zakupów to głównie zasługa wybijają-

cej się sprzedaży majonezu. Wartość sprzedaży 

tej kategorii produktowej w grudniu 2016 roku 

wzrosła o 71% w porównaniu do pozostałych 

miesięcy. Zwiększona sprzedaż nie pociąga za 

sobą zwiększonej średniej ilości sprzedanych 

opakowań na transakcję, ponieważ konsumen-

ci w okresie świątecznym wybierają chętniej 

majonezy w większych słoikach.

„Przyprawą mokrą, którą chętnie widzimy 

na świątecznych stołach jest musztarda. Naj-

popularniejszą marką w sklepach małofor-

matowych do 300 mkw. jest Roleski – gene-

ruje około jednej trzeciej wartości sprzedaży 

musztard, kolejne miejsca przypadają Kami-

sowi (19% udziałów wartościowych w grudniu 

2016 r.) oraz Pegazowi (12% udziałów). Układ 

sił na rynku musztard w okresie świątecznym 

nie zmienia się w porównaniu do pozostałych 

miesięcy, wszystkie główne marki rosną wtedy 

formatowych do 300 mkw. w grudniu 2016 r. 

w porównaniu do pozostałych miesięcy 2016 r. 

Najchętniej kupowane w tym okresie są nie-

zmiennie pieprz czarny, liść laurowy, ziele an-

gielskie i majeranek. W okresie Świąt Bożego 

Narodzenia rośnie sprzedaż przypraw używa-

nych do mięs, ryb i ciast, czyli na przykład ma-

jeranku, gałki muszkatołowej, tymianku. Dużą 

sezonowością cechuje się sprzedaż goździków, 

których wartość sprzedaży w okresie świątecz-

nym rośnie ponad 4-krotnie.

Jak przyznaje Arkadiusz Kalejta z CMR, 

przyprawami suchymi, również cechującymi 

się ponadprzeciętną sprzedażą w grudniu, są 

mieszanki przyprawowe do ryb. W sklepach 

małoformatowych do 300 mkw. Centrum 

Monitorowania Rynku zanotowało ponad 

300  000 transakcji tej kategorii produktowej 

w grudniu 2016 r., natomiast w pozostałych 

miesiącach ubiegłego roku liczba ta nie prze-

kraczała 100 000. Sprzedaż w tej kategorii jest 

zdominowana przez dwa produkty, w grudniu 

2016  r. Przyprawa do Ryb i Owoców Morza 

Prymat 20 g wygenerowała prawie połowę 

wartości sprzedaży przypraw do ryb w skle-

pach małoformatowych do 300 mkw., nato-

miast jej odpowiednik z Kamisu o gramaturze 

30 g zanotował 27% udziałów wartościowych” 

– dodaje Arkadiusz Kalejta z CMR.

„Mokre” niezbędniki
Sprzedaż przypraw mokrych w sklepach ma-

NESTLÉ 
POLSKA
Winiary Maggi
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*dane TGI Millward Brown marzec 2016 - kwiecień 2017
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r e k l a m a

wartościowo i wolumenowo” – mówi Arka-

diusz Kalejta z CMR.

W świątecznym koszyku zakupowym często 

możemy znaleźć chrzan. Wartość sprzedaży 

tej kategorii produktowej w grudniu 2016 r. 

w sklepach małoformatowych do 300 mkw. 

wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do 

poprzednich miesięcy roku ubiegłego. Odsetek 

sklepów tego formatu, w których sprzedawany 

był chrzan, wynosił 83%, natomiast w styczniu 

2017 r. już tylko 76%. Polscy konsumenci naj-

chętniej sięgają po chrzan Polonaise o gramatu-

rze 180 g, który generuje jedną trzecią udzia-

łów wartościowych tej kategorii produktowej.

A co wybierają 
konsumenci?

Ketchupowe wybory w badaniu TGI Mill-

ward Brown* ukazują kilku liderów w wybo-

rach konsumenckich. Na pierwszej pozycji 

uplasowała się marka Pudliszki z wynikiem 

28,84%, na dalszej pozycji znalazła się marka 

Kotlin 16,74%, Hellmann’s 10,05%. Kolejne 

pozycje zajęły następujące marki: Włocławek, 

Tortex, Heinz, Dawtona, Kamis, Roleski, Mc-

Donalds, Develey i inne. 

Spożywanie ketchupów deklaruje ponad 

80% Polaków, majonezu 77,5% respondentów, 

a musztardy 77%. Jeżeli chodzi o marki ma-

jonezów najczęściej spożywanych, to respon-

denci najczęściej wybierali: Winiary (36,7%), 

Kielecki (21,38%) oraz Majonez Babuni Hell-

mann’s (11,10%). Tuż za nimi uplasowały się 

pozostałe marki Hellmann’s, dalej Majonez 

Kętrzyński, Mosso, Roleski, Develey, Motyl, 

Fruktus, Agrovita i inne. 

W kategorii musztard zdecydowany prym 

wiedzie marka Kamis, którą wybrało ponad 

30% respondentów, na drugiej pozycji znalazła 

się marka Roleski z wynikiem niespełna 15%, 

a na trzecim Pudliszki. Dalsze pozycje zajęły 

kolejno marki: Develey, Prymat, Dawtona, 

Społem Kielce, Rolnik, Fruktus, Jamar, Galeo, 

Mosso, Kuhne, Dagoma i inne.

Jeżeli chodzi o gotowe sosy/dressingi na zim-

no według danych TGI Millward Brown respon-

denci wśród najchętniej kupowanych marek wy-

mieniali: Pudliszki (25,81%), Winiary (15,86%), 

Hellmann’s (13,08%), Develey (12,29%). Tuż za 

nimi znalazły się marki: Motyl, Heinz, Roleski, 

Mosso, Kuhne, Społem Kielce i inne. 

Oliwa do ognia
Oliwy i oleje to bogate źródło korzystnych 

dla zdrowia nienasyconych kwasów tłuszczo-

wych. Oczywiście spożywanie ich w nadmia-

rze może prowadzić do otyłości, należy więc 

zachować umiar i kontrolę. Warto pamiętać 

o spożywaniu dobrej jakości olejów czy oliw, 

ponieważ to produkty niezbędne do przygoto-

wania wielu potraw, zwłaszcza tych smażonych 

i to nie tylko świątecznych. 

Ale święta bez smażonego karpia? To chyba 

niemożliwe. Poza smażeniem, olej czy oliwa to 

doskonała baza także do marynat – mieszanka 

ziół, odpowiednie przyprawy i olej lub oliwa. 

Również wiele ze świątecznych surówek czy 

sałatek nie będzie miała tak wyjątkowego sma-

ku bez oliwy. Najlepszą jej odmianą jest oliwa 

z oliwek z pierwszego tłoczenia, którą możemy 

stosować także do krótkotrwałego smażenia 

potraw. Oliwa z oliwek bogata jest w kwasy 

jednonienasycone.

A jak wyglądała sprzedaż w małoforma-

towych sklepach do 300 mkw. na parago-
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liderem sprzedaży oleju i oliwy w sklepach 

małoformatowych jest firma ZT „Kruszwica” 

z markami Kujawski, Oleo, Bartek i Oliwier. 

Na drugim miejscu uplasowała się firma 

Mosso. Bardzo duże znaczenie w sprzedaży 

tej kategorii mają produkty oferowane pod 

markami własnymi dystrybutorów (w okresie 

od września do sierpnia 2017 r. odpowia-

dały one za około 20% wartości sprzedaży). 

W grudniu 2016 r. (podobnie jak przez cały 

rok) klienci sklepów małoformatowych naj-

częściej sięgali po Olej Kujawski w butelkach 

o pojemności 1 l (ten wariant pojawiał się na 

40% paragonów z olejami i oliwami) i 500 

ml, a także oleje Oleo i Mosso w opakowa-

niach 900 ml. Wśród oliw największą popu-

larnością cieszyła się oliwa Monini Classicco 

w opakowaniu 500 ml i Goccia Doro w litro-

wej butelce oraz oliwa Borges (z oferty B&T 

Distribution) w butelce 250 ml.

Szczypta soli i pieprzu, kilka kropli oliwy, 

łyżka majonezu, a może cynamon, szklan-

ka przecieru pomidorowego i odrobina 

oleju rzepakowego, czy też mieszanka ziół 

z lubczykiem, suszony imbir oraz mieszanka 

ketchupu i musztardy? Sposobów na przy-

gotowywanie, przyprawianie i doprawianie 

świątecznych dań jest chyba tyle co gospo-

dyń je przygotowujących. Wiele zależy tak-

że od regionu Polski, w  jakim obchodzimy 

święta. Jednak sukces świątecznych dań 

zawsze tkwi w odpowiednich proporcjach 

przypraw, umiejętnym ich połączeniu oraz 

sercu, jakie wkładamy w szykowanie bożo-

narodzeniowych dań. 

Monika Górka 

VOG POLSKA
Rapso 100% czysty 
olej rzepakowy

CYKORIA
Imbir mielony

Oprócz dobrze znanych przypraw jednorodnych takich jak liście laurowe, ziele angielskie, 
goździki, czy cynamon, w ofercie KAMIS na święta Bożego Narodzenia konsumenci znaj-
dą też mieszanki ziół i przypraw, które pomogą przyprawić konkretne świąteczne dania. 
Warto wyeksponować w sklepach:
Przyprawę do barszczu czerwonego z lubczykiem KAMIS, bo trudno wyobrazić sobie 
wigilijny stół bez czerwonego barszczu. Ta przyprawa to unikalna kompozycja suszonych 
warzyw i aromatycznych przypraw z dodatkiem lubczyku, która zapewni doskonały smak 
i aromat domowemu barszczowi.
Przyprawę do karpia KAMIS – mieszankę przypraw idealną do posypywania ryby przed 
panierowaniem, ale również jako dodatek do farszu lub sosu. Dzięki zawartości czosnku 
potrawa ma wyrazisty smak, a użyte przyprawy nadają jej charakterystyczny aromat. Sto-
sowanie tej przyprawy KAMIS nie wymaga dodatkowego solenia ryby.

MCCORMICK POLSKA

MCCORMICK 
POLSKA
Przyprawa 
do barszczu 
czerwonego 
z lubczykiem 
Kamis

Galeo przyprawa 
do ryb

Przyprawa do 
karpia Kamis

Z OFERTY PRODUCENTA

nach CMR w okresie przedświątecznym? 

„Oleje roślinne i oliwy nie mają zbyt dużego 

znaczenia dla obrotów sklepów małofor-

matowych do 300 mkw., mimo to rzadko 

można znaleźć placówkę, która nie miałaby 

w ofercie żadnego produktu z tej kategorii. 

Półka z tą kategorią nie jest zbyt szeroka – 

jak wynika z danych CMR w grudniu 2016 r. 

klienci poszukujący w osiedlowej placówce 

olejów mogli wybierać średnio spośród 4-5 

różnych produktów. Asortyment oliw jest 

zwykle jeszcze uboższy i  obejmuje średnio 

tylko 2 warianty. Żelaznym punktem oferty 

olejów w sklepach małoformatowych jest 

Olej Kujawski w litrowej butelce z oferty ZT 

„Kruszwica”, który można znaleźć aż w 95% 

placówek prowadzących sprzedaż tej ka-

tegorii, przy czym dystrybucja pozostałych 

marek i wariantów olejów nie przekracza 

50%. W kategorii oliw trudno wskazać pro-

dukt, który były tak powszechnie dostępny. 

Najszerszą dystrybucję udało się zbudować 

markom Basso i Monini, ale nawet one 

nie przekroczyły progu 10% obecności we 

wszystkich placówkach sprzedających oleje 

i oliwy” – mówi Elżbieta Szarejko z CMR.

W sklepach małoformatowych do 300 mkw. 

oliwa jest znacznie mniejszą kategorią niż olej 

– jej udział w wolumenie sprzedaży obu tych 

kategorii wynosi nieco ponad 1%. Ze względu 

na znacznie wyższe ceny w porównaniu do 

oleju udziały wartościowe są znacznie wyższe 

i wynoszą ponad 6%.

Grudzień to miesiąc, w którym sprzedaż 

zarówno olejów, jak i oliw osiąga szczyt sprze-

daży. Według danych CMR zdecydowanym 
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Trunki i napoje na 
rodzinne spotkania
Święta Bożego Narodzenia obfitują w liczne spotkania w gronie rodziny 
i przyjaciół, którym od lat towarzyszą nie tylko wyśmienite potrawy, ale 
także wyborne trunki i napoje. Podczas Bożego Narodzenia Polacy najchęt-

niej sięgają po wino, whisky, a także nalewki 

i likier. Piwo i wódka, które charakteryzują się 

najwyższą rotacją wśród alkoholi, w okresie 

świątecznym odchodzą na nieco dalszy plan, 

ale ich sprzedaż także rośnie. Powodzeniem 

cieszą się wersje premium i te w prezentowym 

opakowaniu. W okresie przedświątecznym 

warto pamiętać także o trunkach takich jak 

rum czy polskie miody pitne. 

Przy okazji robienia przedświątecznych za-

kupów klienci częściej wkładają do koszyków 

większe butelki i droższe marki, chętniej też 

sięgają po trunki, których nie pijają na co dzień.

Raport
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Robert Kabot
Head of Assortment Management Department
MV Poland

W okresie świątecznym Polacy chętniej sięgają po droższe 
alkohole. Stąd też półka sklepowa w czasie świąt powinna 
zawierać również droższe kategorie wódek i innych alkoholi. 
Konsumenci częściej sięgają po alkohole z innych kategorii, 
które w trakcie roku nie znajdują się w ogóle w kręgu ich zain-

teresowania. Dzieje się tak z dwóch powodów: kupują je na prezenty i starają się wzbo-
gacić swoje święta o marki ekskluzywne. W naszej ofercie są alkohole z najwyższej półki. 
W kategorii wódek jest to Stumbras Premium Organic, Stumbras Centenary, a także marka 
Millenium by Stumbras. Z innych ekskluzywnych wódek warto spróbować wódkę U’luvka 
w oryginalnej butelce. W kategorii whisky poleciłbym whisky Single Malt Bunnahabhain 
12YO i 18YO i Deanston, a w rumach markę Angostura. Na zdrowie!

Patrycja Sikorska
Menedżer PR i Marketingu Strategicznego 
TiM 

Święta Bożego Narodzenia to czas magicznych spotkań z rodziną 
i przyjaciółmi przy suto zastawionych stołach. Barszcz czerwo-
ny, zupa grzybowa, ryba po grecku, karp, pierogi, pieczony indyk 
czy kaczka to tylko nieliczne propozycje wśród tych, które cieszą 
podniebienia biesiadników. Smak świątecznych potraw urozmaici 

i podkreśli idealnie dobrane wino. Karp, łosoś czy dorsz stworzą wspaniałą kompozycję sma-
kową z chilijskim Panul Chardonnay. Francuskie Le Grand Noir Pinot Noir doskonale współgra 
z wędlinami i pasztetami na chłodno, z kolei szczep Malbec z tej serii to propozycja stworzona 
dla miłośników pieczonego indyka. Smak jagnięciny czy pieczonej kaczki uwydatni Panul Ca-
bernet Sauvignon. Półsłodkie, portugalskie wino Portada stanowi idealne połączenie z trady-
cyjnym makowcem. 
Warto jednak podkreślić, że najlepsze kompozycje stanowią zestawienia, które najbardziej od-
powiadają gościom i gospodarzom. 

TIM
Le Grand Noir Malbec

MV 
POLAND
Stumbras 
Premium 
Organic 

Panul Chardonnay Reserve

Rum Angostura

Z OFERTY PRODUCENTA

Raport

Polska gościnność
Na zlecenie AMBRA S.A. agencja badawcza 

SW Research przeprowadziła badanie „Baro-

metr polskiej gościnności” wśród 1000 Polaków. 

Okazuje się, że ponad 40% badanych uważa 

polską gościnność za naszą chlubną cechę naro-

dową. Większość ankietowanych ma pozytywne 

skojarzenia z przyjęciami (lubimy tak spędzać 

czas i czerpiemy przyjemność z kontaktów to-

warzyskich), a co najmniej 39% odczuwa satys-

fakcję zarówno ze spotkania towarzyskiego, jak 

i z jedzenia oraz picia, które mu towarzyszą. Co 

do formy spędzania wolnego czasu ze znajomy-

mi i bliskimi, ponad wystawne przyjęcia zdecy-

dowanie wolimy kameralne spotkania, np. grill 

(46,3%), niezobowiązujące imprezy przy alko-

holu i przekąskach (25,7%) czy domowe obiady 

(17,1%). Nikogo nie powinno zaskoczyć również 

to, że 49% badanych dba o dobry humor wszyst-

kich zebranych, a 45% lubi eksperymentować ze 

smakami w kuchni. 

„Gościnność z definicji bazuje na wymianie za-

równo doświadczeń, uczuć, jak i budowaniu rela-

cji. Nic więc dziwnego, że wolimy spotkania w ka-

meralnym gronie, stwarzając idealne warunki do 

nawiązywania bliskich więzi. Towarzysząca temu 

intymność sprzyja swobodnej atmosferze oraz 

kreowaniu własnych zwyczajów towarzyskich. 

Nawet drobne nowinki w menu, uwzględniające 

gusta gości, wprowadzają pewien element zasko-

czenia. Koncepcja Cydru Lubelskiego Lodowego 

idealnie wpisuje się w to połączenie: tradycji, ale 

i powiewu nowości oraz świeżości” – komentuje 

Ewa Klepacka-Gryz, psycholog. 

 Wzrosła produkcja wódki
Z danych Głównego Urzędu Statystycz-

nego wynika, że w sierpniu 2017 roku pro-

dukcja wódki czystej w przeliczeniu na 100-

proc. alkohol wzrosła o 3,2% wobec sierpnia 

2016 roku i wyniosła 7,95 miliona litrów. 

W ujęciu miesięcznym produkcja wódki 

w sierpniu 2017 roku wzrosła wobec lipca 

2017 roku o 12,5%.

Jak komentują eksperci, po około dwóch la-

tach kryzysu w branży spirytusowej związane-

go głównie z podwyżką akcyzy w 2014 roku, 

sytuacja w sektorze spirytusowym ustabilizo-

wała się po wcześniejszych zawirowaniach.

Rok 2017 przyniósł wyraźną stabilizację na 

rynku wyrobów spirytusowych, której efek-

tem jest wzrost produkcji i sprzedaży wódki 
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Mateusz Marciniak
Specjalista ds. PR
CEDC International

Okres świąteczny spędzamy w gronie rodziny i przyjaciół przy 
suto zastawionych stołach. Oprócz tradycyjnych, świątecznych 
potraw, nie może też zabraknąć na nich alkoholu. Konsumen-
ci na takie okazje najchętniej wybierają wódki czyste, jak lider 
rynku, Żubrówka Biała. Coraz popularniejsze są również wódki 

z wyższych segmentów cenowych, jak np. Bols Platinum czy pszeniczna Żubrówka Czarna. 
Ciekawym urozmaiceniem świątecznego stołu, a zarazem alkoholami doskonale podkreśla-
jącymi smak potraw, mogą być wódki z nutami smakowymi jak np. Żubrówka Biała z nutą 
mięty lub jałowca, czy Soplica Uszlachetniona jabłkiem lub śliwką. Na polskich stołach coraz 
częściej gości też wino. Do ciężkich, świątecznych dań idealnie pasować będą czerwone wa-
rianty Carlo Rossi, np. nowość – Carlo Rossi Intense Sweet Concord. Chętnie kupowane są też 
alkohole z kategorii brown spirits, również w charakterze prezentu. Idealną propozycją będą 
tutaj szkockie whisky, np. Grant’s Select Reserve lub Grant’s 12YO, najpopularniejsza whisky 
single malt na świecie, Glenfiddich, lub eleganckie zestawy prezentowe z irlandzką whiskey 
marki Tullamore D.E.W.

CEDC INTERNATIONAL
Carlo Rossi Intense Sweet 
Concord

SZCZECIŃSKA FABRYKA 
WÓDEK „STARKA”
Starka

Soplica 
Uszlachetniona 
jabłkiem

Z OFERTY PRODUCENTA

Magdalena Zielińska 
Prezes Związku Pracodawców 
Polska Rada Winiarstwa

W okresie świąteczno-noworocznym sprzedaż napojów alko-
holowych znacząco wzrasta, tym samym to szczególny czas dla 
branży winiarskiej. Czwarty kwartał roku ma strategiczne zna-
czenie dla wielu firm. Z badań rynku wynika, że spośród alkoholi 
kupowanych na prezenty, Polacy najchętniej wybierają czerwone 

wino. Winem podkreślają też wyjątkowość spotkań towarzyskich. Nastrój świąt i związanych 
z nimi uroczystości powoduje, że decydując się na zakup są w stanie wydać więcej, częściej 
więc wybierają wina z segmentu premium.
W okresie zimowym jeszcze większą przewagę odnotowują wina czerwone. Chętniej i znacz-
nie częściej sięgamy po rozgrzewające, nieco cięższe trunki – miody pitne, wina grzane 
i wzmacniane. Z okresem noworocznym zaś nierozerwalnie związany jest pik konsumpcji win 
musujących. Do tej pory na ten sezon przypadało niemal 40% ich rocznej sprzedaży. 

Raport

w  ostatnich miesiącach. To oczywiście po-

zwala producentom i dystrybutorom z opty-

mizmem spoglądać w przyszłość. Zwłaszcza, 

że przed nami najważniejszy dla branży okres 

– Święta Bożego Narodzenia oraz karnawał, 

podczas których sprzedaż wódki znacząco 

rośnie. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, 

że w tym roku przerwa świąteczna będzie o 

dwa dni dłuższa niż w zeszłym roku, a to nie-

wątpliwie zwiększy ilość okazji do spotkań, 

podczas których spożywane są trunki. Dlatego 

też, opierając się na danych z lat ubiegłych, 

prognozować można, że w ciągu najbliższych 

trzech miesięcy zainteresowanie konsumen-

tów tą kategorią będzie większe. Niewątpliwie 

wpływ tych tendencji najbardziej odczują pro-

ducenci alkoholi, w tym wódek, z  segmentu 

premium. To konsekwencja zbliżającego się 

okresu, w którym konsumenci chętniej sięga-

ją po produkty droższe, przeznaczając je nie 

tylko do konsumpcji, ale również na prezenty. 

Ale jest to również wynik obserwowanej od 

kilku już lat zmiany na rynku wódek i wzrostu 

popularności alkoholi droższych, ale w ślad za 

tym, lepszych jakościowo. 

Jak pokazują dane CMR, święta nie wpły-

wają na sprzedaż małych opakowań wódek w 

sklepach małoformatowych do 300 mkw., ale 

zdecydowanie zwiększają popyt na większe 

butelki – w grudniu lepiej sprzedają się niemal 

wszystkie wódki czyste w opakowaniach 500 

i 700 ml oraz niektóre warianty wódek sma-

kowych w opakowaniach 500 ml. Jak komen-

tuje Elżbieta Szarejko z CMR, na paragonach, 

a więc w domyśle też na świątecznych stołach 

najczęściej pojawiają się trzy najpopularniejsze 

marki wódki czystej z segmentu mainstream, 

czyli Żubrówka Biała (w grudniu 2016 r. pół-

litrowa butelka z ta wódką występowała na 

11% wszystkich paragonów z wódką czystą), 

Żołądkowa Czysta de Luxe i Krupnik Czysty. 

W grudniu znacznie lepiej niż w innych mie-

siącach sprzedają się także wódki z wyższych 

segmentów cenowych, takie jak np. Bols, Stock 

Prestige, Wyborowa czy Finlandia. W grudniu 

znacznie częściej zdarzają się też transakcje 

dotyczące zakupu więcej niż jednego opako-

wania wódki. W grudniu 2016 r. na ponad 

8% paragonów z wódką czystą w pojemności 

500  ml występowały 2 butelki, a na prawie 

3% – co najmniej 3 opakowania takich wódek. 

W przypadku wódek w butelkach o pojemno-
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AMBRA
Cydr 
Lubelski 
Lodowy

BROWN-
FORMAN 
POLSKA
Finlandia® Vodka 
z miniaturkami 
smakowymi

Finlandia® 
Vodka

Z OFERTY PRODUCENTA
Wiesław Wysokiński 
Sommelier Centrum Wina
Członek Zarządu Stowarzyszenia Sommelierów Polskich

Cydr Lubelski Lodowy jest fantastyczną propozycją na świątecz-
ne przyjęcia. Podczas rodzinnego obiadu czy uroczystej kolacji 
będzie świetnym finałem. Wówczas warto go podać do deseru 
(np. szarlotki czy naleśników z owocami) lub zamiast deseru. 
Może również być perełką na początek, gdy chcemy zapropo-

nować swoim gościom coś specjalnego, pochwalić się nowym odkryciem i wspólnie uczcić 
wyjątkową okazję. Co ciekawe, w takim przypadku cydr zaostrzy apetyty gości! Cydr Lubelski 
Lodowy ma piękny aromat, dlatego warto podać go po schłodzeniu, w kieliszkach do białego 
wina o szerokiej podstawie u dołu i delikatnie zwężających się ku górze, dzięki czemu wydo-
byte zostanie całe piękno zapachu owoców, lata, słodyczy i słońca. To wszystko czyni Cydr 
Lodowy idealnym wyborem do celebracji tak szczególnych okazji jak święta.

Małgorzata Infeld 
Senior Brand Manager Finlandia Vodka

Brown-Forman Polska

Święta to niezwyczajny czas, podczas którego dzielimy się z 
najbliższymi tym, co mamy najlepsze. Dotyczy to również pre-
zentów. Dlatego też warto sięgać po upominki, które łączą 
najwyższą jakość i elegancję, uzupełnione o nutę niezwyczaj-
ności. W roli tej doskonale sprawdzą się produkty z portfolio 

Finlandia® Vodka. Doskonała, perfekcyjnie zbalansowana w smaku wódka, produkowana ze 
specjalnie wyselekcjonowanego jęczmienia, który dojrzewa w promieniach fińskiego słońca 
oraz wody, filtrowanej przez polodowcowe moreny, zamknięta jest w eleganckiej butelce. 
Jej warianty prezentowe, dostępne w okresie przedświątecznym, odpowiedzą na najbar-
dziej wymagające gusta. Propozycją dla osób, które cenią najwyższą jakość produktów jest 
Finlandia® Vodka w granatowym kartoniku prezentowym, przewiązanym kontrastującą, 
czerwoną wstążką. Natomiast dla osób ceniących doskonałą jakość Finlandia® Vodka, a jed-
nocześnie pragnących odkryć bogactwo naturalnych smaków wódek gatunkowych, dostęp-
nych w portfolio marki, idealną propozycją będzie Finlandia® Vodka w zestawie z czterema 
miniaturkami smakowymi – Finlandia Coconut® Vodka, Finlandia Redberry® Vodka, Finlan-
dia Lime® Vodka oraz Finlandia Grapefruit® Vodka. Ten unikalny zestaw niezmiennie cieszy 
się ogromną popularnością wśród konsumentów. 
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ści 700 ml na 6% paragonów występowały 2 

butelki, a co siedemdziesiąty klient sięgający 

po wódki czyste w takiej pojemności kupo-

wał od razu 3 lub więcej opakowań. Zakupy 

większej ilości wódki oraz zainteresowanie 

droższymi markami przekładają się na wzrost 

średniej wartości zakupu. W grudniu 2017 r. 

jednorazowy wydatek na wódki czyste w opa-

kowaniach 500 ml wyniósł 26,40 zł, natomiast 

za wódki w pojemnościach 700 ml płacono 

średnio 41,10 zł.

Trendy na rynku whisky
Polacy coraz częściej wybierają lepsze ga-

tunki whisky i stawiają na droższe wersje tego 

trunku. Takie wnioski płyną z najnowszych 

danych publikowanych przez Scotch Whisky 

Association. Od kilku lat trwa nieprzerwany 

boom na whisky. Przybywa smakoszy, blogów 

oraz festiwali z bogatą ofertą trunków. W ciągu 

ostatnich pięciu lat wzrost importu whisky do 

kraju osiągał wartości dwucyfrowe. W ostatnich 

miesiącach mamy do czynienia z nieznacznym 

wyhamowaniem tego tempa, co można tłuma-

czyć nowym, zauważalnym trendem rynko-

wym. Jak podaje SWA (Scotch Whisky Associa-

tion), w okresie od stycznia do lipca tego roku 

cały segment „szkockiej” whisky spadł w ujęciu 

ilościowym o 8,75%, podczas gdy w ujęciu 

wartościowym wzrósł o 6% Podobny trend wi-

doczny jest w kategorii single malt – import do 

Polski w ujęciu wolumenowym spadł o 13%, 

zaś w ujęciu wartościowym wzrósł o 7% Te 

wskaźniki są dokładnym odzwierciedleniem 

trendów światowych, w których wzrost war-

tościowy importu znacznie przewyższa wzrost 

ilościowy. Oznacza to, że Polacy – podobnie 

jak reszta świata – kupują mniej butelek, ale 

stawiają na droższe wersje. 

Jednym z powodów takiego zjawiska jest 

znacząca poprawa sytuacji finansowej pol-

skiego społeczeństwa. Według szacunków, 
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J.A. Baczewski Vodka 
Monopolowa
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„UZDROWISKO 
WIENIEC”
„Selenka” Wieniec-
Zdrój Niegazowana

„Selenka” 
Wieniec-Zdrój 
Mocno Gazowana

Z OFERTY PRODUCENTA
Krzysztof Grządziel
Właściciel Rozlewni Wody i Uzdrowiska w Wieńcu-Zdroju

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się do nas wielkimi krokami. 
Będzie, jak co roku, pięknie, magicznie, kolorowo, rodzinnie. Po-
lacy związani w większości z tradycją spędzą je przy suto zasta-
wionych stołach. Pamiętać jednak powinniśmy, że warto, szcze-
gólnie w te wyjątkowe dni, zamienić sztucznie barwione napoje, 
które powodują odkładanie się toksyn w organizmie, na polską, 

zdrową, zawierającą bardzo rzadko spotykany selen, wodę. Mowa oczywiście o Selence, 
pochodzącej z centralnej Polski, wydobywanej ze źródła studni głębinowej mieszczącej się 
w Wieńcu-Zdroju. Nasza woda ze względu na swój skład, należy do wód unikatowych. Za-
wiera rzadko spotykany selen, który bezsprzecznie wzmacnia nasz system odpornościowy, 
zmniejsza ryzyko raka u palaczy, pomaga w niwelowaniu metali ciężkich z organizmu. Po-
prawia stan włosów, skóry i paznokci oraz opóźnia proces starzenia. Oprócz selenu zawiera 
również w swym składzie magnez, wapń, sód, siarczany, chlorek, wodorowęglany i fluorki.
Dlatego pijmy Selenkę nie tylko od święta. Na zdrowie…

w  2018 roku liczba zamożnych i bogatych 

podatników nad Wisłą może zbliżyć się do 

1,2 mln, a ich łączne dochody osiągną war-

tość ponad 200  mld zł. Dla porównania, do 

końca 2015  roku było ich 969 tysięcy. Drugi 

to większa dostępność na półkach sklepowych 

lepszych odmian whisky oraz wyrastających 

jak grzyby po deszczu festiwali, które promują 

ten trunek.

Polscy konsumenci coraz chętniej sięgają po 

alkohole z kategorii brown spirits. Odzwiercie-

dla to dwucyfrowa dynamika sprzedaży whisky, 

whiskey i burbonów. Jak przyznaje Mateusz 

Marciniak, Specjalista ds. PR w CEDC Interna-

tional – największą sprzedaż notują marki ma-

instreamowe obecne w dyskontach i kanale no-

woczesnym, głównie spośród szkockich whisky, 

aczkolwiek sukcesywnie rośnie też sprzedaż 

whiskey irlandzkich, amerykańskich i burbo-

nów. Obserwujemy też tendencję wzrostową 

sprzedaży w segmentach premium i superpre-

mium – to podobny trend jak w przypadku np. 

wódki, mający ścisły związek z bogaceniem się 

naszego społeczeństwa i konsumentów. Naj-

popularniejsza pojemność w tym segmencie 

to oczywiście opakowania 700 ml, aczkolwiek 

rośnie sprzedaż większych opakowań o pojem-

ności 1,5-1,75 l, głównie dedykowanych dla 

whisky blended z segmentu mainstreamowego.

Jak wynika z danych CMR* grudzień to 

czas żniw dla producentów whisky – w 2016 

r. liczba paragonów, na których można było 

znaleźć tę kategorię była o prawie 40% wyższa 

niż w  listopadzie. „Duże wzrosty odnotowały 

w tym czasie wszystkie czołowe marki – Ballan-

tine’s, Johnnie Walker, Jack Daniel’s i Grant’s. 

W grudniu 2016 r. co dziesiąta osoba kupująca 

whisky decydowała się na Ballantine’s Finest 

w 700 ml opakowaniu. Warto zauważyć, że 

przed świętami klienci sklepów małoformato-

wych chętniej sięgają po większe opakowania 

whisky – w ich koszykach częściej można zna-

leźć butelki o pojemności 700 i 1000 ml, co 

wpływa na wzrost średniej wartości transakcji. 

W grudniu 2016 r. średni wydatek na zakup 

whisky w sklepach małoformatowych wyniósł 

76,4 zł, o ponad 10% więcej niż listopadzie” – 

mówi Elżbieta Szarejko z CMR.

W ostatnim miesiącu roku w sklepach ma-

łoformatowych do 300 mkw. lepiej niż w in-

nych miesiącach sprzedają się też brandy, ko-

niaki winiaki, a także likiery i kremy. W tym 

czasie wyraźnie rośnie też zainteresowanie 

trunkami, które przez pozostałą część roku 

nie znajdują zbyt wielu nabywców, jak rum 

czy miód pitny.

Preferencje konsumentów 
w kategorii wina 

Sprzedaż wina w Polsce od lat stabilnie ro-

śnie. W ostatnim okresie w stałym tempie 5-6% 

rocznie i póki co spodziewamy się dalszej konty-

nuacji tego zjawiska. Stopniowo rośnie też cena 

wybieranego wina. Przeciętny Polak konsumuje 

jednak tylko ok. 6,5 l wyrobów winiarskich rocz-

nie. „To ciągle niewiele w porównaniu z kraja-

mi winiarskimi Unii, gdzie spożywa się nawet 

do 40 l win na osobę rocznie. Obserwowana 

dysproporcja daje jednak pewność, że tenden-

cja do zrównywania trendów będzie gwarancją 

kontynuacji wzrostów sprzedaży w połączeniu 

z rozwojem kultury winiarskiej w naszym kraju” 

– przyznaje Magdalena Zielińska, Prezes Związ-

ku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Główną część rynku win gronowych stano-

wią niezmiennie wina spokojne. Jak przyzna-

je Prezes Związku Pracodawców Polska Rada 

Winiarstwa – Polacy wybierają najczęściej wina 

czerwone, półwytrawne i półsłodkie, jednak 

wraz z ich dojrzałością konsumencką wzrasta 

zainteresowanie smakami wytrawnymi. Spore 

wzrosty odnotowuje wino różowe, które jesz-

cze kilka lat temu nie odgrywało istotnej roli 

na rynku. Spadki obserwowane są natomiast 

w kategorii wermutów. 

*CMR sklepy małoformatowe do 300 mkw.

„Selenka” 
Wieniec-Zdrój 
Gazowana
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Największy spadek odnotowuje grupa fer-

mentowanych napojów winiarskich, do której 

zaliczane są wina owocowe, szczególnie te 

należące do segmentu napojów ekonomicz-

nych. Należy jednak zauważyć wzrastającą 

w  ostatnim czasie ilość marek jakościowych 

win owocowych. Zainteresowanie nimi zgod-

ne jest z aktualnymi trendami – poszukiwanie 

produktów lokalnych i tradycyjnych. 

Aktualnym hitem na rynku win są wina 

musujące wyższej jakości. „Prosecco bez 

wątpienia można nazwać akceleratorem 

rozwoju tej kategorii. Dużo większym za-

interesowaniem niż w poprzednich latach 

cieszyły się w tym roku takie wina jak Cava 

czy Szampan. Zjawisko to nie było zaskocze-

niem, jest zgodne ze światowym trendami. 

Światowe prognozy wskazują na wina mu-

sujące jako jedną z najszybciej rozwijają-

cych się kategorii alkoholowych na świecie. 

Spodziewamy się zatem kontynuacji wzrostu 

oraz związanej z nią zmiany modelu kon-

sumpcji. Spożycie win musujących nie bę-

dzie się wiązało jedynie z wielkimi okazjami, 

jak było do tej pory. Polacy przekonali się, 

że są one znakomite również na co dzień” – 

podsumowuje Magdalena Zielińska.

 „Rynek wina w Polsce wciąż rośnie. Syste-

matycznie wzrasta liczba miłośników win wy-

trawnych, polscy konsumenci są coraz bardziej 

świadomi swoich wyborów. Zauważalna jest 

zmiana preferencji konsumentów w zakresie 

wyborów cenowych. Rezygnujemy z zakupu 

win w przedziale 10-15 zł na rzecz zakresu 

cenowego 25-30 zł. Konsumenci chętniej się-

gają po wina wytrawne, co oznacza, że spo-

łeczeństwo jest coraz bardziej wyedukowane 

w kwestii wina. Warto jednak podkreślić, że 

wina półsłodkie nadal utrzymują tendencje 

wzrostowe. Dużą popularnością cieszą się 

wina musujące. Jeszcze niedawno kategoria ta 

królowa w IV kwartale, obecnie są to produkty 

całoroczne. Moda na Prosecco czy hiszpańską 

Cavę nie przemija, a trend ten przekłada się na 

całą kategorię produktów” – dodaje Patrycja 

Sikorska, TiM.

Jak wynika z danych CMR, koniec roku to 

szczyt sprzedaży win stołowych, deserowych, 

wermutów oraz oczywiście win musujących. 

W sklepach małoformatowych do 300 mkw. 

najważniejszym segmentem są wina stołowe, 

które odpowiadają za ponad 70% wartości 

sprzedaży win w sklepach małoformatowych, 

choć w grudniu ich udział spada na rzecz szam-

panów i win musujących. W ostatnim miesią-

cu wina z bąbelkami odpowiadają za prawie 

40% w wolumenu i 30% w wartości sprzedaży, 

podczas gdy w pozostałych miesiącach jest to 

odpowiednio około 16% i 13%.

W grudniu 2016 r. średni wydatek na wina 

stołowe w sklepach małoformatowych wy-

niósł 22,6 zł, nieco więcej niż w listopadzie 

i innych miesiącach – wynika z danych CMR. 

W okresie przedświątecznym klienci sklepów 

małoformatowych często decydują się na za-

kup większej liczby opakowań – w grudniu 

2016 r. co ósmy klient kupujący wino stołowe 

wkładał do koszyka 2 butelki, a co czterdzie-

Weronika Grzybowska-Janik
Brand Manager ROKO, 3 Owoce
Zbyszko Company

Święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją, aby wraz z bliski-
mi zasiąść przy stole wśród tradycyjnych potraw, napoi, dekora-
cji. Do świątecznych dań idealnie pasują wyróżniające się głębią 
smaku napoje Zbyszko 3 Owoce Niegazowane 1,75 l, w wersji 
Jabłko-Wiśnia, Pomarańcza-Brzoskwinia lub Coctail Witamino-

wy. Doskonałym dopełnieniem świątecznego oraz Sylwestrowego stołu dla konsumentów 
ceniących wyraziste, orzeźwiające smaki będą napoje Polo Cockta 1,25 l oraz cała linia Zbysz-
ko 3 Owoce Gazowane 1,5 l w bogatej ofercie smakowej, a także nowej niższej cenie. Napoje 
firmy Zbyszko Company nie zawierają konserwantów, ponadto zapewniają szybką rotację na 
półce. Życzymy zdrowych, radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo pozy-
tywnej energii i wielu sukcesów w Nowym Roku. 

ZBYSZKO 
COMPANY
Zbyszko 3 Cytryny

Zbyszko 3 Owoce 
Niegazowane
Jabłko-Wiśnia

Z OFERTY PRODUCENTA

Sok 100% 
Tłoczony z Jabłek 
z Mango

HORTEX 
HOLDING
Pomarańcza Sok 
100%

TYMBARK
Tymbark Nektar 
Pomarańcza 
Mandarynka

Tymbark nektar 
Czarna Porzeczka
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Maxpol Sp. z o.o., 
ul. Puławska 479, 02-844 Warszawa, 

tel.: +48 22 628 06 21, 
625 14 08

maxpol@maxpol-targi.com.pl, 
www.maxpol-targi.com.pl

PPH Maxpol Sp. z o.o. oferuje:
� kompleksową organizację targów 

na całym świecie,
� projektowanie stoisk,

� zabudowę stoisk targowych,
� transport eksponatów,

� rezerwację noclegów i biletów 
lotniczych

LIDER 
USŁUG TARGOWYCH

Złoty
Paragon
2015

Złoty
Paragon
2015

TARGI SPOŻYWCZE W 2017 ROKU
TALLINN FOOD FAIR ESTONIA TALLINN 25-27 października

INDAGRA FOOD & DRINK RUMUNIA BUKARESZT 25-29 października      

WORLD FOOD KAZACHSTAN AŁMATY 1-3 listopada

INTERFOOD & DRINK BUŁGARIA SOFIA 8-11 listopada

FOODEX SAUDI ARABIA SAUDYJSKA DŻEDDAH 12-15 listopada

LATIN FOOD EXPO PANAMA PANAMA 16-18 listopada 

SIAL INTERFOOD INDONEZJA DŻAKARTA 22-25 listopada

MONTE CARLO GASTRONOMIE MONAKO MONTE CARLO 24-27 listopada

ISRAFOOD IZRAEL TEL AWIW 28-30 listopada

FOOD & DRINK EAST AFRICA KENIA NAIROBI 28-30 listopada

PLMA SZANGHAJ CHINY SZANGHAJ 28 -30 listopada

MIDDLE EAST NATURAL & ORGANIC ZEA DUBAI 11-13 grudnia 

SIAL MIDDLE EAST ZJEDNOCZONE  
EMIRATY ARABSKIE ABU DHABI 12-14 grudzień

TARGI SPOŻYWCZE W 2018 ROKU
FOOD HOSPITALITY WORLD INDIE MUMBAJ 18-20 stycznia

ISM NIEMCY KOLONIA 28-31 stycznia

PRODEXPO ROSJA MOSKWA 5-9 lutego

BIOFACH/ VIVANESS NIEMCY NORYMBERGA 14-17 lutego

SUPERMARKET TRADE SHOW JAPONIA TOKIO 14-16 lutego 

PRIVATE LABEL TRADE SHOW JAPONIA TOKIO 20-23 lutego

EXPO ANTAD & ALIMENTARIA 
MÉXICO MEKSYK GUADALAJARA 6-8 marca

WORLD FOOD EXPO KOREA KOREA marca

INTERNORGA NIEMCY HAMBURG 9-13 marca

FOOD EXPO GREECE GRECJA ATENY 10-12 marca

INTERNATIONAL PRIVATE LABEL 
SHOW ROSJA MOSKWA 21-22 marca

WINE & GOURMET JAPONIA TOKIO 11-13 kwiecień

ANUFOOD EURASIA TURCJA STAMBUŁ kwiecień

FOOD & DRINK EXPO WIELKA BRYTANIA BIRMINGHAM 16-18 kwiecieñ
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sty decydował się na zakup 3 i więcej opako-

wań. „Przed świętami rośnie sprzedaż niemal 

wszystkich marek i wariantów win stołowych, 

ale największe triumfy w grudniu 2016 r. świę-

ciło Carlo Rossi (wina tej marki znajdowały się 

na prawie 16% paragonów z tą kategorią). W 

czołówce najczęściej wybieranych win w tym 

czasie znalazły się trzy warianty win Carlo 

Rossi (czerwone słodkie, Pink Moscato oraz 

California Rose), a także czerwone półsłodkie 

Fresco” – dodaje Elżbieta Szarejko z CMR. 

Woda zdrowia doda
Silny trend prozdrowotny, w tym także pro-

wadzenie aktywnego trybu życia w ostatnich 

latach zaowocował rekordowym wzrostem 

rynku wody butelkowanej w Polsce. Mimo, że 

największa sprzedaż zawsze przypada w okre-

sie letnim, popyt na wodę trwa cały rok. Bio-

rąc pod uwagę wyniki z ubiegłego roku, ciepły 

początek 2016 roku przełożył się na 6,8-proc. 

wzrost wolumenu sprzedaży w ostatnich sze-

ściu miesiącach. Według ekspertów w 2017 

roku rynek wody powiększy się o kolejnych 

3,7% vs. 2016. W perspektywie pięcioletniej 

wielkość rynku wody wzrośnie o 17%. 

Od kilku lat w Polsce rośnie spożycie wody 

butelkowanej na osobę, średnio o 4 litry rocz-

nie, a woda jest najchętniej kupowanym napo-

jem bezalkoholowym.

Napoje i soki
W święta Polacy piją… oczywiście nie tylko 

napoje procentowe, ale także wodę, soki i na-

poje gazowane. Często te produkty są uzupeł-

nieniem lub dodatkiem do trunków alkoholo-

wych.

Napoje alkoholowe i bezalkoholowe to jed-

ne z najważniejszych kategorii w małoforma-

towych sklepach spożywczych do 300 mkw. 

zarówno pod względem udziałów w obrotach, 

jak i w liczbie transakcji. Szczyt sprzedaży na-

pojów bezalkoholowych przypada na miesiące 

letnie, ale zainteresowanie tymi produktami 

wyraźnie rośnie również grudniu. W okresie 

przedświątecznym zwiększa się również śred-

nia wielkość i wartość transakcji zakupu napo-

jów, co oznacza, że klienci sięgają po większe 

opakowania lub kupują jednorazowo kilka bu-

telek. Jak wynika z danych CMR, w ostatnim 

miesiącu roku wzrost sprzedaży wolumenowej 

i obrotów notują wszyscy najwięksi producenci 

napojów gazowanych, czyli Coca-Cola, Pepsi, 

Zbyszko i Hoop. Podobnie jak w pozostałych 

miesiącach, w grudniu klienci najchętniej się-

gają po colę, ale w tym okresie częściej wy-

bierają swoje ulubione marki w większych 

opakowaniach – to właśnie w tym czasie szczyt 

sprzedaży osiągają butelki Coca-Coli i Pepsi o 

pojemności 2250 ml i dwulitrowe butelki Hoop 

Coli. Polacy chętnie w święta piją też Sprite, 

Fantę oraz napoje gazowane marek Hellena i 

Zbyszko. W grudniu 2016 r. Coca-Cola w opa-

kowaniach największej pojemności pojawiała 

się na 9% paragonów, a Pepsi – na 8%. 

Sprzedaż soków, nektarów i napojów 

w  sklepach małoformatowych również no-

tuje w  grudniu wzrosty (w porównaniu do 

np. listopada), jednak nie wszystkie rodzaje 

tych produktów rosną jednakowo dynamicz-

nie. Święta nie mają wyraźnego wpływu na 

sprzedaż soków i napojów w małych opa-

kowaniach, w  tym okresie zwiększa się za 

to znaczenie większych kartonów i butelek. 

„W  ubiegłym roku w okresie przedświątecz-

nym do koszyków klientów najczęściej trafiał 

sok pomarańczowy Tymbark w 1 l opakowa-

niu (pojawiał się na prawie 4% wszystkich pa-

ragonów z tą kategorią). Częściej niż w innych 

miesiącach na paragonach można było zna-

leźć sok jabłkowy Tymbark w opakowaniu 1 l, 

pomarańczowy napój Caprio w dwulitrowym 

opakowaniu oraz litrowy karton soku poma-

rańczowego Tymbark oraz sok pomarańczowy 

Hortex w  opakowaniu 1 l. W  czołówce naj-

lepiej sprzedających się produktów, podob-

nie jak w całym roku, znalazły się wówczas 

również napoje Tymbark w dużych butelkach 

w wariantach jabłko-wiśnia i jabłko-mięta” 

– podsumowuje Elżbieta Szarejko z CMR. 

Alkohole doskonale wpisują się w charakter 

świąteczny. Tradycyjnie – czysta wódka – w sam 

raz do świątecznego śledzika, ulubione wino – 

dopasowane do głównego dania, likier – spraw-

dzi się w towarzystwie deseru oraz whisky – nie 

tylko na prezent. Ale w większości polskich 

domów na stołach nie brakuje także napojów 

typu cola i innych, soków oraz po prostu wody.

Monika Górka

MOKATE
Loyd 
Żurawina 
i malina

Loyd 
Green 
Tea

Z OFERTY PRODUCENTA
Sylwia Mokrysz
Prokurent Mokate

W okresie zimowym, a przede wszystkim świątecznym, sprzedaż̇ 
herbat wzrasta – najwięcej zyskują̨ marki premium. Konsumenci 
coraz bardziej interesują̨ się̨ również herbatami o innowacyjnych 
smakach, popularny jest trend dbania o zdrowie, który przekłada 
się̨ na wzrost segmentu herbat ziołowych i funkcjonalnych.
Dużym powodzeniem wśród konsumentów cieszą się „Grzańce 

LOYD” – wysokiej jakości herbata czarna z różnymi przyprawami, sokami itp., oraz z domiesz-
ką alkoholu zamkniętego w mikrokapsułkach. Doskonałe na rozgrzewkę są również herbaty 
owocowo-ziołowe LOYD Warming Tea (z aromatycznymi, rozgrzewającymi przyprawami).
Ciekawą propozycją dla wymagających klientów jest linia herbat Loyd Finest Selection w eks-
kluzywnych puszkach. Mogą być wspaniałym elementem eleganckiego prezentu świąteczne-
go, ale także doskonałą herbatą.
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Kobiece wybory to nie tylko kosmetyki i pro-

dukty fit. Jak się okazuje, to one najczęściej 

robią zakupy dla całej rodziny i decydują o za-

kupie. Dlatego też nawet, gdy sklep odwiedza 

mężczyzna to często trzymana przez niego 

kartka z listą jest sporządzona przez kobietę. 

Zatem właściciel powinien tak skomponować 

ofertę, żeby to właśnie jego sklep został wska-

zany przez nią jako miejsce, gdzie mąż, chło-

pak czy syn, mają zrobić zakupy.

Kobieta decyduje
Na pytanie: „Kto odpowiada za zakupy spo-

żywcze kobiet?”, aż 94% pań odpowiedziało, że 

regularnie to one robią to osobiście, a sprawunki 

dotyczą potrzeb całej rodziny – wynika z bada-

nia przeprowadzonego przez trnd Polska. 5% 

wskazało, że zakupy robi inna osoba, ale one 

odpowiadają za przygotowanie listy. Z kolei tyl-

ko 1% pań przyznało, że obowiązek ten spada 

na inną osobę. Badanie zostało przeprowadzone 

na grupie 4122 kobiet we wrześniu tego roku.

A co kupują zazwyczaj kobiety? Na pierw-

szym miejscu znajdują się zazwyczaj pieczywo 

i nabiał. Produkty te pojawiają się w koszykach 

aż 92% pań. Równie popularne są warzywa 

i owoce – te, jak potwierdza trnd Polska, wy-

bierane są przez 91% kobiet. Mięso i ryby znaj-

dują się z kolei na paragonach 75% żeńskiej 

części klientów. Dalej znajdują się produkty 

Kobiety kupują więcej, częściej i... dłużej! Dlatego są w stanie wydać na zakupy więcej i są bardzo pożądanym 
klientem dla przedsiębiorcy prowadzącego sklep. Co wybierają, na co zwracają największą uwagę? Sprawdzamy 
wyniki badań i ofertę producentów skierowaną do kobiet.

Kobieta na zakupach...

Co jest najważniejsze dla kobiet podczas regularnych 
zakupów spożywczych?

źródło: trnd Polska

dobra jakość 
w przystępnej 

cenie

dostępne obecnie 
promocje

niska cena

rekomendacja 
znajomego lub 

członka rodziny

znana marka

wysoka jakość

10%

56%

25%

10%

5%

3%

1%

20% 30% 40% 50% 60%

Kategorie produktów
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3000
AMBASADORÓW

AKTYWNYCH PODCZAS
4 TYGODNI 
PROJEKTU

DESER
PYSZNY
SMAK

PRZEKASKA 
– TO NAJCZĘŚCIEJ 
UŻYWANE SŁOWA, 

BY OPISAĆ
MONTE PLUS

6,5 -TAK AMBASADORZY OCENILI MONTE Z DODATKAMI (W SKALI OD 1 DO 7) 

34 371
TESTÓW MONTE PLUS

PRZEPROWADZONYCH
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 Plus firmy Zott,
miała na celu zwiększenie świadomości nowych deserów w dwóch wariantach smakowych, wygenerowanie wysokiej jakości
doświadczeń z produktem oraz przekazania cennych wskazówek i opinii konsumentów dla marki. W ramach projektu Ambasadorzy
sami dokonywali zakupu 24 opakowań mlecznych deserów Monte Plus w najbardziej dogodnej dla siebie lokalizacji,
a następnie otrzymali zwrot poniesionych kosztów.

„Moja rodzina i znajomi mają zdania podzielone. Część 

wybrała Monte Plus Czekolada, a ja i pozostali uważamy, 

że Monte Plus Karmel to idealne połączenie.  

Ogólnie trudny wybór, bo oba smaki są pyszne!”  

Ambasadorka Katarzyna

„Oh, wersja z czekoladą skradła nasze serca. 

Sos czekoladowy jest tak gęsty, ciemny, intensywny... 

I tak pięknie kontrastuje z mleczną warstwą 

Monte Plus… Pycha!”

 Ambasador Rafał

Co osiągnęliśmy, dzięki współpracy z konsumentami? 

80%
KOBIET

20%
MĘŻCZYZN

98%
REGULARNIE 

KUPUJE DESERY 
MLECZNE 

53%
JE DESERY 
 MLECZNE 
 KAŻDEGO 

DNIA 81%
POSIADA

DZIECI 

100%
AKTYWNYCH 

W MEDIACH SPOŁECZ-
NOŚCIOWYCH

628 175
OSÓB, DO KTÓRYCH DOTARŁA 
INFORMACJA O MONTE PLUS

 W KANALE OFFLINE 

96%
POLECIŁOBY

MONTE PLUS

 

www.trnd.com/pl/projekty/monte-plus/

„MOJA REKOMENDACJA!“

03/2017

Co osiągnęliśmy, dzięki współpracy z konsumentami? Co osiągnęliśmy, dzięki współpracy z konsumentami? 

KUPUJE DESERY 
MLECZNE 

96%
„MOJA REKOMENDACJA!“

03/2017



VOG 
POLSKA
Kresto 
Słonecznik 
Pestki dyni 
Jagody goji

ŻYWIEC ZDRÓJ
Żywiec Zdrój Woda 
niegazowana

Żywiec Zdrój 
niegazowany ze 
smakiem truskawki

Z OFERTY PRODUCENTA

Jakie produkty kobieta kupuje dla swojego partnera, a jakie dla dziecka*?
Pytanie wielokrotnego wyboru

źródło: trnd Polska

*w przypadku dualnych kategorii, te oznaczone gwiazdką dotyczą dzieci

10% 20% 30% 40% 50% 60%

dla partnera
dla dziecka

70% 80%

26%
64%

67%

74%

66%

62%

38%

47%

49%

42%

19%

17%

13%

25%

24%

23%

23%

23%

23%

23%

22%

21%

15%

15%

6%

pieczywo

nabiał

owoce

warzywa

słone przekąski

słodycze

alkohol / zabawki*

mięso i ryby

kosmetyki

prasa / prasa dla dzieci*

dania gotowe

karma dla zwierząt

chemia gospodarcza / 
środki czystości*

Kategorie produktów

chemii gospodarczej i słodycze. Pojawiają się 

one na listach odpowiednio 65 i 62% pań 

robiących zakupy. Co jeszcze znajduje się na 

„damskim” paragonie? 52% kobiet biorących 

udział w badaniu trnd Polska wskazało na ko-

smetyki. Z kolei kojarzone z męskimi wybo-

rami słone przekąski i alkohol znajdują się na 

listach zakupów odpowiednio 46 i 37% pań. 

Badania wykazało, że najmniej popularnymi 

wśród kobiet są karmy dla zwierząt (kupuje je 

34% żeńskiej części klientów), prasa i kolorowe 

magazyny (30%), a także dania gotowe (27%).

Po pierwsze: dobra jakość 
i cena

Kobiece wybory uzależnione są od wielu 

czynników. A co jest najważniejsze? W bada-

niu przeprowadzonym przez trnd Polska lwia 
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*  Wykazano, że betaglukan występujący w owsie redukuje poziom cholesterolu we krwi. Korzystny efekt występuje przy spożyciu 3 g betaglukanu dziennie. Wysoki poziom 
cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby wieńcowej i zmiana jednego z tych czynników może wywierać 
korzystny wpływ lub nie wywierać go. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Jedna 40 g  porcja Nestlé Cheerios Oats zawiera 
ponad 1 g betaglukanu z owsa.

Cereal Partners Poland Toruń Pacific Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń, Biuro Obsługi Klienta, tel.: 56 61 04 164-167, fax: 56 61 04 170 

Zawierają naturalny 
betaglukan z owsa, obniżający 

poziom cholesterolu.*

Bez konieczności zalewania 
owsianki wrzątkiem  czy mlekiem. 

Smaczne również  „na sucho”. 

Pyszne, chrupiące płatki 
z pełnoziarnistego owsa z dodatkiem 

delikatnych kółeczek CHEERIOS.

ZDROWIE WYGODASMAK

Przepyszne płatki śniadaniowe z owsem,  
który pomoże Ci zadbać o kondycję Twojego serca!* 



Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

BAKALLAND
Mieszanka 
bakaliowa

Mieszanka 
orzechów

cześć respondentek odpowiedziała, że kluczo-

wa jest dobra jakość w przystępnej cenie. To 

połączenie okazuje się być głównym motywem 

zakupów. Dla 1/4 pań najistotniejsza jest z ko-

lei wyłącznie wysoka jakość produktu. Mniej 

znaczącymi, ale również istotnymi czynnikami 

zachęcającymi do zakupu są promocje, niska 

cena, rekomendacja zaufanej osoby, a także 

znana marka.

Jak się okazuje, spontaniczne zakupy są 

wśród kobiet bardzo popularne. Aż 68% ko-

biet zapytanych przez trnd Polska o sposób 

dokonywania zakupów odpowiedziało, że 

mimo, iż zazwyczaj posiadają listę, często ku-

pują produkty, którymi zainteresowały się do-

piero widząc je na sklepowej półce. 18% pań 

stawia z kolei na sprawdzony zestaw i w ich 

koszykach lądują te same produkty – np. jo-

gurty czy kosmetyki, ale decydują sie na róż-

ne marki. Istnieją jednak bardziej zdecydo-

wane klientki – 11% kobiet potwierdziło, że 

zawsze dokładnie wie co chce kupić i zawsze 

wybiera sprawdzone marki, przez co ich za-

kupy są niezwykle szybkie. 3% respondentek 

przyznaje, że ich wizyta w sklepie trwa dłu-

go, a dopiero podczas niej szukają informacji 

o zauważonych produktach w internecie czy 

podpytując znajomych. Niewiele pań prosi 

o pomoc ekspedientki, 0,16% zapytanych 

przez trnd Polska kobiet radzi się pracowni-

ków w kwestii wyboru zarówno produktów 

jaki i ich marek.

Oczywiście kobiety nie robią zakupów wy-

łącznie dla siebie. W ich koszykach bardzo 

często znajdują się produkty dla ich partnerów 

czy dzieci. Panie wskazują, że dla mężczyzny 

najczęściej kupują artykuły z działu piekarni-

czego i z kategorii nabiału. Najmniej popular-

nym wyborem w tym przypadku jest natomiast 

karma dla zwierząt. Z kolei dla dzieci panie 

najchętniej kupują owoce. Najrzadziej nato-

miast są to dania gotowe i środki czystości.

CMR o kobietach
Jedną z najdynamiczniej rozwijających się 

obecnie kategorii w sklepach małoformato-

wych do 300 mkw. jest szeroko rozumiana 

zdrowa żywność, po którą często sięgają wła-

Mieszanka orzechów i bakaliowa od Bakalland
Chrupiąca nowość w portfolio lidera rynku bakalii to Mieszanka orzechów. Specjalnie 
opracowana kompozycja orzechów laskowych, włoskich, nerkowców oraz migdałów 
blanszowanych stanowi chrupiącą i pełną wartości odżywczych przekąskę. Najwyższa ja-
kość składników sprawia, że chrupanie jest prawdziwą przyjemnością. Ten przysmak inte-
lektualistów, zbawiennie wpływający na pracę mózgu dostępny jest w opakowaniu 100 g.
Kolejna nowość w portfolio lidera rynku bakalii – Bakalland - to atrakcyjna kompozycja 
suszonych owoców i orzechów w postaci Mieszanki bakaliowej 100 g. Słodka i soczysta 
żurawina, chrupiący migdał oraz delikatny nerkowiec to połączenie uwielbiane w szcze-
gólności przez damską część miłośników bakalii. Wygodne i atrakcyjne wizualnie opa-
kowanie otwórz-zamknij sprawia, że mieszanka może bez problemu lądować w każdej 
damskiej torebce.

BAKALLAND

DELISSIMO ASSORTED od VOBRO
DELISSIMO ASSORTED 208 g stanowi rozsze-
rzenie oferty marki DELISSIMO firmy VOBRO. 
Produkt stanowi miks dwóch wariantów sma-
kowych: kul w otulinie czekolady deserowej i 
nadzieniu kakaowym oraz kul w otulinie czeko-
lady białej i nadzieniu mlecznym. Forma podania 
produktu jest idealna na nieformalny prezent lub 
do wspólnej konsumpcji podczas uroczystości 
rodzinnych lub spotkań z przyjaciółmi.

VOBRO

MOKATE
Fitmania owsianki

Fitmania Detox: Czystek, Aloe Vera, 
Algi
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Monika Kowal
Prezes Zarządu
Soti

Z naszych obserwacji wynika że kobiety bardzo poszukują pro-
duktów Zero Kalorii, Zero Cukrów – 100% Natury i Zdrowia, 
dlatego napoje SOTI Natural wpisały się w tę potrzebę. Kobie-
ty dużo częściej czytają etykiety produktów, ale też są bardziej 
podejrzliwe, komunikat „zero cukrów” weryfikują wnikliwie na 

tabeli odżywczej oraz w składnikach, szukając produktów, które tak jak herbaty w butelce 
SOTI Natural nie mają żadnych cukrów – nawet cukrów z owoców czy innych słodzików. 
Brak jakichkolwiek cukrów, konserwantów, słodzików to nie wszystko – produkt musi dawać 
też właściwości – być funkcjonalny, dlatego SOTI Natural Jaśminowa jest wybierana bardziej 
przez matki dla dzieci do plecaka, by dzieciom nie skakał poziom cukru oraz by zapobiec mi-
grenie, a SOTI Natural Zielona Herbata w butelce wybierana jest jako napój odchudzający, 
przyspieszający metabolizm, oczyszczający, jako codzienny detoks oraz naturalny energetyk.

SOTI
Soti Gyokuro Green Tea

Soti Jasmin Pearl Tea

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

śnie kobiety – zaznacza CMR. 

„Decyzja o rezygnacji z pieczywa skłania je 

często do poszukiwania zdrowszych alternatyw 

na półce z pieczywem chrupkim i waflami zbo-

żowymi. Jak wynika z danych CMR, w okresie 

od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. cała 

kategoria obejmująca m.in. pieczywo chrup-

kie, wafle zbożowe, mace i suchary, wzrosła 

w ujęciu wartościowym aż o 20%. Produkty 

z tej kategorii można znaleźć na półkach 80% 

sklepów małoformatowych” – opowiada Elż-

bieta Szarejko z CMR. Jak podkreśla ekspertka 

z instytutu – półka z tymi produktami stale się 

poszerza. W sierpniu tego roku klienci mo-

gli wybierać spośród 17 wariantów tego typu 

asortymentu, podczas gdy w 2016 r. ich wybór 

ograniczał się do 14 rodzajów (w tym czasie 

na półce przybyło średnio po 2 warianty wa-

fli zbożowych i pieczywa chrupkiego). Klienci 

sklepów małoformatowych do 300 mkw. naj-

więcej wydają na pieczywo z oferty firm Son-

ko, Kupiec i Wasa. W sierpniu tego roku na 

paragonach z tą kategorią najczęściej pojawia-

ły się Wafle Ryżowe Sonko z pestkami z dyni 

130 g (kupił je co dwudziesty klient sięgający 

po tego typu produkty), Wafle Kukurydziane 

Good Food 100 g oraz Wafle Ryżowe ze sło-

necznikiem Sonko (130 g).

CMR zaznacza, że kobiety często szukają też 

zamienników niezdrowych przekąsek, dlatego 

chętnie sięgają np. po batony zbożowe i owo-

cowe oraz chipsy owocowe. „O ile batony zbo-

żowe już na dobre zadomowiły się na półkach 

sklepów małoformatowych (w sierpniu 2017 r. 

można je było kupić w co drugiej takiej placów-

ce), to batony owocowe dopiero od niedawna 

walczą o stałe miejsce w ofercie – w sierpniu 

można je było kupić w 14% sklepów małofor-

matowych. Różnice widać również w szeroko-

ści asortymentu – oferta batonów zbożowych 

w sklepach prowadzących sprzedaż tej katego-

rii wynosi średnio około 6 wariantów, podczas 

gdy w przypadku batonów owocowych wybór 

ogranicza się do 3 produktów” – wyjaśnia Elż-

bieta Szarejko z CMR. 

Wśród najczęściej wybieranych batonów 

zbożowych w małoformatowych placówkach 

MIŁE SKOJARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI SĄ 
W STANIE SKŁONIĆ KLIENTKĘ DO PONOWNEGO 
ODWIEDZENIA SKLEPU
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Leszek Rodak
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
Polska Woda

Według ogólnie dostępnych informacji z ośrodków badawczych, 
blisko 70% wód w Polsce kupowanych jest przez kobiety. Są to 
przede wszystkim wody niegazowane lub lekkogazowane. Wy-
daje się, że kobiety uważniej czytają etykiety patrząc na pocho-
dzenie źródła, skład mineralny oraz na informację czy dana woda 

nadaje się dla małych dzieci i niemowląt. Poza tym kupują wodę dla całego domu przy okazji 
robienia codziennych zakupów. Dlatego zwracają uwagę na estetykę butelki, wygodę nalewa-
nia, no i oczywiście na cenę. Z tego powodu PRIMAVERA jest liderem segmentu wód niegazo-
wanych w hipermarketach, bowiem spełnia większość elementów, które są dla kobiet ważne. 
A najważniejsze z nich, to optymalna relacja jakości do ceny oraz pozytywna opinia Centrum 
Zdrowia Dziecka, jak również ergonomia i funkcjonalność butelek.

POLSKA WODA
Primavera niegazowana

Primavera 
lekko 
gazowana

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

handlowych pojawiają się produkty Nestlé, 

Oshee i Bakalland. W sierpniu 2017 r. najczę-

ściej kupowanymi przez nich produktami były 

Oshee Vitamin Musli Bar Magnez ze śliwkami 

i żurawiną, Nesquik Calcium i Oshee Vitamin 

Musli Bar Rodzynki Orzechy. W przypadku 

batonów owocowych najczęstszym wyborem 

pozostają: Fig Bar z Jagodami Baton Figowy 

i  Żurawinowy Baton z Witaminami Oshee 

oraz Dobra Kaloria Kokos & Orzech. Mimo, 

w dalszym ciągu niewielkiej dostępności i dość 

ograniczonego wyboru, kategoria batonów 

owocowych notuje wyraźne wzrosty. Jak pod-

kreśla CMR, w okresie od września 2016 r. do 

sierpnia 2017 r. klienci sklepów małoformato-

wych wydali na nią o 40% więcej niż w analo-

gicznym okresie rok wcześniej. 

Jeszcze bardziej (o 60%) wzrosły ich wydat-

ki na chipsy owocowe i warzywne. W sierpniu 

bieżącego roku takie produkty znajdowały się w 

ofercie co dziesiątej placówki handlowej do 300 

mkw., ale jednocześnie na półce można było zna-

leźć zwykle 2-3 warianty takich chipsów. Liderem 

sprzedaży przekąsek w tej formie w sklepach ma-

łego formatu jest firma Crispy Natural, a najwięk-

szą popularnością cieszą się warianty: Chrupiące 

Plasterki Truskawki (15 g), Chipsy z jabłek (18 g) 

oraz Chrupiące Plasterki Buraka (18 g).

Woda – na zdrowie i urodę
Do picia kobiety często w swoich zakupach 

wybierają wodę mineralną. Jest to segment, który 

zazwyczaj ma dość liczną reprezentację na półce. 
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Agata Berndt-Wazelin
PR Manager
Nałęczów Zdrój

Kobiety w swoich zakupowych wyborach często kierują się zdro-
wiem własnym i swoich najbliższych, dlatego też zwracają dużą 
uwagę na jakość produktu, jego dobroczynny wpływ na orga-
nizm, a także na jego naturalność. Z tego powodu wybór wyso-
kiej jakości wody mineralnej jest dla nich tak naturalny i chętnie 

sięgają po Cisowiankę – lidera rynku wód mineralnych w Polsce, wodę o uznanej i niezmiennej 
jakości. To czy wybierają dużą butelkę dla całej rodziny, półlitrową do pracy, butelkę Mojej 
Pierwszej Cisowianki dla dzieci czy może Cisowiankę Sport na trening jest już sprawą dru-
gorzędną. Oczywiście kobiety są też bardzo wrażliwe na piękno dlatego chętnie sięgają do 
błękitnej butelki Cisowianki Perlage – idealne połączenie wyjątkowych właściwości wody, jej 
wysokiej jakości i eleganckiego opakowania. 

NAŁĘCZÓW 
ZDRÓJ
Moja Pierwsza 
Cisowianka

Z OFERTY PRODUCENTA

Lucyna Bać, Dyrektorka
Sklep Mixum
ul. Dąbrowskiego 20 A, 
Rzeszów

Kategorie produktów

Jak sprawdził CMR, średnio w sklepie małoforma-

towym do 300 mkw. można znaleźć między 21 

a 27 różnych wariantów tego produktu.

Najwyższe udziały wartościowe w sprzedaży 

w kategorii wody mineralnej, w okresie od po-

czątku stycznia tego roku, miał Żywiec Zdrój. 

Jego wynik w sklepach o powierzchni sprzedaży 

do 300 mkw. to zgodnie z wyliczeniami CMR 

ponad 23%. Zaraz za nim uplasował się Nałę-

czów Zdrój osiągając powyżej 22%. Wysoko 

w tym segmencie znalazła się też Muszynianka, 

mając we wspomnianym czasie 12%. W zesta-

wieniu top 10 przygotowanym przez CMR zna-

lazły się też firmy Coca Cola, Nestlé, Piwniczan-

ka, Polska Woda, Jurajska, Womir-spa i Cechini.

A jak wyglądają udziały poszczególnych ma-

rek? CMR wyliczył, że czołowe miejsca w war-

tości sprzedaży w pierwszych ośmiu miesiącach 

tego roku należały do Żywiec Zdrój i Ciso-

wianki. Ich udziały wynosiły odpowiednio 23 

i 22%. 12% przypadło z kolei dla Muszynianki. 

Kilkuprocentowe udziały przypadły natomiast 

dla Kropli Beskidu, Nałęczowianki, Piwniczanki 

i Primavery. W zestawieniu CMR znalazły się 

oprócz nich Jurajska, Dobrowianka i Muszyna.

Lojalność
Przeprowadzone przez Comarch i Kantar 

TNS badania pokazują jak u konsumentów 

obu płci wygląda sprawa lojalności klienta. 

Jak się okazuje – kobiety cechują się więk-

szym przywiązaniem w stosunku do firm 

handlowych, choć niebagatelne znaczenie 

odgrywa oczywiście dana kategoria produk-

towa. Biorąc pod uwagę modę to 59% pań w 

porównaniu do 46% panów należy do grona 

lojalnych klientów. Jeśli chodzi o segment ko-

smetyków to stosunek lojalnych marce kobiet 

wynosi aż 60%. Tymczasem w tym przypadku 

odsetek mężczyzn jest znacznie niższy i wy-

nosi 37%. Z  kolei przy wyborze innych ka-

tegorii produktowych lojalność klientek jest 

mniej zauważalna. 

Jak podkreślają Comarch i Kantar TNS, au-

torzy badania, emocje oraz pozytywne do-

świadczenia podczas dokonywania zakupów 

wywierają na kobiety o wiele silniejszy wpływ 

niż na męską część populacji. Miłe skojarze-

nia są w stanie skłonić aż 63% ankietowanych 

kobiet do ponownego odwiedzenia danego 

sklepu. W przypadku mężczyzn odsetek ten 

wynosi 47%. Aspekt ten ma znaczenie również 

w przypadku zakupów dokonywanych drogą 

internetową.

Okiem detalisty
Detaliści zgodnie potwierdzają, że wizyta 

kobiety w sklepie wiąże się z większym pa-

ragonem. Dlatego tak istotne jest dbanie o tę 

cześć klienteli. Zasada ta sprawdza się rów-

nież w rzeszowskim sklepie Mixum znajdują-

cym się przy ul. Dąbrowskiego. Jak potwier-

dza dyrektorka placówki – panie stanowią 

lwią cześć klientów.

„Kobiety zdecydowanie kupują więcej. 

Mężczyźni przychodzą zwykle z kartkami, 

swoją drogą również sporządzonymi przez 

żonę czy dziewczynę, i wybierają produkty, 
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SOKOŁÓW
Z Gruntu Dobre 
pasta z białej 
fasoli

Z Gruntu Dobre 
pasta z cukinii 
z suszonymi 
pomidorami

Z Gruntu Dobre 
pasta warzywna 
z ciecierzycą

Z OFERTY PRODUCENTA

Anna Gracak, Ekspedientka
Delikatesy Centrum
ul. Sandomierska 77,  
Ostrowiec Świętokrzyski

Kategorie produktów

które znajdują się na liście. Panie są bardziej 

elastyczne, a nawet więcej – wchodząc mię-

dzy regały są w stanie kupić produkty, których 

wcześniej nie znały. Od jakiegoś czasu hitem 

jest zdrowa żywność. Kobiety szukają takich 

produktów i niekiedy od razu proszą o wska-

zanie miejsca, w którym będą mogły przyjrzeć 

się takiej ofercie. Dlatego widzę bardzo duży 

potencjał tej kategorii i staram się rozbudowy-

wać półkę” – opowiada Lucyna Bać, dyrektor-

ka sklepu Mixum.

Na topie wśród zdrowej żywności w rze-

szowskim Mixum są obecnie nasiona chia. 

Czy to w formie sypkiej czy też w buteleczce 

przygotowane jako napój. Pozostałe nasiona i 

suszone owoce również cieszą się dużym zain-

teresowaniem. Bardzo wysoką rotacją odzna-

cza się również mleko sojowe, które jest częstą 

pozycją na kobiecej liście zakupów.

Powodzeniem cieszą się tutaj też wafle ry-

żowe bądź kukurydziane albo chrupkie pie-

czywo. Przede wszystkim wybierają produkty 

Sonko. Klientki często decydują się też na płat-

ki śniadaniowe, szczególnie te lekkie i  ozna-

czane jako produkty dla osób dbających o li-

nię. W tym przypadku głównym wyborem są 

produkty Nestlé, w szczególności płatki Fitness. 

Herbaty i zioła do zaparzania to kolejny 

must-have na kobiecej liście zakupów. Lucy-

na Bać podkreśla, że jest to bardzo pożądany 

produkt, tym bardziej, że oferta producentów 

w tej kategorii ciągle się rozwija. Klientki skle-

pu Mixum chętnie kupują herbaty zielone, 

czerwone, oczyszczające czy odchudzające. 

Podkreśla jednak, ze kategoria rotuje najlepiej 

w okresie jesienno-zimowym. Latem sprzedaż 

spada z korzyścią dla nabiału.

Nieplanowany zakup
„Sama jestem kobietą i potrafię się wczuć 

w potrzeby naszych klientek. Często kiedy 

idę na zakupy to zauważam, że jeśli mi się 

coś spodoba, to kupię to niezależnie od tego 

czy planowałam nabyć taki produkt. Podobnie 

myślą klientki, które przychodzą do naszego 

sklepu, więc ofertę trzeba przygotować tak, 

żeby wzbudzić ich zainteresowanie i zachęcić 

do zakupu” – podkreśla detalistka. Dodaje, że 

kobiety spędzają w ich sklepie zwykle od kwa-

dransa do pół godziny, podczas gdy mężczyzna 

robi zakupy w 5 minut.

Jeśli chodzi o nabiał, to klientki rzeszow-

skiego sklepu chętnie wybierają produkty fit, 

o obniżonej zawartości tłuszczu czy cukru. 

Informacja „0% tłuszczu” na opakowaniu jest 

w  stanie skłonić kobietę do nieplanowanego 

zakupu. Pani Lucyna podkreśla, że panie czę-

ściej czytają etykiety i zwracają uwagę na skład 

kupowanych produktów. Dotyczy to wszyst-

kich kategorii produktowych, czy to wędliny, 

czy nabiału bądź słodyczy.

Troszkę inaczej panie podchodzą do zakupu 

wody. Klientki rzeszowskiej placówki wybierają 

swoją ulubioną wodę, ufając od lat kupowa-

nej marce bądź znanemu producentowi, nie 

przykładając uwagi do zawartości minerałów. 

Obecnie najchętniej kupowaną tu wodą jest 

Żywiec Zdrój i Cisowianka. Chętnie wybierana 

jest też m.in. Muszynianka.

„Był moment, kiedy liczyła się tylko niska 

cena i konsumenci nie zwracali uwagi na to 

co jedzą, co kupują. Sytuacja zmieniła się 

diametralnie. W tym momencie skład pro-

duktów ma bardzo duże znaczenie i klient, 

szczególnie właśnie kobieta, jest w stanie 

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
„MUSZYNIANKA”
Naturalna Woda Mineralna 
Muszynianka Niegazowana
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wydać więcej, o ile producent zagwarantuje jej „czysty” wyrób, bez 

konserwantów i niezdrowych dodatków. Jednak wszystko ma swoją 

granicę, zbyt wywindowana cena sprawi, że produkt będzie zalegał 

na półce, bo najzwyczajniej w świecie klienta nie będzie na niego 

stać” – podkreśla Lucyna Bać.

Codzienne zakupy
W Ostrowcu Świętokrzystkim, w Delikatesach Centrum przy ul. San-

domierskiej, wśród klientów również przeważa płeć piękna. Panie zde-

cydowanie robią zakupy częściej i starają się zaopatrzyć całą rodzinę w 

ich ulubione produkty.

„Coraz częściej kobiety decydują się na zakup pozycji z tzw. zdrowej 

półki. Nie tylko na własne potrzeby, ale też po to, by namówić rodzinę 

na zdrowsze odżywianie. Widoczne jest również to, że finalnie wyda-

ją na zakupy więcej niż mężczyźni, ale wynika to z faktu, że kupują 

dla całej rodziny, a nie tylko dla siebie. Zdecydowanie częściej też niż 

panowie kupują słodycze dla dzieci” – zaznacza Beata Grabowska, kie-

rowniczka placówki. Dodaje, że ceny nie mają dla kobiet aż tak dużego 

znaczenia i to częściej mężczyźni zwracają na nie uwagę i je porównują.

Kobiety w ostrowieckich delikatesach bardzo często do swoich ko-

szyków wrzucają produkty nabiałowe. Najchętniej, gdy nie zawierają 

cukru i tłuszczu oraz oznaczone są jako „fit”. Nic więc dziwnego, że to 

one najczęściej wybierają produkty ze „zdrowej półki”. Beata Grabow-

ska podkreśla, że szczególnie takich zakupów dokonują młode kobiety 

do 30-35 roku życia. One też są bardzo dobrymi klientkami jeśli chodzi 

o nowości, zdecydowanie lubią testować produkty, których wcześniej 

nie znały lub marki, które są wprowadzane na rynek.

Anna Gracek, która jest ekspedientką i ma stały kontakt z klien-

tami opowiada, że często słyszy zdanie typu „Znowu przyszłam po 

jedną rzecz, a wychodzę z całym koszykiem”. Kobiety są znakomi-

tymi klientkami, ponieważ często kupują spontanicznie. Pani Anna 

podkreśla, że bardzo często wybierają one herbaty. Nie tylko zielone 

czy oczyszczające, ale również klasyczne czarne. Nie ma przy tym 

znaczenia forma, ponieważ równie dobrze sprzedają się te ekspreso-

we w torebkach co liściaste sypane. Tutaj wybór jest naprawdę duży. 

Klienki często kupują m.ni. Lipton, Tetley, Minutka, Loyd, Teekanee, 

Vitax czy herbaty Herbapolu.

Oprócz wspomnianych produktów często decydują się na nabiał. 

Często w zakupach pojawiają się desery Monte lub serki Bakuś, które 

kupują dla dzieci. Dla reszty rodziny wybierają serki wiejskie bądź jo-

gurty naturalne. Popularne na ich liście zakupów są również różnego 

rodzaju nasiona i suszone owoce, szczególnie nasiona chia czy goji.

Zwracając uwagę na to, w jaki sposób kobiety podejmują decyzje 

zakupowe, warto zainwestować w rozbudowanie półki ze zdrową żyw-

nością, regularnie wprowadzać nowości i dbać o asortyment z „czystą” 

etykietą. Pozytywne doświadczenia z pewnością sprawią, że kobieta bę-

dzie odwiedzała sklep, w którym znalazła wszystko czego potrzebowała, 

a nawet więcej.

Joanna Kowalska
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Kawa na 1000 sposobów

Mariusz Kuc 
Kierownik ds. strategii, planowania i marketingu 
sprzedażowego
Jacobs Douwe Egberts PL

Kawa w Polsce jest jedną z najważniejszych kategorii spożyw-
czych. Pijemy jej coraz więcej. Pomimo wprowadzaniu nowych 
produktów, Polacy są bardzo przywiązani do marek, które lubią 
najbardziej. Wśród najpopularniejszych kaw możemy wymienić 

kawy Jacobs Krönung i Primę Finezja.
Prima Finezja to kawa z długoletnią tradycją. Produkowana w Polsce w pobliżu Poznania, ma 
swoich entuzjastów w całym kraju. Marka Prima powstała w 1989 roku i od tamtego czasu 
nieustannie zdobywa popularność.
Prima Finezja, zdobyła serca Polaków doskonałym profilem smakowym, ale też przystępną 
ceną. Doskonale wpisuje się w oczekiwania Polaków, oferując zrównoważony smak i za-
strzyk energii. 
Wkrótce na półkach sklepowych pojawi się jej nowa wersja – kawa rozpuszczalna, dając moż-
liwość cieszenia się smakiem Primy Finezja również zwolennikom kawy rozpuszczalnej.

JACOBS 
DOUWE 
EGBERTS PL
Kawa rozpuszczalna 
Prima Classic

Kawa 
rozpuszczalna 
Prima Crema

Z OFERTY PRODUCENTA

„Kawosze” z pewnością znają pozytywne wła-

ściwości ich ulubionego napoju. Kawa to przede 

wszystkim bogate źródło kofeiny. Ta z kolei ma 

działanie nie tylko pobudzające, ale też pozy-

tywnie wpływa na metabolizm, a także działa 

leczniczo na bóle głowy. Picie kawy zmniejsza 

też m.in. ryzyko zachorowania na marskość wą-

troby, chorobę Parkinsona czy raka jelit.

Na paragonie
Kawa znajduje się w ofercie niemal wszyst-

kich małoformatowych sklepów w Polsce – po-

daje CMR. Według danych instytutu, w okre-

sie od stycznia do maja tego roku miało ją 

w sprzedaży 95-97% placówek handlowych do 

300 mkw. Najpopularniejszym i wciąż najczę-

ściej wkładanym do koszyków wariantem jest 

kawa mielona.

Jeśli chodzi o całość kategorii to liderem war-

tości sprzedaży w sklepach o powierzchni do 

Czarna czy biała, z cukrem czy bez, 
rano czy wieczorem – każdy ma 
indywidualny sposób na picie kawy. 
W ofercie sklepów detalicznych 
stała się produktem obowiązkowym, 
a coraz więcej placówek decyduje 
się na sprzedaż gorącego napoju 
przygotowywanego na miejscu.

300 mkw. jest Jacobs Douwe Egberts – podaje 

CMR. W okresie od początku tego roku do koń-

ca czerwca firma osiągnęła wynik prawie 35% 

udziałów. W czołówce znaleźli się też Strauss 

Cafe Poland, Nestlé i Tchibo. Wysokie wyniki 

we wspomnianym okresie odnotowali również 

m.in. Woseba, Mokate, Astra czy Grana.

Mielona czy rozpuszczalna?
W małym formacie sklepów spożywczych 

lepiej niż rozpuszczalna sprzedaje się kawa 

mielona. Dlatego też obszerniejsza jest półka 

z tym drugim wariantem. Jak podaje CMR, 

najwyższe udziały wartościowe sprzedaży 

kawy mielonej przypadają obecnie Jacobs 

Douwe Egberts. W pierwszym półroczu tego 

roku firma uzyskała wynik blisko 40%. 26% 

przypada z kolei dla Strauss Cafe Poland. Na 

trzecim uplasowała się Tchibo, a dalej znalazła 

się Woseba. CMR zaznacza, że wśród marek 

kawy mielonej najlepiej w sklepach do 300 

mkw. zarobiła Prima Finezja. Jej udziały warto-

ściowe w okresie od stycznia do czerwca tego 

roku wyniosły prawie 21%. Wysoko znalazły 

się również Jacobs Krönung, Woseba, MK Cafe 

Premium i Tchibo Family. Poza tym popularne 

w tym czasie były też Elite Fort, Elite Pedros, 

Astra, MK Cafe i Lavazza.

W segmencie kawy rozpuszczalnej najlepiej 

zarabiającą firmą w sklepach o powierzchni 

do 300 mkw. jest Nestlé. CMR wyliczył, że 

w pierwszym półroczu 2017 r. osiągnęła ponad 

42% udziałów wartości sprzedaży. Dalej, z po-

dobnym wynikiem znalazło się Jacobs Douwe 

Egberts. Trzecie miejsce to Tchibo. Jeśli chodzi 

o marki kawy rozpuszczalnej to na pierwszym 

miejscu, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży 

w  małym formacie sklepów, znalazła się Ne-

scafé Classic. Wysokie miejsca w zestawieniu 

CMR miały też Jacobs Cronat Gold, Jacobs 

Kategorie produktów
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Bartosz Woźnicki 
Head of Trade Marketing
Tchibo Warszawa

Polak pije średnio 95 litrów kawy rocznie, czyli około 3 kg. Są 
tacy, którzy ten czarny napój piją „do” lub „po” każdym posiłku, 
tacy, którzy lubią delektować się kawą przy batonie, czekoladzie 
czy innych słodkościach. Niezależnie od okazji Polacy najczęściej 
wybierają kawę mieloną, choć duże znaczenie ma wciąż kawa 

rozpuszczalna, a kategorie kaw w ziarnie i w kapsułkach pozyskują wciąż nowych konsumen-
tów, rosnąc dynamicznie kolejny rok z rzędu.
W kategorii kawy zdecydowanym bestsellerem jest linia Family i to właśnie tę kawę polecamy 
na najbliższy sezon – tym bardziej, że od października marka Tchibo rusza z wyjątkową promo-
cją konsumencką. W prezencie do kawy Tchibo Family przekazuje jeden z czterech wyjątko-
wych kubków z atrakcyjnymi hasłami. Hasła nawiązują do codziennych, rodzinnych wyzwań, 
przed którymi staje konsument kawy Family. Naszym drugim wyborem jest kawa ziarnista – 
unoszący się zapach świeżo mielonej kawy niewątpliwie umili coraz chłodniejsze jesienne dni. 

MOKATE
Cappuccino Winter Taste

TCHIBO 
WARSZAWA
Tchibo Family mielona

Tchibo Family 
instant

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

Krönung, Nescafé Creme Sensazione i Tchibo 

Family. Znaczące miejsce w sprzedaży miały 

również Jacobs Velvet, Nescafé Gold, Nescafé, 

MK Cafe Premium i Tchibo For Black’n White.

Cappuccino i kawa zbożowa
Oferta cappuccino w sklepach małego for-

matu nie jest zbyt rozbudowana. W sklepach, 

gdzie jest ona dostępna, występuje średnio 

ok. 3 wariantów. Jak wyliczył CMR, w  skle-

pach małoformatowych najwięcej udzia-

łów wartościowych w sprzedaży w kategorii 

cappuccino ma Mokate. Instytut podaje, że 

w  pierwszym półroczu tego roku wynosiły 

one niemal 89%. Dalej znaleźli się Jacobs 

Douwe Egberts i Nestlé. 

Z kolei kawa zbożowa na półce statystyczne-

go sklepu do 300 mkw. prezentuje się zazwy-

czaj w ilości ok. 2 wariantów. CMR policzył, że 

wśród producentów z najwyższymi udziałami 

wartościowymi w sprzedaży w placówkach 

tego formatu znaleźli się Grana i Bakalland. 

Ich wyniki to odpowiednio 61 i 34%. W ze-

stawieniu CMR znaleźli się też Nestlé i Moka-

te. Najchętniej kupowane marki w segmencie 

kawy zbożowej to Inka, Delecta, Kujawianka 

i Mokate Caffeteria.

Na półce
W rzeszowskich Delikatesach Centrum kawa 

to popularna pozycja na paragonach. Klasycz-

nie, najczęściej wybierana jest wersja mielo-

na. Katarzyna Surdel, która jest kierowniczką 

zmiany, zaznacza, że większość klientów od-

wiedzających sklep bardzo dużą uwagę zwraca 

na cenę produktu, dlatego też większość asor-

tymentu kawowego to średnia półka cenowa.

„Z kaw mielonych bardzo chętnie kupowana 

jest Prima czy Fort. Ta pierwsza ma szczególnie 

stałych zwolenników wśród starszych klientów. 

Oprócz tego oczywiście bardzo dobrze rotuje 

Tchibo Family. Klienci bardzo lubią promocje, 

więc w tej kategorii również staramy się je ro-

bić. Wtedy chętnie wybierają nawet te marki, 

które zazwyczaj trochę słabiej rotują” – podsu-

mowuje detalistka. Na półce z kawą mieloną 

jest też Tchibo Black&White, Gala, Amigos, Pe-

dros, Kimbo, Woseba czy MK Cafe (w wersjach 

Mildano, Sahara i Premium).

Kawy rozpuszczalne są nieco mniej popu-

larne niż mielone, ale również odznaczają się 

dobrą sprzedażą. „Amigos, Jacobs i Nescafe 

– wśród kaw rozpuszczalnych to właśnie te 

kupowane są najczęściej. Jeśli chodzi z kolei 

o pojemność, to klienci lubią opakowania 200 

g. Mniejsze też są kupowane, ale rzadziej” – 

opowiada kierowniczka. Oczywiście półka 

z kawami rozpuszczalnymi jest znacznie szer-

sza, aby dopasować się do potrzeb większości 

klientów. Znajdziemy tu oprócz wspomnia-

nych marek Tchibo Family, Black&White, Gold 

Crema i Exclusive, Woseba Arabica, Mokate 

Caffee Premium i MK Cafe Gold.

Do sklepu przychodzi też wielu amatorów 

kawy zbożowej, dlatego w ofercie są produkty 

dopasowane do ich potrzeb. Wśród nich znaj-

Bez filiżanki aromatycznej kawy większość z nas nie wyobraża sobie codziennego funkcjono-
wania. Wybór na rynku jest niezwykle szeroki – od kaw rozpuszczalnych, poprzez mielone czy 
ziarniste. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się szczególnie te ostatnie. Klienci poszukują 
konkretnych smaków, zarówno jeśli chodzi o dobór ziaren, jak i sposób ich palenia. Propozy-
cje od Mokate prezentują się pod tym względem niezwykle ciekawie. W ofercie Mokate są 
kawy pochodzące z renomowanych plantacji Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. W szcze-
gólności polecane są pełne aromatu kawy z logiem Marila – jednej z kawowych marek Moka-
te. Z pewnością dostarczą chwili przyjemności, bez względu na porę dnia. 

MOKATE
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Zbigniew Łukasik
Kierownik Działu Handlu i Marketingu
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu

Jeśli kawa, to tylko z mlekiem zagęszczonym niesłodzonym z Go-
stynia. Tradycjonaliści sięgają po klasyczne mleko o zawartości 
tłuszczu 7,5% w kartoniku 500 g, produkowane w niezmiennej 
formie od wielu lat. Dla młodszego pokolenia dedykujemy to 
samo mleko, ale w innym opakowaniu (prisma) z nowoczesnym 

designem. Wszystkim konsumentom bez względu na wiek szczególnie polecam mleko light 
(zawiera 4% tłuszczu) z dodatkiem magnezu. Magnez jest jednym z najważniejszych makro-
elementów w ludzkim organizmie, dlatego uzupełnianie jego niedoboru ma olbrzymie zna-
czenie. Pijąc kawę z dodatkiem mleka zagęszczone z magnezem łączymy przyjemnie z poży-
tecznym. W naszym portfolio znajduje się jeszcze jedno mleko z dodatkiem, tym dodatkiem 
jest błonnik. Błonnik ma wpływ na cały organizm, podobnie jak magnez zapobiega chorobom 
cywilizacyjnym, pomaga w utrzymaniu szczupłej sylwetki.

SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA 
W GOSTYNIU
Mleko zagęszczone 
niesłodzone 
gostyńskie

Gostyńskie 
mleko 
zagęszczone 
z magnezem 
niesłodzone 
light

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

duje się Inka, Kujawianka i Anatol. Natomiast 

wśród cappuccino dostępne są różne smaki 

Cappuccino Mokate.

Mówiąc o kawie nie można zapomnieć 

o zabielaczach. Jak opowiada kierowniczka 

rzeszowskiego sklepu, najczęściej kupowane 

jest mleko. Marka z kolei nie ma znaczenia, 

ponieważ wszystkie rotują podobnie. Są to 

m.in. Wypasione od Mlekovity, Łaciate, Hej, 

Krasnystaw, Mleko Gostyńskie czy Łowickie. 

Ze śmietanek najchętniej wybierane są z kolei 

produkty SM Gostyń.
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Arkadiusz Kołodyński
Sales Manager
Grana

Jesień to okres, który naturalnie kojarzy się z ciepłym napojem 
umilającym chłodne dni. Konsumenci chętnie sięgają w tym okre-
sie po kawy zbożowe. Inka, która praktycznie od zawsze zajmuje 
pozycję lidera rynku swój sukces zawdzięcza sukcesywnemu roz-
wojowi swoich produktów oraz sieci sprzedaży. Inka rozszerza 

swoje portfolio wychodząc naprzeciw potrzebom różnych grup konsumentów.
Na bazie sprawdzonej receptury powstają kolejne smaki i nowe warianty – Inki wzbogacone 
w cenny błonnik, magnez, wapń i witaminy, Inki o ciekawych smakach (czekolada, karmel), któ-
re zwłaszcza w jesiennym okresie są chętnie wybierane przez konsumentów. Przyjęta strate-
gia produktowa powoduje od wielu lat systematyczne wzrosty. Prowadzona w ostatnich mie-
siącach intensywna kampania reklamowa spowodowała spektakularny wzrost popularności 
Inki i zainteresowania konsumentów. Zachęcamy detalistów, aby poszerzali asortyment Inki 
na półkach. Konsument lubi mieć wybór. Chętnie sięga po nowości i produkty z dodatkami, na 
co wskazują wzrosty sprzedaży. Ważne, aby mieli szanse zakupić je w swoim sklepie.

GRANA
Inka Kawa zbożowa z orkiszem

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

r e k l a m a

Kawa podana w sklepie
Jak wynika z badania Cafe Monitor ARC Ry-

nek i Opinia, Już co trzecia osoba pijąca kawę 

na mieście korzysta z oferty kawowej sklepów 

spożywczych i punktów sprzedaży. Najbardziej 

znaną i najczęściej odwiedzaną siecią sklepów 

oferujących kawę na wynos jest Żabka. Jednak 

badani wymieniali też często Fresh Market oraz 

1 Minute. Okazuje się, że z oferty kawowej 

sklepów spożywczych najczęściej korzystają 

mężczyźni i osoby młode – do 29 roku życia.

W sklepie „Wedelek” w Sandomierzu, który 

zlokalizowany jest przy głównym rynku, wła-

ściciele zdecydowali się na sprzedaż gorącej 

kawy na miejscu. Decyzja okazała się bardzo 

dobrym pomysłem, ponieważ oferowany na-

pój cieszy się bardzo dużym powodzeniem.

„Przychodzi do nas wielu turystów, którzy 
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z chęcią kupują kawę z ekspresu. Jest to dla 

nich wygodne, gdy chcą napić się czegoś 

ciepłego, bez konieczności zajmowania sto-

lika w kawiarni i czekania na zamówienie. 

Do tego klienci chwalą smak sprzedawanej 

przez nas kawy, a my przykładamy szczegól-

ną wagę do tego, by oferować produkt wy-

sokiej jakości” – opowiada Ryszard Bargiel, 

właściciel sklepu.

„Klient, który przychodzi do naszego sklepu 

oczekuje produktów wysokiej jakości, dlatego 

mamy ograniczony asortyment, dobrany wła-

śnie pod ich preferencje” – dodaje detalista. 

Zaznacza, że właśnie z tego powodu wielu 

klientów poszukuje kaw ziarnistych. Na półce 

dostępne są marki Lavazza, Movenpick i Se-

Kategorie produktów

Jerzy Kurowski
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu 
Cykoria

Nasza kawa zbożowa jest doskonałą alternatywą tradycyjnej kawy. Bezkofeinowa, wypro-
dukowana na bazie prażonej cykorii, żyta i buraka cukrowego idealnie nadaje się dla dzieci, 
kobiet w ciąży, karmiących matek, osób starszych, a także wszystkich tych, którzy przywiązują 
wagę do zdrowego stylu życia. To właśnie te osoby są jej głównymi konsumentami, ale nie 
jedynymi. W Polsce coraz bardziej daje się zauważyć prozdrowotny trend, zgodnie z którym 
konsumenci zwracają coraz większą uwagę na to, co jedzą i piją. A Cykorianka zawiera w sobie 
wszystko to, co najlepsze: naturalne składniki, doskonały smak i mnóstwo błonnika, działają-
cego zbawiennie na układ pokarmowy. To właśnie dlatego zapomniana kiedyś kawa zbożowa 
wraca do łask i kojarzy się ze świadomym wyborem i zdrowym stylem życia.

gafredo. Z tych produktów też przygotowywa-

na jest oferowana w sklepie kawa na wynos.

Patrząc na trendy rynkowe warto pomy-

śleć o rozbudowaniu oferty kawowej w skle-

pie. Warto też pomyśleć o możliwości za-

oferowania klientom zakupu ciepłej kawy 

na wynos. Może to korzystnie wpłynąć na 

zarobki detalisty.

Joanna Kowalska

CYKORIA
Kawa zbożowa z cykorią

Z OFERTY PRODUCENTA
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Oferta z zamrażarki
Nadszedł czas, gdy we wszystkich sklepach spożywczych asortyment w zamrażarkach zostaje nieco 
przekształcony. Lody ustępują miejsca mrożonkom, które jesienią zyskują na zainteresowaniu.

IGLOTEX
Proste Historie 
Bistro Pizza 
z szynką 
i pieczarkami

Proste Historie 
Pierożki z pieca 
z wołowiną

Z OFERTY PRODUCENTAMrożonki coraz częściej znajdują się 

w diecie Polaków, zwłaszcza dzięki szybkości 

przygotowania w czasach rosnącego tempa 

życia. Dodatkowo mrożenie jest najmniej 

inwazyjną formą konserwacji żywności. Pola-

cy sięgają po mrożonki najchętniej w okre-

sie jesienno-zimowym. Najlepszym okresem 

sprzedażowym tej kategorii jest czas między 

wrześniem a kwietniem. Mniejsza sprzedaż 

latem jest przede wszystkim spowodowana 

dostępnością świeżych warzyw i owoców 

w sezonie. Jednakże z roku na roku różnica 

w sprzedaży produktów mrożonych latem 

i zimą jest coraz mniejsza. Najchętniej kupo-

wanymi mrożonkami są warzywa mono oraz 

proste mieszanki warzywne. Chociaż dania 

gotowe są uważane za ekspertów w tej dzie-

dzinie jako kategoria z potencjałem. 

Dane paragonowe 
Według CMR, kategorią z zamrażarek naj-

częściej lądującą w koszykach zakupowych 

klientów sklepów małoformatowych do 300 

mkw. są mrożone warzywa i owoce. Ich udział 

w liczbie transakcji w okresie od stycznia do 

sierpnia 2017 roku sięga blisko 38%. Kolejną 

bardzo dobrze rotującą kategorią są pizze, 

w badanym okresie stanowiły 15,5% udziałów 

w liczbie transakcji z mrożonkami. Na kolej-

nym miejscu znalazły się dania mączne, które 

stanowiły 14% udziałów. Dania gotowe mro-

żone występowały na ponad 12% paragonów 

z tą kategorią, a frytki na ponad 10%. Mrożone 

ryby i owoce morza stanowiły jedynie 0,5% 

Kategorie produktów
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udziałów w liczbie transakcji.

Kategorią, w której sezonowość sprzedaży 

jest najbardziej widoczna są mrożone warzy-

wa i owoce. Według CMR w sklepach mało-

formatowych do 300 mkw. ich sprzedaż spadła 

w  czerwcu 2016 roku do ok. 20% udziałów 

wolumenowych w sprzedaży, a następnie za-

częła dynamicznie wzrastać we wrześniu, osią-

gając w styczniu 2017 roku ponad 35% udzia-

łów wolumenowych w sprzedaży. Pozostałe 

kategorie odnotowały niewielkie wahania, listo-

pad i grudzień to miesiące wzrostu sprzedaży 

mrożonych dań mącznych – za co odpowiada 

okres świąteczny i zapotrzebowanie na pierogi 

Kategorie produktów

czy uszka z kapustą i grzybami, oraz innej żyw-

ności mrożonej, w której CMR klasyfikuje takie 

produkty jak zapiekanki, ciasto francuskie, flaki, 

lód w kostkach, spody do pizzy. Inna żywność 

mrożona odnotowała również wzrost udziałów 

wolumenowych w sprzedaży od maja do sierp-

nia 2016 roku. Porównując pierwsze 8 miesięcy 

2017 roku do tego samego okresu z roku 2016, 

wzrost udziałów wolumenowych w sprzedaży 

kategorii odnotowały mrożone warzywa i owo-

ce oraz dania mączne.

Według CMR w przeciętnym sklepie mało-

formatowym występują ok. 23 warianty pro-

duktów mrożonych. Ok. 10 pozycji mrożo-

nych warzyw i owoców, ok. 5 dań mącznych, 

ok. 4 pizze mrożone, 4 warianty dań goto-

wych, 3 – frytek mrożonych, ok. 2 warianty 

ryb i owoców morza oraz średnio 1-2 warianty 

mięsa mrożonego. 

Według CMR sklepy małoformatowe do 300 

mkw. posiadające w ofercie mrożonki najwię-

cej zarabiają na produktach pod marką Hor-

tex. Udziały wartościowe w sprzedaży tej mar-

ki w sklepach małoformatowych od początku 

roku 2017 do sierpnia osiągnęły ponad 25% 

tej kategorii. Na kolejnym miejscu uplasowała 

się marka Guseppe od Dr. Oetkera z wynikiem 

ponad 14% udziałów wartościowych. Klien-

ci często sięgają też po markę Proste Historie 

firmy Iglotex – 6,8% udziałów wartościowych 

w sprzedaży. W zestawieniu CMR na kolejnych 

miejscach znalazły się marki takie jak: Aviko, 

Frosta, Jawo, Pure Ice, Rigga Dr. Oetker, Nordis 

oraz Iglotex. 

Sklepowa zamrażarka
Sklep pani Bożeny Zakrzewskiej w Starym 

Gralewie istnieje od 2001 roku, a klientelę 

sklepu stanowią głównie okoliczni mieszkań-

cy. „W weekendy troszkę dochodzi klientów 

przejezdnych. Gralewo to niewielka miej-

scowość, w której jest kilka sklepów jednak 

o  klientów walczyć nie musimy, ponieważ 

każdy sklep ma swoich. Jeśli ktoś się przyzwy-

czaił do jednego punktu, to tu robi zakupy. 

Okazjonalnie zagląda do nas ktoś taki, kto nie 

robi systematycznie u nas zakupów” – infor-

muje właścicielka sklepu.

W sklepie pani Bożeny produkty mrożone 

są ulokowane w 4 zamrażarkach. „W jednej 

z nich mamy ryby: w dzwonkach, z serem, 

w  płatach oraz w kostkach. Mamy różne ro-

dzaje płatów, z większą ilością glazury bądź 

mniejszą. Dostępne są również paluszki rybne, 

pod marką Frosta. W tej kategorii asortyment 

mamy dopasowany pod klienta i zamawiamy 

to czego szuka. Również czasami wprowadza-

my nowości, chociaż klienci potrzebują na nie 

Z OFERTY PRODUCENTA

FROSTA
Chili Con 
Quinoa Vegan

Mintaj 
w cieście

POLSKI 
OGRÓD
Hortex Warzywa 
na patelnię

Hortex Szpinak 
Rozdrobniony
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DR. OETKER
Pizza Feliciana 
Salame 
e Chorizo

Pizza 
Guseppe 
Kebab

Z OFERTY PRODUCENTA
Joanna Biernat
Junior Product Manager
Dr. Oetker

Dr. Oetker nadal notuje wzrost sprzedaży pizzy mrożonej. Zmia-
na trybu życia Polaków spowodowała, że doceniają oni produkty 
typu convenience, do których zalicza się właśnie pizza mrożona. 
Jednak oprócz łatwości i wygody przygotowania, niezbędny jest 
już dzisiaj dobry smak produktu, by konsumenci chcieli go kupo-

wać. Nie zaobserwowaliśmy zmian w decyzjach zakupowych konsumentów w zależności od 
pory roku. Niezmiennie najlepiej sprzedającymi się pizzami jest Guseppe szynka pieczarka, 
kebab, chicken curry oraz 4 sery i to one powinny w pierwszej kolejności znaleźć się w zam-
rażarkach przez cały rok.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków, wystartowaliśmy tej jesieni z silną kampanią 
promocyjną dla naszej nowej pizzy – Feliciana, inspirowanej włoskimi smakami. Sedno jej 
dobrego smaku tkwi w cienkim i chrupiącym cieście z zakwasem oraz specjalnie dobranych 
przyprawach. 

na nią decydował, jednak po czasie ktoś spró-

bował i przekazał innym, że jest dobra. Teraz 

zamawiamy ją regularnie. Wraz z nadejściem 

jesieni sprzedajemy więcej ryb i wtedy też 

zwiększam asortyment. Latem sprzedajemy 

bardzo mało produktów, z tej kategorii, ale 

w okolicach września już czuć, że klienci czę-

ściej poszukują takich produktów. Chociaż już 

w tym roku latem sprzedaż była lepsza, jednak 

klienci się przekonują do ryb i nie tylko mięso 

Kategorie produktów

czasu. Jeśli ktoś się skusi i spróbuje to i owszem 

sięgnie kolejny raz. Tak było z rybą z  serem, 

dowiedziałam się, że dobrze się sprzedaje 

w  innych sklepach, więc wprowadziłam też 

u siebie. Początki były trudne, bo mało kto się 
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Mariusz Rychlewski
Gryff

W dobie wzrastających kosztów stałych w placówkach handlowych 

jest maksymalne zoptymalizowanie powierzchni handlowej przy za-

chowaniu czytelnej dla klienta ekspozycji towarowej. Uzyskujemy 

to poprzez odpowiednie dobranie wyposażenia sklepu do danej 

powierzchni placówki. Możemy posłużyć się prostym przykładem 

zmiany sklepu z obsługą zza lady na samoobsługę, średnio po-

przez zmianę zwiększa się oferta towarów takiego sklepu minimum 

o 40%, a za tym idą zmiany w systemie postrzegania takiego skle-

pu poprzez klientów tej placówki i pełna satysfakcja właścicieli ze 

zwiększenia obrotów i przychodów finansowych.

Oferujemy poprzez doradztwo i projektowanie optymalne rozwią-

zania dla sklepów o różnej powierzchni handlowej, przejrzystość 

i estetyka oraz funkcjonalność sali sprzedaży. Staramy się pogodzić 

oczekiwania właścicieli sklepów z jak najlepszym rozwiązaniem dla 

klientów. Za wyborem oferty firmy Gryffa stoją argumenty głów-

nie finansowe, a za tym idą rozwiązania mieszane – regały suche 

i chłodnictwo po regeneracji zabudowy meblowe nowe pozwalają 

w mniejszym upływie czasu uzyskać zwrot z inwestycji, a zarazem 

wizualnie i technicznie uatrakcyjnić wygląd sklepu.

Bożena Zakrzewska, Właścicielka
Sklep wielobranżowy
Stare Gralewo 8

Kategorie produktów

r e k l a m a

dominuje w ich menu. W tygodniu czwartek i piątek to dni kiedy ryby 

częściej lądują w koszykach zakupowych. Najwięcej sprzedajemy miru-

ny z małą ilością tzw. glazury czyli lodu wokół ryby. Są też klienci, którzy 

sięgają po pangę czy mintaja. Klienci wolą więcej zapłacić, a mieć lepszy 

produkt” – opowiada pani Bożena. 

Kolejna zamrażarka w sklepie Pani Bożeny przeznaczona jest na lody. 

„W sezonie dostępne są wszystkie marki i rodzaje jakie tylko są. W tym 

roku szczególnie marka Bracia Koral – Lody Jak Dawniej zyskała na za-

interesowaniu klientów. Oprócz tego stałe miejsce w bonecie mają lody 

Algida, Zielona Budka, Zesiuk oraz Grycan. Zimą również są dostępne, 

natomiast są to ograniczone ilości. W sezonie zimowym przeważnie 

klienci sięgają po lody familijne w większych pojemnościach, począw-

szy od 500 ml. Ale muszę mieć min. 3 rodzaje lodów impulsowych. Są 

klienci i na większe i na mniejsze lody, i na tańsze pozycje i na droższe. 

Asortyment muszę mieć zróżnicowany. Latem na lody są przeznaczone 

dwie zamrażarki, zimą jedna” – wyjaśnia właścicielka sklepu. 

Od września w gralewskim sklepie więcej sprzedaje się zup, dań na 

patelnię oraz mieszanek warzywnych. Asortyment produktów mrożo-

nych nieco się zmienia. „Dużą popularnością w moim sklepie cieszą się 

zupy marki Hortex. Mamy również kilka pozycji zup od Unifreeze. Mu-

szę mieć i tańsze pozycje i droższe. Różnica wynosi ok. 1 zł. Mamy kala-

fiorową, barszcz ukraiński, królewską, prezydencką. Jest ich bardzo dużo 

i co cieszy sprzedają się one u mnie w sklepie przez cały rok. W sezonie 

zimowym odczuwamy, że sprzedaż jest jednak większa. W asortymencie 

mam również zapiekanki i pizze. W tej kategorii króluje u nas Dr. Oetker. 

Guseppe oraz Rigga to główne pozycje, które jednocześnie najlepiej się 

sprzedają. Ta kategoria rotuje przez cały rok bardzo dobrze. Staramy się 

mieć wszystkie nowe smaki jakie wchodzą. Ale wielu klientów ma swoje 

ulubioną pozycje, a my oczywiście musimy mieć je w asortymencie. Fryt-

ki mamy różnych firm, i droższe pozycje i tańsze, McCain i Aviko, proste 

oraz karbowane. Najczęściej klienci sięgają po 2 kg opakowania frytek 
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Tomasz Wysota
z zarządu Firmy ABEL

Produkty ABEL to dania gotowe, 

które cechuje łatwość przygotowa-

nia i niepowtarzalny smak. Mając na 

uwadze coraz szybsze tempo życia, 

właśnie w prostocie przygotowania 

upatrujemy jednego z największych walorów naszych produk-

tów. Na okres jesienny proponujemy sprawdzone smaki, takie 

jak: Flaki wołowe w rosole, Bigos czy Zupa gulaszowa. Są to da-

nia, które doskonale sprawdzą się jako pożywny posiłek w zim-

ne, jesienne dni. Oferujemy je w wygodnych opakowaniach 

900 g, 700 g oraz 350 g. Nasze produkty są gotowe do przy-

rządzenia bezpośrednio po wyciągnięciu z zamrażarki w garn-

ku, piekarniku bądź w kuchence mikrofalowej. Nie zapominamy 

również o poszerzeniu naszego portfolio o interesujące nowo-

ści. Linia dań TEN SMAK to propozycja adresowana szczegól-

nie dla zabieganych singli. TEN SMAK to sycące dania podane 

w innowacyjnym, dwudzielnym opakowaniu, które odpowiadają 

aktualnym trendom konsumenckim.

ABEL
Bigos wiejski

Flaki wołowe w rosole

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

karbowanych. Mamy również ziemniaczki pieczone, bo czasami klienci 

potrzebują na szybko do jakiegoś dania” – informuje pani Bożena.

Od kiedy pojawiły się w ofercie dania gotowe na patelnię w sklepie pani 

Bożeny sprzedają się one rewelacyjnie. „W asortymencie króluje marka 

Hortex. Bardzo fajnie sprzedaje się mieszanka chińska oraz warzywa na 

patelnię, do których dodane są saszetki z przyprawami. Są różne rodzaje, 

orientalne czy meksykańskie, klienci mogą wybierać według gustów i co-

dziennie próbować inne kuchnie świata” – dodaje pani Zakrzewska.

„Pierogi z serem jest to produkt najlepiej rotujący z zamrażarek z dań. 

Sprzedają się przez cały rok w dużych ilościach. Dostępne są głównie 

z firmy Felix. W asortymencie są również pyzy z mięsem, bez mięsa, 

kluski śląskie, kopytka czy uszka. Czasami biorę produkty z innej firmy 

jak tej nie dostanę ale dużo słabiej się one sprzedają. Moi klienci są już 

przyzwyczajeni do tej marki i uważają te produkty za najlepsze. Spośród 

klientów mam większość osób starszych i mają już jakieś swoje upodo-

bania od dawna. Konkretny produkt im smakuje i po to przychodzą. 

Czasami mamy promocje na produkty z zamrażarek, na pizze czy zupy, 

jednak nie zauważyłam, żeby dużo więcej się ich sprzedawało. Jeśli już 

klienci przychodzą po ten produkt to i tak go wezmą, nie kupują więcej 

na zapas” – wyjaśnia pani Bożena. 

Zarówno jak ważne jest dbanie o właściwe ułożenie produktów znaj-

dujących się na półkach tak samo zasada dotyczy produktów w bonetach 

chłodzących. „Produkty w zamrażarkach musimy mieć odpowiednio 

ułożone, ponieważ klienci czasami sami sięgają po nie. Mamy na pół sa-

moobsługę, więc każdy sam się może obsłużyć. Musimy mieć w tych sa-

mych miejscach poukładane produkty najlepiej tak, żeby wszystkie były 

widoczne. Chaos nie jest mile widziany przez klientów i zniechęca ich do 

wyszukiwania w całym stosie produktów” – dodaje Bożena Zakrzewska. 

Dania gotowe, ryby, warzywa, pizze, frytki i owoce to kategorie, 

na które warto postawić w okresie jesiennym. Dostępność sezono-

wych produktów przez cały rok jak również szybkość przygotowania 

odpowiada na potrzeby dzisiejszych konsumentów. To najlepsza pora 

na uzupełnienie asortymentu i rozeznanie na rynku jakich produktów 

jeszcze nie ma w Twojej zamrażarce.

Monika Kociubińska
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JAK ZAGOSPODAROWAĆ STREFĘ KASY? 
Asortyment należy ułożyć segmentami, a w ich ramach 
uporządkować go markami. Produkty w strefie kasy muszą być 
bardzo dobrze widoczne, zaopatrzone w tzw. cenówki, ponieważ 
klient podejmuje decyzję o zakupie w bardzo krótkim czasie. 

Strefa przykasowa jest bardzo ważnym miej-

scem dla sprzedaży małych gramatur produk-

tów spożywczych i niespożywczych. 

Zagospodarowanie obszaru przy kasie zależy 

w głównej mierze od powierzchni sklepu, inaczej 

wygląda w małoformatowym inaczej w większym 

markecie. Ważne więc, aby miejsce przy kasie 

skrojone było na miarę danej placówki. 

Dobrze zagospodarowana, przejrzysta strefa 

przykasowa może stanowić w placówce nawet 

do 5% przychodów, mimo że ceny produktów 

w tym obszarze są niewielkie.

Jak podkreślają eksperci – ważne aby za-

gospodarować to miejsce z umiarem, tak by 

nie wprowadzić chaosu i wrażenia bałaganu. 

Najlepiej sprawdzą się tam produkty w niskiej 

cenie, do 10 zł. Warto wykorzystać standy czy 

zawieszki od producentów, ale i w tej kwestii 

należy zachować umiar. Często kluczem do 

sukcesu jest odpowiednia aranżacja. 

one jak najlepiej wyeksponowane – co zapew-

nia umieszczenie tego typu produktów w stre-

fie kasy. W strefie przykasowej najczęściej 

znajdują się różne słodycze (batony, wafelki 

impulsowe, ciastka, jajka niespodzianki, cu-

kierki, draże, żelki), gumy do żucia, mixy kawy, 

leki OTC, maszynki do golenia, baterie, zapal-

niczki i prezerwatywy. Jak podkreśla Sylwia 

Neska z CMR, biorąc pod uwagę te kategorie 

najwyższe udziały wartościowe w sprzedaży 

w okresie sierpień 2016 – lipiec 2017 osiągali: 

Wrigley, Ferrero i Mondelez.

W ciągu ostatniego roku (sierpień 2016 – li-

piec 2017 r.) w niemal każdym sklepie mało-

formatowym do 300 mkw. klient znajdzie ba-

tony i wafelki impulsowe. Na półce może on 

wybierać spośród 33 wariantów. „Coraz czę-

ściej konsumenci sięgają po zdrowsze warian-

ty batoników, jak na przykład batony proteino-

we (Sante Go On!, Bakoma Pro Men) czy też 

batony owocowe (Oshee, Fig Bar, Dobra Kalo-

ria). Wartość sprzedaży tych kategorii wzrosła 

rok do roku odpowiednio o ponad 40% oraz 

o około 66%. Według danych CMR najwięcej 

transakcji w kategorii batonów i wafelków im-

pulsowych zanotowano dla: Prince Polo Clas-

sic kakaowy 50 g (ok. 6% transakcji), Kinder 

Bueno 43 g (ok. 4,5% transakcji), Snickers 50 

g (ok. 4% transakcji) oraz Grześki Mega ka-

kaowe 48 g (ok. 3% transakcji)” – komentuje 

ekspert z CMR.

Gumy do żucia, podobnie jak batony 

i  wafelki impulsowe, znajdują się w niemal 

każdym sklepie małoformatowym. Od lat li-

derem i kreatorem rynku jest Wrigley, którego 

udziały sięgają ponad 90% wartości sprzedaży 

gum do żucia. Przy jednej transakcji konsu-

menci nabywają średnio jedno opakowanie 

gum do żucia. Według danych CMR, wybór 

mają duży, ponieważ średnio jest to około 13 

Niewiele czasu na podjęcie decyzji zakupowej, która zapada najczęściej w około 20 sekund, to jeden z ważnych aspektów 
kupowania w strefie kasy. Dlatego też odpowiedni dobór produktów, właściwa ekspozycja mogą przynieść sklepom wiele 
korzyści. Poza zyskami jest to dobre wrażenie, które pozostaje na długo po opuszczeniu placówki przez klienta.

Gorąca strefa

Kategorie produktów

Impulsy na paragonach
Produkty impulsowe to bardzo ważny asor-

tyment w każdym sklepie spożywczym mało-

formatowym do 300 mkw.* Najlepiej, aby były 

* Sklepy spożywcze małoformatowe do 300mkw. obejmują małe sklepy spożywcze do 40 mkw., średnie sklepy spożywcze 41-100 mkw., duże 
sklepy spożywcze 101-300 mkw. oraz sklepy winno-cukiernicze.124 | www.hurtidetal.pl





Mariusz Jaroszewski
Kierownik Działu Zarządzania Kategorią
Colian

W zależności od wielkości sklepu strefa kasy odpowiada za 
30-50% sprzedaży wszystkich słodyczy w sklepie. Największe 
zyski zapewnia dobrze dobrany, impulsowy asortyment, duże 
znaczenie ma właściwa ekspozycja towaru. Co piąty klient, 
dokonujący zakupu słodyczy w strefie przykasowej, sięga po 

wafle, gumy lub batony. Zaopatrując ją, warto wziąć pod uwagę preferencje nabywców – 
25% klientów twierdzi, że oczekuje przy kasie szerszej propozycji wafli. W idealnej strefie 
przykasowej nie może zabraknąć bestsellerów sprzedażowych w rankingu wafli: Grześki 
kakaowe w czekoladzie 36 g, Grześki Mega kakaowe w czekoladzie deserowej 48 g oraz 
unikatowych, nowych propozycji: Familijne 2GO 20 g czy Grześki Gofree waniliowo-cze-
koladowe z orzechami 33 g. Aż 30% klientów twierdzi, że w strefie przykasowej powinno 
być więcej produktów dla dzieci – tu rekomendujemy popularne żelki z sokami owocowy-
mi Miśki Jutrzenka oraz nadziewane Akuku!, niezawierające sztucznych barwników.

COLIAN
Familijne 2GO

PERFETTI VAN MELLE 
POLSKA
Chupa Chups

Grześki Gofree waniliowo-
czekoladowe z orzechami 

Mentos Say Hello

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

wariantów na sklepowej półce. Najczęściej 

wybierane są drażetki w 13-14 g opakowa-

niach (ponad połowa wartości sprzedaży gum 

do żucia). W  rankingu rotacji dla lipca 2017 

niezmiennie czołowe miejsca zajmują: Orbit 

Spearmint 14 g, Airwaves Cassis + Vitamin C 

14 g i Orbit Spearmint 35 g. 

Osoby szukające pobudzenia w ciągu dnia 

w strefie przykasowej odnajdą dla siebie saszet-

ki z mixami kawy. Liderem na tym rynku jest 

marka Nescafé Classic. Średnio w jednej trans-

akcji nabywane są 2 opakowania kawy mix. 

W październiku liczba sprzedanych opakowań 

kawy mix osiąga szczyt sprzedaży w ciągu roku.

Impulsem zakupu może również być np.: 

ból głowy lub gardła. Dlatego w strefie przyka-

sowej pojawiają się również leki OTC. Jak pod-

kreśla Sylwia Neska, klienci w sklepach mało-

formatowych w głównej mierze wybierają leki 

przeciwbólowe – czołowe marki to Ibuprom 

i Apap, które wspólnie odpowiadają za niemal 

połowę sprzedanych opakowań leków bez re-

cepty w ciągu ostatniego roku. Spośród leków 

na gardło najczęściej wybierane były produkty 

marek Cholinex i Strepsils.

W 2/3 sklepów małoformatowych klient znaj-

dzie również baterie. Jak podkreśla Sylwia Neska 

z CMR najwyższe udziały wartościowe osiągają 

w tej kategorii: Spectrum Brands (Varta), Energi-

zer oraz GP Battery. W 2017 roku (styczeń-lipiec) 

średnia wartość transakcji wynosiła ok. 6,50 zł.

W strefie kasy znajdują się również maszynki 

do golenia. W głównej mierze są to produk-

ty przeznaczone dla mężczyzn (ponad 90% 

sprzedanych opakowań), jednak w okresie let-

nim (czerwiec – sierpień) wzrasta udział sprze-

danych opakowań dedykowanych kobietom. 

Według danych CMR w tej kategorii najwięk-

sze znaczenie mają 2 produkty: Gillette Blue II 

Plus oraz Polsilver 2. W lipcu 2017 odpowia-

dały one odpowiednio za 34% i 31% wartości 

sprzedaży maszynek do golenia w sklepach 

spożywczych małoformatowych do 300 mkw.

W co drugim sklepie spożywczym mało-

formatowym do 300 mkw. konsument może 

zaopatrzyć się w prezerwatywy. Szczyty sprze-

daży prezerwatywy osiągają w tygodniach 

z  dniami ustawowo wolnymi od pracy jak 

na przykład długi weekend majowy. Średnio 

w 2017 roku mógł on wybierać spośród 3 wa-

riantów prezerwatyw. Najwyższe udziały war-

tościowe w lipcu 2017 wygenerowały marki 

Durex (ok. 71%), New Caress (ok. 11%) oraz 

Unimil (10%). 

Wzrost liczby transakcji z zapalniczkami za-

uważalny jest w sezonie wakacyjnym. Około 

połowa sprzedanych zapalniczek to te pie-

zoelektryczne, których liczba sprzedanych 

opakowań rok do roku wzrosła o około 10%. 

W okresie sierpień 2016 – lipiec 2017 najwyż-

sze udziały wartościowe osiągali Bic (ok. 20%), 

Ck Complex (ok. 19%) oraz Almark (ok.13%) 

– wynika z danych CMR.

Strefa za szybą
W sklepie pani Ewy we Wrocławiu już od 

STORCK
Mamba truskawka

Knoppers
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Wioletta Bartosiewicz
Marketing Manager
GP Battery (Poland)

Baterie to „pewniaki” jeżeli chodzi o impulsowy zakup i umiejsco-
wienie ich w strefie kasy. To grupa tych produktów, których nie 
ma na liście zakupowej, ale o których większość klientów przy-
pomina sobie w ostatniej chwili. Strefa kasy jest dla GP Battery 
bardzo ważnym miejscem sprzedaży baterii. Spośród produktów 

GP Battery największy udział zajmują baterie alkaliczne tzw. paluszki AA i AAA serii Ultra, 
Ultra Plus i Super, które są w stanie zapewnić 7 razy dłuższe działanie niż zwykłe baterie 
cynkowo-węglowe. Oprócz właściwego asortymentu ważne jest również optymalne zagospo-
darowanie przestrzenne poprzez dobór odpowiednich materiałów POS. Ekspozytory przyka-
sowe i krawaty pozwalają eksponować towar w zasięgu wzroku i rąk konsumenta wpływając 
dodatkowo na impuls zakupowy, a tym samym szybszą rotację.

GP BATTERY (POLAND)
Baterie alkaliczne Ultra AA i AAA 1,5V

Akumulatory 
niklowo-
wodorkowe 
ReCyko+ AA, 1,2V

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

samego wejścia da się wyczuć przyjazną at-

mosferę. Sklep istnieje od 27 lat w tym samym 

miejscu, co jest nie lada wyczynem na tak trud-

nym rynku zdominowanym przez sieci, marke-

ty… A trzeba podkreślić, że sklep pani Ewy nie 

jest zrzeszony pod żadnym logo. Pani Olender 

sama więc decyduje m.in. o tym co ma na pół-

kach czy jak wygląda jej sklep. 

No właśnie, a jak prezentuje się strefa przy-

kasowa w tym sklepie? Trzeba przyznać, że 

wyglądem nieco różni się od tego co spoty-

kamy na co dzień w innych sklepach. Więk-

szość produktów jest po prostu „za szybą”. 

Wydawać by się mogło, że takie podejście 

może zniechęcić klientów i negatywnie wpły-

nąć na sprzedaż, jednak jak przyznaje sama 

detalistka – tak nie jest. 

„Ze względu na powtarzające się kradzieże, 

mimo wielu innych zabezpieczeń, nie mogli-

śmy poradzić sobie ze znikającymi produkta-

mi, w tym także ze strefy przykasowej. Dlatego 

też to, co mamy w strefie impulsowej osłonięte 

jest szybami. Produkty w dalszym ciągu są do-

brze widoczne, więc wciąż mogą kusić, ale zza 

szyby” – mówi Ewa Olender z Wrocławia. 

Co więc znajduje się za szybami? Przede 

wszystkim słodycze. „Batoniki, cukierki na 

wagę, ciastka, wafelki, czekolady. Przecież 
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Zofia Mirska
Trade Marketing Manager VARTA
Spectrum Brands Poland

Obecnie mało który sklep nie posiada w swojej ofercie bate-
rii – są niezbędne zwłaszcza w strefie kasy (lokalizacji idealnej 
dla produktów impulsowych), gdyż zajmując niewiele miejsca, 
generują wysokie marże. Warto uatrakcyjnić ofertę przykasową 
o produkty promocyjne, by jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę 

konsumentów i zwiększyć zyski. Zachęcamy do przyłączenia się do startującej w październiku 
świątecznej akcji charytatywnej „Let Magic Moments happen! Każda bateria pomaga!”. W jej 
trakcie część dochodu ze sprzedaży limitowanej edycji baterii Longlife AA i AAA przekazujemy 
na rzecz podopiecznych Akademii Przyszłości. Nasze działania nie kończą się w momencie 
sprzedaży produktu klientowi, lecz rozciągają się na dłuższy okres – pracujemy nad tym, aby 
konsument wybrał właśnie produkty VARTA.

SPECTRUM 
BRANDS 
POLAND
Baterie VARTA 
Longlife 6 AA

WRIGLEY 
POLAND
Juicy Fruit 
Owocowy Miks 40 
minidrażetek 

MARS CHOCOLATE POLAND
Snickers

Baterie VARTA 
Longlife 6 AAA

Juicy Fruit 
Sour Mix 40 
minidrażetek

Juicy Fruit Watermelon 5 
listków 

M&M’s 
Orzechowe 

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

słodkości kuszą najbardziej, zawsze, każdego. 

Nawet zza szyby. 

„Ze strefą przykasową najbardziej kojarzą się 

gumy Orbit. Moim zdaniem to tak znana i nie-

zastąpiona marka, która jest dostępna chyba w 

każdym sklepie. Oczywiście gumy w różnych 

opakowaniach, gramaturach i różnych wer-

sjach smakowych. Poza marką Orbit, typowym 

przykładem impulsowego zakupu są: gumy 

Mamba, Fruittella, Halls, Werther’s Original, 

Tic Tac, Mentos” – mówi właścicielka sklepu 

we Wrocławiu. 

Wśród cukierków na wagę, które jak pod-

kreśla detalistka, sprzedają się coraz lepiej, 

prym wiodą Michaszki Mieszko, oraz słynne 

trio Wawelu Malaga, Tiki Taki i Kasztanki. Z cu-

kierków paczkowanych przy kasie znajdują się 

także krówki Mikuś. 

Jeżeli chodzi o ciastka paczkowane, które 

również cieszą się sprzedażą impulsową nieza-

Renata Chmielewska
Sklep Minuta8,
Plac Grunwaldzki, Wrocław

Ewa Olender, Właścicielka
Sklep „Ewa zaprasza”
ul. Jaracza 23, Wrocław

PODSTAWĄ BUDOWY EKSPOZYCJI BATERYJNEJ 
POWINNY BYĆ NAJPOPULARNIEJSZE ROZMIARY 
WŚRÓD BATERII ALKALICZNYCH, CZYLI AA I AAA
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Jacek Klimek
Country Manager
Bripox 

Produkty niespożywcze nie są tak restrykcyjnie traktowane jeżeli 
chodzi o wymagania dotyczące certyfikatów i atestów.
Dobre bestsellery pojawiające się w strefie przykasowej takie jak 
Kropelka, Poxipol i Ośmiorniczka muszą posiadać oznaczenia wy-
magane prawem.

Na opakowaniu Kropelki widoczny jest symbol wykrzyknika podpisany słowem „Uwaga” 
oznaczający w tym przypadku drażliwe działanie na oczy, skórę i drogi oddechowe. To wszyst-
ko oczywiście dotyczy szczególnych przypadków i dużych ilości kleju, gdyż jedna kropelka 
wyciśnięta z tubki nie powoduje żadnych niedogodności. Klej Poxipol przezroczysty to zna-
komita alternatywa dla Kropelki w poważniejszych naprawach. Posiada oznaczenia „Drażnią-
cy” i „Niebezpieczny dla środowiska”. Ośmiorniczka przeszła z sukcesem certyfikację PZH. 
Wszystkie wymienione kleje otrzymały wewnętrzny certyfikat firmy Acapol „Najlepsza sprze-
daż w strefie przykasowej”.

BRIPOX
Kropelka w blistrze – czarna

Poxipol 
przezroczysty

Z OFERTY PRODUCENTA

Kategorie produktów

stąpione są Delicje Szampańskie, Pieguski Mil-

ka oraz Krakersy Rarytas. Wśród czekolad, któ-

re również znajdują się w strefie impulsowej, 

najwięcej miejsca zajmuje Milka, odrobinę 

mniej ma Wedel, klient może kupić też Nus-

sebeiser. Wśród impulsowych batonów można 

wybierać wśród znanych i popularnych marek 

jak Snickers, Twix, Mars, Bounty, 3 Bit. Obok 

znajdują się wafelki Grześki, które są numerem 

jeden w sprzedaży w swojej kategorii w sklepie 

„Ewa zaprasza”, drugie miejsce zajmują Góral-

ki, a trzecie Knoppers. 

Na zaszklonych pólkach przy każdym pro-

dukcie znajdują się ceny, więc klient jest pe-

wien ile co kosztuje i na jak bardzo spontanicz-

ne i szalone zakupy może sobie pozwolić.

W okolicy kasy znajdują się także impulsy 

szczególnie lubiane przez najmłodszych klien-

tów – lizaki. Numerem jeden od lat są w skle-

pie pani Ewy – Chupa Chupsy.

Produkty takie jak baterie – znajdują się zu-

pełnie z boku kasy, dostęp do nich ma tylko 

sprzedawca. Nie rzucają się więc w oczy pod-

czas stania w kolejce. Marki, które najlepiej 

rotują to Energizer i Varta. 

Z kolei kleje w małych opakowaniach, których 

zakup równie dokonywany jest często pod wpły-

wem impulsu, znajdują się bardziej na uboczu, 

co według detalistki nie obniża sprzedaży. Wśród 

marek wymienia Kropelkę i Ośmiorniczkę. 

Sklep impulsowy
Sklep, którego ajentem jest pani Renata 

Chmielewska, to jak przyznaje sama detalist-

ka, placówka typowo impulsowa. Klienci, to 

przede wszystkim pracownicy okolicznych 

biurowców oraz studenci i przechodnie, któ-

rzy „wpadają” do sklepu na szybkie zakupy, 

przede wszystkim po przekąski i słodycze. 

W  samej strefie przykasowej znajdziemy tu-

taj szeroką ofertę gum do żucia, której więk-

szą część zajmuje marka Orbit, dla klientów 

dostępne są także Airwaves oraz Winterfresh. 

Przy kasie znajdują się również produkty takie 

jak Halls, Mentos, Tic Tac, gumy rozpuszczalne 

Mamba i Fruit, cukierki nimm2 oraz Werther’s 

Original, a także Jajko Kinder Niespodzianka 

czy draże M&M’s. Na kolejnej półce w strefie 

impulsowej znajdziemy duży wybór batonów, 

takich jak Bounty, Mars, Snickers, Lion, Pawe-

łek, 3 Bit, a także oferta foods by Ann – Anny 

Lewandowskiej. 

„Strefa przykasowa silnie oddziałuje na klien-

ta. Mimo iż wchodzi do sklepu, przejrzy wszyst-

kie półki i kupi to, po co przyszedł, to stojąc 

w  kolejce czy szukając portfela często rzuca 

okiem na to co mam przy kasie. I zazwyczaj do-

rzuca do zakupów cos słodkiego, gumę do żucia 

lub gazetę, kiedy na przykład jest w sprzedaży 

z  ciekawym filmem. Myślę, że każdy produkt 

w dobrej cenie, kolorowym opakowaniu wzbu-

dzi zainteresowanie kupującego. I często nawet 

jeżeli nie miał w planach jego zakupu, to pod 

wpływem bliżej nieokreślonego impulsu – kupi 

go. Dla mnie jako detalisty to duża korzyść” 

– mówi Renata Chmielewska z Wrocławia. 

Warto postawić na mniej marek, na pro-

dukty dobrze rozpoznawalne, niskie ceny nie-

przekraczające 10 zł, uporządkowanie oferty, 

i jak podkreślają eksperci – niezagracanie alejki 

zbyt dużą ilością dodatkowych standów, a tak-

że umożliwienie pracownikowi uzupełnianie 

na bieżąco braków w strefie kasy – to główne 

aspekty dobrze zagospodarowanej strefy im-

pulsowej. I tego się trzymajmy!

Monika Górka

ENERGIZER 
GROUP 
POLSKA
Energizer Alkaline 
Power AA

Energizer Max 
Powerseal AA
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W szerokiej ofercie produktów firmy 
Ravi pojawiła się nowa zawieszka do WC, 
opracowana i produkowana zgodnie z naj-
nowszą technologią. Oferowana jest w roz-
poznawanej już na rynku marce Clean 
Tharapy. 

Zawieszka do WC Energy Flowers łączy 
w sobie skuteczność czyszczenia, nowo-
czesność designu oraz świeżość 4 intensywnych zapachów. Specjalnie opracowana 
formuła pozwoliła na zwiększenie skuteczności zwalczania zanieczyszczeń i bakterii 
w toalecie. Jest wyjątkowo wydajna, trwałość utrzymuje do 4 tygodni. 

Buwi Premiere – gąbki nabłyszczające do obu-
wia ze skóry licowej naturalnej i syntetycznej to 
wygodny sposób na idealnie czyste obuwie!

Gąbki nabłyszczają obuwie usuwając zabru-
dzenia. Cena na półce – 8,40 zł.

Nowa marka produktów czyszczących i jedno-
cześnie dezynfekujących Sanytol, będąca w portfo-
lio brandów hiszpańskiego koncernu AC Marca, jest 
już dostępna w Polsce. To pierwszy brand z szero-
kiego portfolio hiszpańskiego producenta, który jest 
obecny ze swoimi markami w ponad 60 krajach, 
a w zeszłym roku otworzył swoje przedstawicielstwo 
w Polsce (10 na świecie). Na polskim rynku dostęp-
ne będą produkty marki Sanytol, przeznaczone do 

czyszczenia, prania, odświeżania oraz higieny osobistej. To, co wyróżnia produkty 
na tle konkurencji, to formulacje pozbawione chloru, dzięki czemu w bezpiecz-
ny sposób można skutecznie dezynfekować wszystkie miejsca i powierzchnie 
w domu, usuwając bakterie, wirusy i grzyby.

Nowej generacji płyn do kabin pryszni-
cowych, który doskonale usuwa wszystkie 
zabrudzenia, takie jak np. osad z mydła 
z powierzchni osłon kabin prysznico-
wych, powierzchni ceramicznych 
oraz nalot z fug.

Aktywny filtr ochronny sprawia, 
że po użyciu, woda całkowicie 
spływa, nie tworząc tym samym strug ani kropli. Po 
umyciu powierzchnia pozostaje błyszcząca bez wy-
cierania. Doskonale usuwa zabrudzenia i odświeża 
elementy wyposażenia, zapewniając im przyjemny 
zapach morskiej bryzy.

Luksja od ponad  25 lat dba o skórę Polek oferując 
im do codziennej pielęgnacji żele pod prysznic, płyny 
do kąpieli oraz mydła w kostce i w płynie. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom swoich konsumentek, 
marka odświeżyła portfolio w kategorii mydeł w kost-
ce. Nowe produkty Luksja Care Pro zostały stworzone 
z myślą o osobach, które od produktów pielęgna-
cyjnych oczekują wysokiej jakości, kompleksowego 
działania oraz bogatej, ale jednocześnie łagodnej for-
muły opartej na naturalnych składnikach. 

Nowość! Zawieszka do WC 
Energy Flowers!

Buwi Premiere

Sanytol już dostępny w Polsce

Naturalna moc 
składników w kostce 
Luksja Care Pro

Drogeria

Płyn do kabin 
prysznicowych
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Nowe płyny od 
mycia naczyń 
Morning Fresh

Dermika Body  
Regeneration Shot

Marka Morning Fresh utrzymując 
od lat wysoką jakość i niezmiennie 
doskonałą formułę, wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom klientów 
i wprowadza dwa nowe warianty 
zapachowe skoncentrowanego pły-
nu do mycia naczyń. SWEET PEA & 
FREESIA oraz RASPBERRY & APPLE nie tylko doskonale usuną z naczyń nawet trudne 
i uporczywe zabrudzenia, ale dzięki świeżym kompozycjom zapachowym uprzyjem-
nią czas zmywania zamieniając codzienną konieczność w chwilę relaksu. Dzięki jednej 
z najwyższych zawartości składników aktywnych w produktach dostępnych na polskim 
rynku, płyny Morning Fresh pomogą w szybki i łatwy sposób usunąć zaschnięty tłuszcz 
i przypalenia. Pastelowa szata graficzna sprawia, że produkty są zauważalne, wpływają 
na przyjemny wystój wnętrza naszej kuchni, a otoczenie zlewu wygląda ładnie i miło 
dla oka.

Oba warianty uzupełniają doskonale znaną gamę super skoncentrowanych produk-
tów do mycia naczyń Morning Fresh, które dzięki nowym zapachom sprawiają, że zmy-
wanie staje się przyjemniejsze.

Pielęgnacyjny krem do ciała o bogatej kon-
systencji i pięknym kolorze polecany do całorocz-
nej regeneracji skóry ciała. Jest wyjątkowo skutecz-
ny dzięki zastosowaniu egzotycznego ekstraktu 
z kwiatów afrykańskiej rośliny Spilanthes acmella. 
Krem uwodzi intrygującą nutą o zapachu śliwki 
w czekoladzie, zniewala zaskakującym duetem 
białych kwiatów z goździkami, aby pozostawić na 
dłużej aromat słodkiej wanilii i patchouli. Stano-
wi idealne dopełnienie profesjonalnej kuracji za-
biegowej Body Regeneration Shot, wzmacniając 
i przedłużając jej efekty.

Drogeria

r e k l a m a
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Dbałość o zdrowie, narastający 
problem alergii czy obawa przed 
używaniem środków bazujących 
na agresywnym chlorze to motory 
napędowe rozwoju bezpiecznych 
środków dezynfekujących. 
Odpowiedzią na te problemy jest 
marka Sanytol.

Artur Sokólski, Key Account Manager 
AC MARCA w rozmowie  
z Moniką Górką.

Oferta produktów marki Sanytol, idealnie wpisuje się w obecne tren-

dy zdrowego stylu życia. Czy skuteczne czyszczenie i dezynfekcja są 

możliwe bez chloru?

 Produkty Sanytol nie tylko skutecznie czyszczą, ale także dezynfe-

kują, zabijając 99,9% bakterii, wirusów i grzybów, a jednocześnie nie 

zawierają chloru. Skuteczność działania, to absolutnie podstawowa 

cecha naszych produktów, która dzięki nowatorskiej formulacji jest 

realizowana na bardzo wysokim poziomie. Dezynfekcja to atrybut, 

który łączy wszystkie produkty z gamy Sanytol, a brak chloru stano-

wi gwarancję bezpieczeństwa dla domowników. Sanytol, to wyższy 

poziom czyszczenia – nie sprowadza się tylko do usuwania powierz-

chownego, widzialnego brudu – działa znacznie głębiej, bo dociera 

do stref niewidocznych dla oka ludzkiego. Skuteczność produktów 

w zakresie likwidacji wirusów, bakterii i grzybów potwierdziliśmy cer-

tyfikatami europejskimi oraz stosownymi pozwoleniami w polskim 

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych. 

Ale Sanytol to nie tylko środki czyszczące?

Należy dodatkowo podkreślić, że potrójne działanie dezynfeku-

jące, bez chloru to domena absolutnie wszystkich produktów w tej 

gamie. Sanytol, oprócz wspomnianych środków czyszczących, to 

również produkty znane w Europie, w tak kluczowych kategoriach 

jak pranie, odświeżanie czy higiena osobista. Dzięki kompletnej 

gamie produktów Sanytol, polski konsument ma możliwość stoso-

wania skutecznych i bezpiecznych środków w całym swoim domu, 

na wszystkich powierzchniach. Kolejna wyjątkowa cecha produktów 

Sanytol to przyjemny zapach. Łagodna i przyjemna woń eukaliptusa 

czy cytrusów dla środków czyszczących, zielona herbata w przypad-

ku żeli dezynfekujących do rąk czy bardzo subtelny zapach białych 

kwiatów w przypadku dezynfekującego dodatku do prania. 

Co nowego pojawi się w portfolio marki Sanytol?

Portfolio Grupy AC MARCA jest bardzo szerokie. W Polsce skupiamy 

się na wiodącym, najbardziej nowatorskim i jednocześnie stanowiącym 

ogromny potencjał brandzie jakim jest Sanytol. Gama Sanytol będzie suk-

cesywnie rozszerzać się o nowe produkty, zapachy, warianty, gramatury. 

Przy tej okazji chciałbym pochwalić się naszym najnowszym produktem 

z gamy, który otwiera dla konsumentów nową jakość w kategorii pranie – 

Sanytol dezynfekujący dodatek do prania. Do tej pory pranie ręczników 

czy pościeli kojarzone było z koniecznością zastosowania wysokiej tem-

peratury. Pranie w niskich temperaturach nie eliminuje wszystkich zaraz-

ków, a wiele delikatnych tkanin wymaga również stosowania niskich tem-

peratur. Sanytol dodatek do prania dezynfekuje w niskiej temperaturze, 

bo jest skuteczny już w 20 °C i przeznaczony jest do wszystkich rodzajów 

tkanin białych i kolorowych. Idealny do ubranek dziecięcych, śliniaków 

i pluszaków, ubiorów i butów sportowych, ręczników, pościeli, przeście-

radeł, bielizny oraz legowisk i tkanin mających kontakt ze zwierzętami.

Jak rozwija się dystrybucja na polskim rynku?

Rozwój dystrybucji naszych środków w Polsce nabiera tempa. W rok 

od rozpoczęcia działalności osiągnęliśmy wiele: hipermarkety sieci mię-

dzynarodowych, sieci ogólnopolskie, sieci lokalne, drogerie czy sieci 

zoologiczne. Przed nami nadal ogrom możliwości i wiele do zrobienia. 

Dostrzegamy bardzo duży potencjał sprzedaży tej kategorii produktów, 

a wielkość i wzrosty sprzedaży w wielu krajach Europy, tylko nas w tym 

utwierdzają. Oczywiście zbudowanie świadomości kategorii produktów 

Sanytol wymaga włączenia się w szereg aktywności promocyjnych i mar-

ketingowych. Wiosną tego roku wyemitowaliśmy pierwszą edycję kam-

panii TV marki Sanytol w Polsce. Od kilku miesięcy w różnych częściach 

Polski prowadzimy szeroko zakrojone projekty promocyjne z udziałem 

hostess. Mamy wspaniały odzew z rynku. Konsumenci szybko nabierają 

zaufania do naszych produktów i wracają po nie do punktów sprzedaży. 

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad
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Kobiece sekrety
Świat kosmetyków jest urozmaicony i dostosowany do każdego konsumenta, jednak to kobiety poruszają się w nim 
najswobodniej i najpewniej. W końcu znają się na kosmetykach jak nikt inny! 

W okresie jesienno-zimowym Polki zaopa-

trują się w produkty pomagające im prze-

trwać chłodne dni bez uszczerbku na zdrowiu 

i urodzie, dlatego też będą częściej niż zwykle 

odwiedzać stoiska kosmetyczne. Pamiętajmy 

również o tym, że to kobiety bardzo często są 

osobami decyzyjnymi w gospodarstwach do-

mowych w sprawie zakupów. Przemierzając 

sklepy poszukują najlepszych rozwiązań za-

równo cenowych, jak i jakościowych. 

Pielęgnacja i ochrona
W okresie jesienno-zimowym bardzo ważne 

staje się wykształcenie „rutyny pielęgnacyjnej”. 

Co ważne, świadomość tego, że w zimie mu-

simy jeszcze częściej pielęgnować naszą skórę, 

rośnie wśród Polek z każdym rokiem. Oczywi-

stym staje się, że chłodne powietrze w moc-

niejszym stopniu podrażnia ją oraz wysusza. 

Niewiele trzeba, aby ze stałym powodzeniem 

zapobiegać temu zjawisku. 

Podczas pielęgnacji skóry twarzy fundamen-

talne okazują się kremy nawilżające, których 

gama jest bardzo szeroka oraz urozmaicona. 

Jak podają badania Kantar MillwardBrown 

TGI za okres lipiec’16 – czerwiec’17, ponad 

76% kobiet używa kremów do twarzy, z czego 

31,58% częściej niż raz dziennie, a 36,4% raz 

dziennie. Wśród najczęściej używanych marek 

kremów do twarzy dla kobiet (wg TGI) znala-

zły się: Nivea, Ziaja, Avon, Nivea Soft, Nivea 

Creme, Soraya, Lirene, AA, Bielenda, Garnier, 

L’Oreal Paris.

Bardzo pocieszający jest fakt, że są to pro-

dukty szalenie popularne, bowiem jedynie 2% 

respondentek używa kremów do twarzy tylko 

raz w tygodniu lub rzadziej. Pamiętajmy za-

tem, że w każdym sklepie powinny one bez 

większego problemu znaleźć tego rodzaju pro-

dukty bez względu na porę roku. Jednak gdy 

temperatura spada do kilku stopni Celsjusza, 

może okazać się to niewystarczające. Na je-

sienno-zimowy chłód kremy nawilżające po-

winno zamienić się na kremy ochronne. Dzięki 

powiększającym się ofertom producentów 

wzrasta świadomość oraz chęć zadbania o sie-

bie. Obecnie w wielu sklepach widzimy coraz 

więcej produktów ochronnych. Wszelkiego 

rodzaju kremy, balsamy czy olejki do każdego 

rodzaju cery oraz w różnych wariantach ceno-

wych skłaniają klientki do sprawdzania oferty. 

Obecnie wielu producentów może również 

pochwalić się specjalnymi edycjami produk-

tów przeznaczonych przede wszystkim na 

okres jesienno-zimowy. 

Nie zapominajmy jednak o chłodnych zimo-

wych wieczorach, podczas których największą 

przyjemność sprawia relaks w ciepłym zaciszu do-

mowym. Z pewnością większość kobiet niejedno-

krotnie urządzała sobie „domowe spa”. Różnego 

rodzaju maseczki, peelingi czy nawet pachnące 

Drogeria

Nivea Polska

PEELING ANTYCELLULITOWY (KAWOWY): 

Wyobraź sobie produkt, którego w prosty sposób możesz używać na wiele sposobów. 
Taki, który pozwoli Ci zadbać o cerę, włosy, ciało czy paznokcie. Kosmetyk, który możesz 
współdzielić ze swoim dzieckiem… Niemożliwe? Ten produkt istnieje i znajduje się 
w Twoim domu od pokoleń. To legendarna Oliwka Bambino, która nie służy już tylko do 
pielęgnacji niemowląt. Na co dzień możesz używać jej na wiele innych sposobów!

Przygotowanie:
Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. 

Zastosowanie:
Peeling nałóż na miejsca objęte cellulitem, masuj 
okrężnymi ruchami przez 10 minut, po czym 
zmyj skórę. Peeling stosuj 1-2 razy w tygodniu.

Składniki:
• 3 łyżki Oliwki Bambino
• 2 łyżeczki miodu
• 2 łyżeczki zmielonej kawy

Z OFERTY PRODUCENTA

NIVEA POLSKA
Oliwka Bambino

Krem ochronny 
Bambino
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RAVI
Chusteczki 
odświeżające 
Fruits

ORKLA CARE
Dermika Stymulator młodości 55+ 
luksusowy krem na dzień/na noc 
+ HydroClean esencja czystości 
absolutnej 50 ml

Z OFERTY PRODUCENTA

Drogeria

balsamy bądź płyny do kąpieli sprawiają, że po-

nury wieczór staję się nie dość, że przyjemnością 

dla każdej kobiety, to również niesamowicie waż-

nym wsparciem dla naszej skóry.

Kolejną, bardzo ważną dla kobiet grupą pro-

duktów kosmetycznych są mleczka i balsamy do 

ciała. Z badania Kantar MillwardBrown TGI za 

okres lipiec’ 16 - czerwiec’ 17 wynika, że 51,76% 

kobiet używa tych produktów, z czego 16,08% re-

spondentek stosuje je codziennie, a 12,79% 3-4 

razy w tygodniu. Do używania mleczka i balsamu 

do ciała raz w tygodniu lub rzadziej przyznało się 

ponad 6% respondentek. Wsród najczęściej uży-

wanych marek mleczka i balsamów do ciała (wg 

TGI) znalazły się m.in. Avon, Ziaja, Nivea, Dove, 

Garnier, Bielenda, Eveline, Soraya.

Higiena 
Z roku na rok powiększa się skala oraz róż-

norodność produktów stworzonych wyłącznie 

dla płci pięknej. Wszelkiego rodzaju podpaski, 

tampony, wkładki czy żele do higieny intymnej 

towarzyszą kobietom cały rok. Jest to sfera pie-

lęgnacji, o której żadna Polka nie może zapo-

mnieć bez względu na pogodę, czy porę roku. 

Mimo coraz większego wyboru konsumentki 

wybierają jednak produkty, którym ufają. Wra-

cają do sklepu po takie podpaski, które znają, 

i które na pewno i z czystym sumieniem mo-

głyby polecić innym kobietom. 

Z badania Kantar MillwardBrown TGI za 

okres lipiec’ 16 - czerwiec’ 17 wynika, że uży-

wanie podpasek deklaruje 57,14% kobiet, zaś 

tamponów 26,16%. Do używania wkładek hi-

gienicznych przyznaje się 55,24% kobiet. 

Do najczęściej używanych marek podpa-

sek (wg TGI) należą: Bella (Toruńskie Zakłady 

Materiałów Opatrunkowych), Naturella (P&G), 

Always (P&G), Libresse (SCA HYGIENE).

Najczęściej używanymi wśród respon-

dentek markami tamponów były OB (John-

son  &  Johnson), Naturella (P&G), Bella (To-

ruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych) 

i Tampax (P&G), zaś wkładek higienicznych: 

Bella Panty (Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych), Discreet (P&G), Naturella 

(P&G), Carefree (Johnson & Johnson), Alldays 

(P&G), Libresse (SCA HYGIENE).

Zestawy prezentowe
Po lecie zostały jedynie wspomnienia, trwa 

jesień a przed nami zima, a więc już niedłu-

go rozpoczniemy zakupy przedświąteczne 

– często prezentowe. Okres ten wymusza na 

Polkach jeszcze większy „wysiłek zakupowy” 

niż podczas pozostałej części roku, jednak bez 

żadnych wyrzutów mogą one oddać się w wir 

zakupów ze świadomością, że zakupione pro-

dukty z pewnością przydadzą się im samym, 

bądź osobom obdarowanym. Odchodząc od 

schematów pamiętajmy jednak również o ko-

bietach, które za zakupami nie przepadają. 

W świecie kosmetyków jest wiele propozycji 

zarówno dla jednej, jak i drugiej grupy. Miło-

śniczki zakupów, pragnące sprawdzać, oglądać 

oraz dobierać z pewnością poczują się świetnie 

otoczone dużym wyborem produktów. Z  ko-

lei wszelkiego rodzaju kosmetyczne zestawy 

prezentowe mogą okazać się zbawieniem dla 

tych kobiet, które nie spędzają w sklepach zbyt 

dużo czasu i kierują się przede wszystkim wy-

godą zakupów. Niemalże wszystkie czołowe 

marki wprowadzają w tym szczególnym cza-

sie pięknie wyglądające kosmetyczne zestawy 

podarunkowe. Różnorodność tych produktów 

jest zaskakująca. Znajdziemy wszelkiego rodza-

ju zestawy dla różnych grup wiekowych oraz 

każdej płci. Nie dość, że zestawy te zachwycają 

wizualnie i są praktyczne, to również ceny ofe-

rowane przez handel w tym okresie są bardzo 

atrakcyjne. Któż nie chciałby dostać od swojej 

kobiety fajnego zestawu kosmetyków…

Anna Pańczyk

Oliwia Madrak-Budzińska
Specjalista ds. Promocji 
Dział Marketingu ds. Rynku Polskiego,
TZMO

Dla ogromnej rzeszy kobiet zakupy to już nie tylko zwykłe „się-
ganie” po ulubiony produkt z półki. Kobiety robią zakupy coraz 
bardziej świadomie – analizują etykiety, czytają opinie innych 
kobiet w internecie. Z obserwacji zachowań zakupowych w kate-

gorii artykułów higienicznych wynika, że kobiety poszukują produktów chłonnych, skutecznie 
neutralizujących intymne zapachy, nie naruszających bariery ochronnej okolic intymnych. Co-
raz więcej klientek świadomie wybiera wyroby wykonane z włókien naturalnych, w pełni od-
dychających oraz testowanych dermatologicznie. Podpaski Bella Ideale Stay SoftiTM, pokryte 
wyjątkowo miękką włókniną o podwójnej strukturze, wzbogaconą czystą bawełną stanowią 
idealne rozwiązanie dla wymagających klientek.

TZMO
Bella Panty 
Intima Plus 
Normal

Bella Ideale Stay 
Softi Normal
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Świąteczne porządki

Nie jest niczym zaskakującym, że porządki 

nie należą do ulubionych aktywności człowie-

ka. Jednak, szczególnie przed Świętami Bożego 

Narodzenia i Wielkanocą, są one konieczno-

ścią. Tu nie wystarczy przetarcie blatów czy 

odkurzenie podłogi... W wielu domach przed-

świąteczne porządki nie bez kozery nazywane 

są generalnymi.

Porządki w polskim stylu
W Polsce to kobiety głównie dbają o utrzy-

manie porządku w domu. W badaniu zreali-

zowanym przez TNS 83% respondentek odpo-

wiedziało, że to na nich spoczywa obowiązek 

dbania o czystość. Jak to jest wśród mężczyzn? 

Zaledwie co czwarty (22%) deklaruje, że zaj-

muje się sprzątaniem. Jednak większość, bo aż 

52% z nich otwarcie przyznaje, że to kobieta 

(żona/partnerka/dziewczyna) bierze na swoje 

barki odpowiedzialność za czysty dom.

Badani przez TNS Polacy wskazali też swo-

je ulubione czynności. Jeśli muszą sprzątać, 

to zdecydowanie najbardziej lubią odku-

rzać. Odpowiedziało tak 52% respondentów. 

A  gdzie najczęściej sprzątamy? Okazuje się, 

że... w kuchni! Jednak jest to pomieszczenie, 

z którego korzysta cała rodzina co najmniej 

kilka razy dziennie, dlatego naturalnym jest to, 

że utrzymanie czystości w tym miejscu nie jest 

łatwe i wymaga regularnych porządków. 63% 

pytanych przez TNS osób zaznaczyło, że sprzą-

ta to pomieszczenie przynajmniej raz w ciągu 

tygodnia. Prawie 1/3, bo 27% porządkuje 

kuchnię każdego dnia.

A co z resztą domu? Sypialnię i salon sprzą-

ta regularnie 61% zapytanych o to osób. Co-

dziennie zajmuje się tym 13% z nich, 19% robi 

to dwa bądź trzy razy w tygodniu, a raz w tym 

czasie – 29% respondentów. Pytani Polacy pre-

cyzowali, że zdecydowanie wybierają do tego 

dni wolne od pracy.

O czystość toalety dba każdego dnia 11% 

Boże Narodzenie to czas, kiedy odwiedzają nas przyjaciele i rodzina. Nieskazitelny powinien 
być nie tylko stół i przygotowane potrawy, ale też czystość domu. Sprawdzamy jak 
wyglądają świąteczne porządki i jakich środków używają Polacy w tym czasie.

badanych. Dwa do trzech razy na tydzień 

porządki robi tam 22% zapytanych Polaków. 

Jako cotygodniowy obowiązek czyszczenie 

łazienki uznaje 26% zapytanych przez TNS 

osób. Nieco niepokojącym jest fakt, że 9% 

osób robi to sporadycznie – tylko raz w mie-

siącu, a ponad 1/5, a dokładniej 22% – nie 

sprząta toalety w ogóle.

Czy istnieje sekret czystego domu? Czy 

Polacy mają receptę na utrzymanie w nim 

porządku? Uczestnicy badania przeprowa-

dzonego przez instytut TNS zdradzili, że ich 

sposób na sprzątanie jest związany z prostą 

zasadą, a mianowicie – regularnością. Na tę 

metodę wskazało 40% badanych. Wśród tych 

osób, aż 60% stanowią kobiety. Jak się okazuje 

mężczyźni chętniej działają spontanicznie, nie 

mając w głowie żadnego planu na sprzątanie. 

Panie z reguły mają własny system porządków 

– najczęściej zaczynają od łazienki, a kończą 

obowiązki na kuchni.

Przed świętami...
TNS zbadało także nawyki Polaków związa-

ne z porządkami przedświątecznymi. Okazuje 

się, że większość z nas podchodzi do tego stra-

tegicznie, i ponad połowa badanych planuje 

ich przebieg. Na przygotowanej skrzętnie liście 

obowiązków najczęściej pojawiają się: mycie 

okien i  podłóg, odkurzanie dywanów, pranie 

firan, trzepanie dywanów i sprzątanie szaf. Tak 

jak i w ciągu roku za czynności odpowiadają 

głównie panie. Co w tym czasie robią pano-

wie? Z  badania wynika, że mężczyźni prefe-

rują prace, które mogą wykonywać z dala od 

epicentrum świątecznych przygotowań, więc 

zabierają się za mycie samochodu, sprzątanie 

garażu czy wykonywanie drobnych napraw. 

CMR sprawdził, czego w tym czasie szuka-

ją klienci sklepów małoformatowych do 300 

mkw. „Spożywcze sklepy małoformatowe 

nie są najczęstszym miejsce zakupu środków 

czystości, mimo to niektórzy klienci przy 

okazji zakupów żywnościowych czasem 

wkładają do koszyków np. płyn do mycia 

naczyń lub mleczko do czyszczenia. Licz-

ba paragonów ze środkami czystości w tym 

kanale dystrybucji wzrasta zwykle w okresie 

poprzedzającym zarówno Wielkanoc, jak 

i Boże Narodzenie. Już na 2-3 tygodnie przed 

świętami zaczyna przybywać paragonów, na 

których pojawiają się produkty potrzebne 

do przygotowania domu na święta, takie jak 

środki do prania, płyny do mycia szyb, pre-

paraty do podłóg i dywanów, a także środki 

do pielęgnacji mebli i drewna. Tuż przed 

świętami na paragonach nieco częściej niż 

w poprzednich tygodniach występują nato-

miast m.in. środki do mycia naczyń, środki 

do toalet czy gąbki do zmywania – często 

są one zapewne dokładane do świątecznych 

zakupów spożywczych niejako na zapas, dla 

pewności, że będzie czym pozmywać np. po 

Wigilii” – wyjaśnia Elżbieta Szarejko z CMR.

Carex Kitchen to antybakteryjne mydło stworzone do użyt-
ku w kuchni. Dzięki specjalnej technologii neutralizującej 
nieprzyjemne zapachy doskonale usuwa pozostające na 
dłoniach intensywne aromaty takich składników jak ryby, 
czosnek czy cebula.

PZ CUSSONS POLSKA
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Marcin Gierasimiuk
Category Manager 
Velvet CARE

Nieodzownym kompanem Polaków podczas sprzątania jest ręcz-
nik papierowy. Dlatego też kategoria ręcznika papierowego jest 
jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii chemicznych 
w Polsce. I to właśnie Giga rolki, najczęściej używane podczas 
domowych porządków i rosną dwukrotnie szybciej niż cała ka-

tegoria ręcznika. 
Velvet w swojej ofercie ma dwa ręczniki w Giga rolkach: długi i wydajny ręcznik Velvet Jumbo 
oraz Velet Turbo – propozycję dla osób ceniących wyjątkową chłonność i wytrzymałość ręcz-
nika. Oba warianty świetnie sprawdzają się zarówno przy generalnym sprzątaniu mieszkania, 
czy też wycieraniu nie tylko blatów podczas gotowania. 

VELVET 
CARE
Velvet Jumbo

Velvet 
Turbo

Z OFERTY PRODUCENTA

Na półce w sklepie
Jak podaje CMR, kategoria chemii gospo-

darczej ma niewielkie znaczenie dla obrotów 

w placówkach handlowych do 300 mkw. Jed-

nakże, mimo tego, większość detalistów stara 

się mieć w ofercie przynajmniej kilka pod-

czących oraz odświeżaczy powietrza. 

Rynkowi liderzy
Środki do prania oraz środki do mycia na-

czyń to najważniejsze kategorie na półce 

stawowych pozycji. Sklepy, w których można 

kupić tego rodzaju artykuły, oferują średnio po 

8 wariantów produktów do prania i środków 

do mycia naczyń, 6 rodzajów środków do to-

alet i 5 płynów do płukania tkanin. Na półce 

chemicznej można też znaleźć po 3 warianty 

środków do mycia szyb, mleczek i proszków 

czyszczących, uniwersalnych środków czysz-
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r e k l a m a

Łukasz Wierchowicz 
Kierownik Produktu
PZ Cussons Polska

Marka Morning Fresh idealnie wpisuje się w temat świątecznych 
porządków. Dbając o porządek w kuchni, także w czasie przed-
świątecznych przygotowań oferuje znaną polskim konsumentom 
od lat gamę super skoncentrowanych płynów do mycia naczyń. 
Dzięki jednej z najwyższych zawartości składników aktywnych 

w Polsce, produkty pomogą w szybki i łatwy sposób usunąć nawet zaschnięty tłuszcz czy 
przypalenia, które tak często zdarzają się w czasie przygotowywania świątecznych potraw. 
Czas świątecznych przygotowań i porządków to także okres wzmożonej ilości prania – zarów-
no odzieży, jak i elementów domowego wystroju. Morning Fresh poszerzył swoje portfolio 
w Polsce o nowe kategorie – pięknie pachnące proszki do prania i płyny do płukania tkanin. 
Nowe produkty, dzięki połączeniu wyjątkowych nut zapachowych, nadadzą ubraniom przy-
jemnie owocowy i delikatnie kwiatowy zapach, który nie tylko pozostanie na nich na długo, ale 
również wypełni świeżością cały dom.

Z OFERTY PRODUCENTA

z chemią gospodarczą w sklepach małego for-

matu. Jak policzył CMR – w okresie od stycznia 

do sierpnia 2017 r. odpowiadały one odpo-

wiednio za około 27% i 19% wartości sprzeda-

ży tej kategorii. Zgodnie z wyliczeniami CMR, 

kolejne miejsca zajmują środki do toalet i płyny 

do płukania tkanin (po około 12%) oraz środ-

ki do mycia szyb (ponad 4%). Jak się okazuje, 

najlepiej rotującą kategorią z segmentu prepa-

ratów do sprzątania są środki do mycia naczyń 

PZ CUSSONS 
POLSKA
Morning Fresh  
Jasmine & Lime 
Blossom płyn do 
płukania tkanin

Morning Fresh 
Raspberry & Apple 
płyn do mycia 
naczyń

Morning Fresh 
Sweet Pea & Freesia 
płyn do mycia 
naczyń
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Liliana Ćwik 
Manager ds. Marketingu
Gold Drop

Na porządki przedświąteczne polecamy: Płyny uniwersalne Floor do mycia wszelkiego rodzaju 
powierzchni o pięknych kwiatowych zapachach, do szyb płyn Window Plus, a do mebli serię 
produktów pod marką Gold Wax. Konsumenci dbając o swoje wnętrza coraz częściej sięga-
ją po produkty specjalistyczne, dlatego też przed świętami wzrasta na nie zapotrzebowanie. 
W tym zakresie Gold Drop oferuje produkty z serii Dix Professional m.in. Dix Professional 
express cleaner – jego innowacyjna, mocna formuła sprawia ze preparat działa już w 5 mi-
nut w przypadku najtrudniejszych przypalonych czy przypieczonych zabrudzeń, jednocześnie 
nie niszcząc ani nie rysując czyszczonych powierzchni. Płyn można stosować do czyszczenia 
kuchenek, zadymionych szyb piekarników, blach piekarniczych jak również kominków, szyb 
kominkowych oraz grilli. Aby pięknie odświeżyć serwety, obrusy czy pościel proponujemy za-
stosować krochmal syntetyczny Ługa. Oferujemy też rewelacyjną, wysokiej jakości serię pro-
duktów ekologicznych Eco Line. 

GOLD DROP
Floor emulsja do 
mycia glazury 

Z OFERTY PRODUCENTA

– można je znaleźć na 29% paragonów z che-

mią gospodarczą. Dużą popularnością cieszą 

się również środki do prania, które występują 

na 24% z nich i środki do toalet (15%).

CMR sprawdził też kto zarabia najwięcej na 

środkach czystości w małym formacie sklepów. 

Największe udziały w wartości sprzedaży całej 

kategorii chemii gospodarczej mają koncerny 

Procter & Gamble oraz Henkel (po około 19% 

w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r.), za 

nimi plasują się Reckitt Benckiser (niespełna 

10%) oraz Grupa Inco i Unilever (po około 9%).

Ługa preparat 
ułatwiający 
prasowanie

„W kategorii detergentów do prania lide-

rem jest Procter & Gamble (Vizir i Ariel), który 

ma około 37% udziałów w wartości sprzeda-

ży, natomiast sprzedaż płynów do płukania 

zdominowana jest przez firmy Henkel (marka 

Silan) oraz Procter & Gamble (marka Lenor), 

które łącznie odpowiadają za 70% wartości 

sprzedaży. W grudniu 2016 r. (podobnie jak 

w i pozostałych miesiącach) klienci sklepów 

małoformatowych najwięcej wydawali na pro-

szek Vizir w opakowaniu 300 g oraz na płyn do 

płukania Lenor Spring Awakening” – opowiada 

ekspertka CMR.

„W sklepach małoformatowych ponad 80% 

wartości sprzedaży płynów do mycia naczyń 

kontrolowało 3 producentów – Grupa Inco 

z markami Ludwik i Lucek, Procter & Gamble 

z marką Fairy i Henkel z marką Pur. W ubie-

głym roku najwięcej udziałów w wartości 

sprzedaży tej kategorii (niemal 11%) miał mię-

towy wariant płynu Ludwik w opakowaniu 1 l” 

– dodaje Elżbieta Szarejko.

Deklaracje konsumentów
A kto decyduje o zakupie środków czysto-

ści? W badaniu przeprowadzonym przez Kan-

tar Millward Brown, w okresie lipiec 2016 r. 

– czerwiec 2017 r., większość respondentów 

(69%) odpowiedziała, że robią to osobiście. 

31% z kolei wskazało, że taka decyzja spoczy-

wa na mężu/żonie/partnerze/partnerce. 15% 

odpowiedziało, że odpowiada za to matka. 

Ojca jako decydenta w tej materii wskazało 
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Drogeria

Violetta Kania
Commercial Director
Ravi 

Po raz kolejny nastał czas świątecznych porządków. Dzięki no-
woczesnym i funkcjonalnym artykułom do sprzątania naszej 
marki Simple Solutions (Proste Rozwiązania) staramy się mak-
symalnie ułatwić Państwu ten okres. A gdy mieszkania będą już 
lśniły czystością zachęcamy do wypróbowania najnowszej limito-

wanej edycji odświeżaczy powietrza Lotus, będących liderem w swojej kategorii. Przygotowa-
ne z niezwykłą dbałością, bogate kompozycje zapachowe wprowadzają w domu prawdziwie 
świąteczną atmosferę. W skład edycji wchodzą następujące zapachy: Apple & Cinnamon, Ho-
ney & Spicy, Frosted Eucalyptus, Winter Berries. 

RAVI 
Rękawice nitrylowe

Zawieszka WC 
Energy Flowers

Z OFERTY PRODUCENTA

zaledwie niecałe 3% badanych. 1% odpowie-

dział, że to zadanie dziecka, tyle samo wymie-

niało inne osoby, niż wspomniane wcześniej.

Detergentów do prania używa niemal 89% 

Polaków zapytanych o to przez Kantar Mill-

wardBrown. Niemal połowa respondentów 

wskazała, że używa ich 2-3 razy w ciągu ty-

godnia. Mają też oni swoje ulubione marki. 

Z badania wynika, że do prania najchętniej 

używają produktów pod logo Persil, zarówno 

jeśli chodzi o żel jak i proszek, a także Vizir, 

czy Ariel (w tym prypadku znacznie częściej 

wybierany jest proszek, ale płyn też się cieszy 

uznaniem konsumentów).

Porządki od góry do dołu
Przed świętami zwykle w każdym domu 

myje się podłogi i okna. Zarówno jedne i dru-

gie cieszą się dużą popularnością. Ze środków 

przeznaczonych do mycia okien korzysta 82% 

Polaków. Zapytani o to przez Kantar Millward 

Brown respondenci, najczęściej odpowiadali, 

że korzystają z nich kilka razy w roku (45%). 

Oczywiście Polacy mają swoje ulubione marki. 

W badaniu wymieniali przede wszystkim Clin, 

Ajax, Mr Muscle i Window Plus.

Ze środków do czyszczenia podłóg korzysta 

z kolei 72% uczestniczących w badaniu. 19% 

z nich używa takich preparatów 2 razy w ty-

godniu, a 22% – raz w tygodniu. Wśród marek 

w  polskich domach najchętniej używane są 

wyroby Ajax, Sidolux i Pronto.

Do czyszczenia wyposażenia domu Polacy 

używają zarówno dedykowanych ku temu pre-

paratów jak i tych uniwersalnych czy też zwy-

kłej ściereczki zwilżonej wodą. Ze środków do 

pielęgnacji mebli korzysta 54% osób zapyta-

nych w badaniu przez Kantar MillwardBrown. 

Raz w tygodniu bądź cześciej korzysta z nich 

17% badanych, a 16% – 2-3 razy w miesiącu, 

a raz w tym okresie – 11%. Najcześciej wybie-

raną marką jest zdecydowanie Pronto. Oprócz 

tego respondenci wskazywali też na Sidolux, 

Fornit, Cyprys, Kiwi Meblo czy Gold Wax.

Dużą rzeszę zwolenników mają też uniwer-

salne środki czyszczące. Zalicza się do nich pły-

ny, mleczka i proszki. Wśród nich najczęściej 

Polacy sięgają po Cif Cream, Ajax, Ajax Floral 

Fiesta, Cif Active Gel, Cif Power Cream, Cilit 

Bang, Cilit kamień i rdza, Clin, Domestos 24h 

(Atlantic/Citrus/Pine/Pink), Ludwik i Sidolux.

A po świątecznym posiłku zwykle należy 

umyć naczynia. Z płynów dedykowanych tej 

czynności korzysta ponad 86% Polaków, na któ-

rych Kantar MillwardBrown przeprowadził ba-

danie dotyczące używania środków do pielęgna-

cji i czyszczenia zastawy kuchennej. 1/5 z nich 

wykonuje tę czynność raz dziennie, a 40% – 2-3 

razy na dobę. Ponad 4 razy w ciągu dnia robi to 

17% zapytanych Polaków. Ulubionymi markami 

w tej kategorii są Ludwik, Fairy i Pur.

Porządki bożonarodzeniowe to obowiąz-

kowy punkt zarówno przed jak i po świętach. 

Mimo, iż nie jest to kategoria wiodąca, jeśli 

chodzi o zarobki detalistów, to warto w grud-

niu nieco rozwinąć ofertę w tym segmencie, 

by klienci, którzy są zaaferowani przygotowa-

niami, to właśnie w naszym sklepie zrobili za-

kupy. Wiedząc, że w danym miejscu znajdzie 

on wszystkie niezbędne produkty, z pewnością 

wróci do nas ponownie.

Joanna Kowalska

AC MARCA
Sanytol Spray Uniwersalny 
czyści i dezynfekuje

Sanytol 
dezynfekujący 
dodatek do 
prania

HAL
Kolorado Premium Zmywaki 
kuchenne

Kolorado Aromella
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Pozycjonowanie marki 
– jak stać się Coca-Colą lub Pepsi swojej branży
Pozycjonowanie marki odróżnia produkty desperacko szukające nabywcy od tych, których nabywcy z pasją szukają 
sami. Odpowiedź na postawione w tytule pytanie wydaje się więc prosta i brzmi – nie staraj się być obiema naraz. 
Czy faktycznie w tym tkwi tajemnica skutecznej komunikacji, lojalności i rosnącej sprzedaży?

Maciej Wysocki
senior copywriter 

i współtwórca kolektywu 
kreatywnego Owocni.pl

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak skutecznie pozycjonować 

Twoją ofertę,
• jaki wpływ na późniejszą 

komunikację ma 
pozycjonowanie marki,

• jak zbudować reputację, 
która przywiąże klientów do 
Twojego produktu.

Dlaczego mądre pozycjonowanie produk-

tów przynosi firmom tyle pieniędzy? Bo spra-

wia, że ludzie lepiej rozumieją markę i chcą 

być z nią kojarzeni. Pozycjonowanie polega 

na tworzeniu głębokiej definicji tego, czym jest 

marka. Definicji, która utrwala się w wyobraźni 

nabywców i określa ich późniejsze zachowania.

Właścicielowi firmy pozycjonowanie mówi, 

do kogo kieruje swój produkt. Nabywcę infor-

muje, co ten produkt może mu dać – nie tylko 

materialnie, lecz także wizerunkowo. Często, 

np. przy produktach premium, wizerunek jest 

nawet ważniejszy dla finalnej decyzji. Tam szcze-

gólnie mocno widać potęgę pozycjonowania.

Co ważne, zaplanowani w strategii odbiorcy 

muszą istnieć. Łatwo wyobrazić sobie, że sta-

wiając na zakochanych w nowościach senio-

rów albo konserwatywnych nastolatków, nie 

osiągniesz znaczących wyników. Nie należy 

wymyślać sobie klientów. Gdy tworzysz pro-

dukt, może on być nowością, ale jego nabyw-

cy powinni istnieć od dawna. Nawet jeśli nie 

wiedzą jeszcze, co dla nich przygotowałeś.

Nie można mieć kilku wizerunków jednocze-

śnie. Już skojarzenie marki z jedną cechą jest 

wystarczająco trudne. Twoja marka nie powinna 

mówić do klientów co chwila inaczej. Klienci nie 

będą wtedy wiedzieć, z kim rozmawiać.

Sukcesy w sprzedaży zaczynają się od za-

jęcia właściwej pozycji w oczach klienta. Jeśli 

marka jest nawet odrobinę do niego niedopa-

sowana, może nie rozwinąć swojego potencja-

łu. Pozycjonowanie nie stwarza zalet z nicze-

go. Sprawia, że zaczynają być one widoczne 

i pożądane.

Nieprecyzyjnie wypozycjonowana marka 

jest jak list z błędnym adresem. Komunikat jest 

poprawny, adresat gdzieś istnieje i czeka na wia-

domość, ta jednak nigdy do niego nie dotrze. 

Bez charakteru trudno sprzedać najlepsze zalety. 

Dlatego pozycjonowanie jest tak ważne. To ono 

sprawia, że klienci zaczynają zauważać produkt.

6 składników dobrego pozycjonowania
Najtrwalszy element marki; gdy się zmienia, 
w oczach klientów powstaje właściwie nowa 
firma. Potrzeba zajęcia odpowiedniej domeny 
(adresu www) to tylko jeden z powodów, dla któ-
rych znalezienie odpowiedniej nazwy jest coraz 
większym wyzwaniem. Zlekceważenie tego eta-
pu potrafi się mścić po latach (również z powodu 
sporów o prawa autorskie).

Nazwa

Pozycjonowanie określa, jak marka chce, by 
klienci ją postrzegali. Identyfikacja wizualna spra-
wia, że rzeczywiście zaczynają ją tak widzieć. 
Wizerunek to więcej niż logo. Materiały biurowe, 
reklamy zewnętrzne, internetowe, prasowe, wy-
strój biura, samochody... Każda firma, kolor i sko-
jarzenie, jakie niesie Twoja marka, budują nastrój, 
który może ją wzmacniać albo osłabiać.

Identyfikacja 
wizualna Pozycjonowanie buduje się w dużej mierze na 

bazie konkurencji. Gdyby nie istniała, reklama 
nie byłaby w ogóle potrzebna. Równie ważne jest 
zidentyfikowanie, kto konkurencją nie jest. To, 
że działacie na tym samym rynku, nie znaczy, że 
macie identyczną grupę odbiorców. Bardzo tani 
i bardzo drogi zegarek wskazują ten sam czas, 
a jednak pozycjonowanie tych dwóch producen-
tów jest całkowicie odmienne.

Miejsce na rynku

To każdy klient widzi najlepiej. O roli komuni-
katywnego i przekonującego znaku firmowego 
napisano już wiele, i słusznie. Dobre logo to, po-
dobnie jak nazwa, kapitał wizerunkowy na lata.

Logo
Mało co tak wyraźnie komunikuje aspiracje marki 
jak przyjęta cena. Ani niska, ani wysoka nie jest 
właściwa sama w sobie. Kluczowe jest dopaso-
wanie do miejsca, które chcesz zająć na rynku. 
Luksus jest utożsamiany z kosztem, bo wymaga 
wyjątkowego zaangażowania od producenta. 
Sukces można też odnieść z produktem ekono-
micznym albo oferującym średnią jakość w do-
brej cenie.

Cena

Potencjalni klienci stają się klientami rzeczywi-
stymi, bo coś ich przekonało. Czasem jest to cena 
lub wizerunek, innym razem jakaś szczególna 
cecha produktu. Mogą to być także zaleta tech-
niczna, użyte materiały, zakres usługi, warunki 
gwarancji lub przewaga, którą dopiero wymy-
ślisz, ilość cech jest praktycznie nieograniczona, 
ale liczą się tylko te, które odróżniają Cię od kon-
kurencji. Jeśli na rynku jest kilku producentów 
akcentujących np. trwałość, to nie jest to jeszcze 
pozycjonowanie. Taka zaleta nie jest decydująca 
ani nie wyróżnia żadnej ze stron.

Cechy 
produktu

Marketing
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BUDUJ WIZERUNEK, KTÓRY 
PRZEMÓWI DO KLIENTÓW

Pozycjonowanie powinno być deklaracją, 

i to traktowaną bardzo poważnie. Spisaną na 

papierze po odrzuceniu setek wersji i zaakcep-

towaną przez wszystkich, którzy będą praco-

wać na sukcesy firmy. Nie da się wypromować 

marki, która w oczach każdego pracownika 

jest nieco inna. Wtedy wszyscy reklamują ją po 

swojemu i dla innych klientów, co nie może 

przynieść spójnych efektów. Gdy pozycjono-

wanie nie jest ustalone, klienci są zdezorien-

towani, a zamiast jednej silnej marki będzie 

wiele słabszych – tyle, ilu pracowników przy 

niej pracuje.

Na rynku zawsze jest miejsce dla indywi-

dualności. Nie ma miejsca dla marek bez 

charakteru, które próbują „pożyczyć” fanów 

od większych, bardziej znanych firm. Wielki 

David Ogilvy, klasyk skutecznego marketingu 

twierdził, że najważniejsze jest to, jak pozycjo-

nowany jest produkt. Ciągle zadawaj sobie py-

tanie: „Jakie właściwości produkt ma i dla kogo 

jest przeznaczony?”.

ŁATWIEJ ZBUDOWAĆ, 
TRUDNIEJ ZMIENIĆ

Na początek zła wiadomość – zdobytą raz 

pozycję trudno zmienić. Decyzję o pozycjono-

waniu podejmuje się niemal na zawsze. Zmia-

na raz zbudowanych skojarzeń jest bardzo 

trudna i często tańsze jest wypromowanie no-

wej marki. Niszę albo segment na rynku można 

stworzyć i rozwinąć, ale nie da się przenieść do 

nich już raz zdobytych klientów.

Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba 

być pierwszym na rynku. Nie tylko wynalaz-

ca produktu czy usługi może zdobyć mocną 

biznesową pozycję. Wielu obecnych liderów 

dołączyło do branży później i korzystało z do-

świadczeń poprzedników. Google nie wymyślił 

wyszukiwarki internetowej, a Amazon nie jest 

pierwszym sklepem online. Nie jest ważne, by 

być pierwszym, tylko by być pierwszym wybo-

rem klientów. Gdy klienci podejmą decyzję, 

nie będą szukać dalej.

10 zasad 
pozycjonowania marki

1. Stwórz definicję i plan prac.
2. Niech to będzie jedno słowo – idealna sytuacja jest wtedy, gdy 

pozycjonowanie oparte jest na jednym słowie; pojedyncze pojęcia są 
łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania.

3. Nie kopiuj – przykład: biedna i mało popularna w 1898 r. marka Pepsi 
zamiast udawać Coca-Colę zaczęła namawiać nastolatków, by nie pili tego 
samego co ich rodzice; to był pomysł wart dziś kilkadziesiąt miliardów 
towarów.

4. Wskaż prawdziwe korzyści – przestrzeń między cechami produktu 
a oczekiwaniami klientów to właśnie miejsce, w którym odbywa się praca 
nad właściwym umiejscowieniem marki. 

5. Bądź wiarygodny – obiecując więcej, niż da się dotrzymać, możesz szybko 
wypromować ofertę, ale równie szybko stracić klientów.

6. Zacznij szybko – na rynku w każdej chwili może pojawić się nowa marka 
albo świeży pomysł; lepiej by to były Twoje marki, firmy i pomysły.

7. Przyglądaj się innym – raz przyjętą strategię powinno się aktualizować, 
np. wraz z rozwojem produktu.

8. Mów jasno – marka nie jest tajemnicą, jeśli ją ukryjesz, nikt jej nie pozna, 
a więc i nie kupi.

9. Testuj szczegóły – bez sprawdzania różnych marketingowych wariantów 
nie rozwiniesz marki, pamiętaj tylko, by dodatkowe opcje nie zaprzeczały 
aktualnej pozycji, np. luksusową markę rozsądniej jest uzupełnić 
o sportową niż tanią linie produktów.

10. Nie testuj strategii – pozycjonowanie nie jest płynne; to fundament 
elastycznych i wszechstronnych działań, sam w sobie stabilny i nienaruszalny; 
strategia, którą przyjmiesz, wiąże na stałe klientów i zespół.

„CHCEMY BYĆ PIERWSI” 
– ŹLE. „CHCEMY BYĆ 
DOSKONALI” – DOBRZE

Dobre pozycjonowanie nie polega na posta-

nowieniu, że marka ma być pierwsza na ryn-

ku. Polega na powiedzeniu sobie, że chce się 

stać pierwszym wyborem dla osób szukających 

produktu o wybranych cechach.

Marka jest taka, jak klient o niej myśli, że 

jest. Pozycjonowanie stara się zarządzać tym 

obrazem na korzyść obu: i marki, i klienta. 

Od marki wychodzi inicjatywa, ale od klienta 

– ocena. Jeśli szukasz bezpiecznego samocho-

du, często będzie to Volvo. W kwestii pysznej 

kawy przebojem okazał się Starbucks. Nie dla-

tego, że inni są gorsi. Te marki właściwie zago-

spodarowały aspiracje kupujących.

Marki, które dobrze się pozycjonują, nie 

stworzyły klientów, tylko ich zrozumiały i za-

proponowały produkt, z którymi oni sami chcą 

się utożsamić.

Marketing
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Auto w handlu

Nowy Peugeot Expert Furgon
Auto dla profesjonalisty? Z pewnością nowy Peugeot Expert Furgon 
spełni wysoko postawione wymagania niejednego eksperta. 

NOWY EXPERT ZOSTAŁ 
ZAPROJEKTOWANY NA 
BAZIE MODUŁOWEJ 
PLATFORMY EMP2

Niespełna rok temu (listopad 2016 r.) nasza 

redakcja przeprowadziła test poprzedniej ge-

neracji Experta. Od tamtego czasu producent 

wprowadził kilka zmian, m.in. auto zbudowa-

ne jest na nowej, innowacyjnej, modułowej 

platformie; ograniczono masę samochodu 

czy  wprowadzono możliwość wyposażenia 

w nową, automatyczną skrzynię biegów EAT6.

Motor: 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 
Spalanie miasto: 5,5-6,0 l/100 km
Spalanie trasa: 4,9-5,2 l/100 km
Pojemność ładunkowa*: 4,6-6,6 m³ 
Maksymalna ładowność*:  1000-1400 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA dane producenta

Nowy Peugeot wyróżnia się niskim zu-

życiem paliwa i emisji dwutlenku węgla do 

atmosfery. W cyklu mieszanym spalanie 

zanotowaliśmy na poziomie 6,2 l/100km. 

Producent podaje emisję CO2 w przedziale 

133 do 148 g/km.

Auto doskonale trzyma się drogi, jest zwrot-

ne niezależnie od warunków pogodowych. 

*w zależności od modelu: Compact, Standard, Long148 | www.hurtidetal.pl



Auto w handlu

Podwyższona pozycja kierowcy znacząco 

ułatwia panowanie nad sytuacją na drodze. 

Auto dostępne jest w trzech długościach: 

Compact (4,606m), Standard (4,956m) i Long 

(5,308m).  Istnieje możliwość dokupienia 

opcji automatycznie otwieranych, bocznych 

drzwi przesuwnych i systemu siedzień Mo-

duwork (złożenie bocznego fotela umożliwia 

przewożenie przedmiotów sięgających nawet 

4 metry długości).

W dziale akcesoriów Peugeot można wy-

brać uchwyty na telefon czy tablet o prze-

kątnej do 11 cali, co znacznie ułatwia wy-

konywanie codziennych obowiązków. Auto 

można dodatkowo wysposażyć w system 

Active Safety Brake (system automatyczne-

go hamowania), automatyczne przełączanie 

świateł, aktywny regulator prędkości, alarm 

niezamierzonego przekorczenia linii, monitor 

martwego pola czy Head-Up Display. 

Ponadto, do pakietu można dobrać system 

monitorowania ograniczeń prędkości (wyświe-

tlane na prędkościomierzu lub wyświetlaczu 

Head-Up Display) oraz kamerę cofania Top 

Rear Vision. Nowy Peugeot Expert wysposażo-

ny jest  w cztery poduszki powietrzne (2 czoło-

we i 2 boczne).

Jazda sprawiała mi dużą frajdę dlatego jeżeli 

planujecie zakup nowego samochodu dostaw-

czego do waszego sklepu czy hurtowni – Nowy 

Peugeot Expert Furgon może być tym właści-

wym wyborem.

Meds

Klient biznesowy oczekuje kompleksowej 

obsługi w trakcie wyboru pojazdu jak również 

w okresie użytkowania. Marka Peugeot, w celu 

zaspokojenia tych potrzeb stworzyła program 

Peugeot Professional Center. Uczestniczą w nim 

punkty sprzedaży, które spełniają wyższe od tych 

podstawowych standardy wyposażenia punktu 

sprzedaży i obsługi klienta. Jednym ze standar-

dów jest obsługa przez wyspecjalizowaną do tego 

osobę po stronie działu handlowego jak również 

serwisu. Wiem jak ważne jest indywidualne po-

dejście w kwestii prowadzonego biznesu dlatego 

doradca handlowy pomoże Państwu w wyborze 

oferty i finansowania skrojonego na miarę ocze-

kiwań. Listę punktów Peugeot Professional Center 

znajdą Państwo na www.peugeot.pl
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Umowa między wspólnikami, 
jako sposób na ograniczenie przyszłych sporów
W toku prowadzenia niemal każdej działalności gospodarczej, niezależnie czy polega ona na prowadzeniu sklepu 
stacjonarnego, restauracji, czy świadczeniu usług drogą internetową, na pewnym etapie rozwoju, a niekiedy już na 
samym początku, pojawia się kwestia prowadzenia tej działalności wspólnie z inną osobą. Warunki tej współpracy 
należy z góry precyzyjnie określić.

Michał Ziółkowski
Adwokat

Ziółkowski i Partnerzy  
Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.

Rozpoczęcie współpracy
Na samym początku prowadzenia działal-

ności gospodarczej rzadko dochodzi do spo-

rów między partnerami biznesowymi. Dlatego 

właśnie już na samym starcie, kiedy atmosfera 

między stronami jest w miarę przyjazna, na-

leży utrwalić na piśmie treść ustaleń między 

nimi tak, by ograniczyć ryzyko wystąpienia 

konfliktów w przyszłości.

Jeżeli wspólnicy zawarli lub planują zawrzeć 

umowę spółki, to powinni być świadomi, że 

choć czynność ta częściowo ureguluje wzajem-

ne stosunki, to nie zastąpi ona umowy miedzy 

nimi. Co istotne, taki dokument (w przeciwień-

stwie do umowy spółki) nie jest powszechnie 

jawny, a katalog zagadnień, które może re-

gulować jest nie tylko znacznie szerszy, lecz 

również wielokrotnie bardziej elastyczny. Za-

pewnia to stronom takiej umowy maksymalną 

swobodę w kształtowaniu ich sytuacji prawnej. 

Przyczyny, dla których zapada decyzja o wspól-

nym prowadzeniu działalności mogą być bardzo 

różne. Różnorodny może być również udział part-

nerów w jej prowadzeniu. Niekiedy nowy wspól-

nik ma zapewnić jedynie zastrzyk gotówki, czasem 

dodatkową pomoc w wykonywaniu określonych 

obowiązków. Bywa też, że ma stać się pełnopraw-

nym i równorzędnym partnerem w  zarządzaniu 

przedsiębiorstwem i czerpaniu z  niego zysków. 

Dlatego też, tak istotne jest umowne (pisemne) po-

twierdzenie ustaleń w tym zakresie. 

Zakres obowiązków
Podstawową grupą zagadnień, jakie należy 

uregulować w omawianej umowie, jest okre-

ślenie zakresu obowiązków każdego ze wspól-

ników. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, 

gdy są one niejednolite. Przykładowo, jeżeli 

jeden ze wspólników, z wyłączeniem innych, 

ma się zajmować reklamą przedsiębiorstwa, 

księgowością czy zamówieniami towaru u kon-

trahentów, wskazane jest, by określić jego obo-

wiązki i kompetencje w tym zakresie. 

Jeżeli wspólnicy mają zajmować się obsłu-

gą klientów, to należy wskazać, czy mają to 

robić równocześnie, według z góry przyjętego 

podziału czasu pracy, czy też w ramach har-

monogramu ustalanego na bieżąco. Jeśli stro-

ny zdecydują się na ostatnią z możliwości to 

zasadne jest również, by określić procedurę, 

według której ustalać będą ten harmonogram – 

ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, 

gdy strony nie mogą dojść do porozumienia.

Należy także pamiętać o przyjęciu rozwią-

zań na wypadek kłopotów ze zdrowiem jedne-

go ze wspólników – zarówno krótkiej choroby, 

jak i dłuższych problemów uniemożliwiających 

mu wykonywanie obowiązków.

Zapisy te, zapewniające ciągłość obsady ka-

drowej, mają szczególne znaczenie np. w sy-

tuacji prowadzenia sklepu zlokalizowanego 

w galerii handlowej, gdzie zamknięcie punktu 

w godzinach otwarcia centrum, będzie skut-

kowało automatycznym naliczeniem wysokich 

kar pieniężnych.

Poradnik kupca
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Poradnik kupca

Finanse
Drugim, ze wszech miar istotnym zagad-

nieniem, jakie należy uregulować w umowie 

między wspólnikami, są wzajemne stosunki 

finansowe stron. Kwestia wkładu określona 

jest co do zasady już w umowie spółki. Stro-

ny powinny jednak dodatkowo unormować 

takie zagadnienia jak m.in. czy i w jakiej 

formie będzie im wypłacane wynagrodze-

nie za czynności podejmowane na rzecz 

prowadzonego przez wspólników przedsię-

biorstwa. Możliwe jest bowiem przyjęcie, że 

część ze wspólników zostanie zatrudniona 

na podstawie umowy o pracę czy umowy 

cywilnoprawnej i z tego tytułu będzie im 

wypłacane wynagrodzenie.

Podobnie, istotne jest rozstrzygnięcie kwestii 

ewentualnego zwrotu kosztów poniesionych 

przez wspólników w związku z prowadzoną 

przez spółkę działalnością czy wynagrodzenia 

za korzystanie z osobistych przedmiotów każ-

dego ze wspólników (np. samochodu).

Strony powinny postanowić również jakie 

działania będą podejmować w przypadku wy-

stąpienia straty. Przykładowo możliwe jest usta-

nowienie zobowiązania do udzielania przez 

wspólników pożyczek na rzecz prowadzonego 

przez nich przedsiębiorstwa, na z góry określo-

nych warunkach.

Przekształcenia działalności
W umowie między wspólnikami należy również 

przyjąć rozwiązania na wypadek ewentualnych 

zmian, jakie mogą zajść w toku prowadzenia dzia-

łalności. Wskazane jest uregulowanie możliwości 

wystąpienia jednego z partnerów ze spółki, m.in. 

poprzez wprowadzenie szczegółowych zapisów 

o wykonywaniu prawa pierwszeństwa przez pozo-

stałych wspólników w wykupie jego udziałów. 

Jeżeli wspólnicy przewidują możliwość 

sprzedaży całego przedsiębiorstwa osobie trze-

ciej (np. sieci handlowej) to również należy tę 

okoliczność uwzględnić w umowie, tak by je-

den z partnerów w przyszłości nie miał możli-

wości nieuzasadnionego blokowania transakcji.

Niewykluczone jest także, iż w przyszłości 

wspólnicy będą zainteresowani pozyskaniem 

dodatkowego inwestora. Dlatego też korzystne 

jest, by w umowie z góry określić, jakie miałyby 

być zasady jego przystąpienia do spółki.

Również takie zagadnienia, jak podejmo-

wanie ewentualnych decyzji o zmianie zakre-

su działalności przedsiębiorstwa (np. zmiana 

rodzaju oferowanego towaru), rozbudowie 

jego struktur (np. poprzez otworzenie innych 

sklepów) czy zmianie lokalizacji punktu han-

dlowego, winny być w umowie uwzględnione. 

W przeciwnym przypadku może dochodzić 

w przyszłości do sporów na tym tle.

Inne postanowienia
Strony mogą zdecydować również o po-

trzebie wprowadzenia do umowy szeregu 

innych postanowień. Szczególnie istotnym 

są te dotyczące szeroko rozumianej lojalno-

ści względem spółki, jak i wobec pozosta-

łych wspólników. Standardem rynkowym 

w tym zakresie są postanowienia dotyczące 

zakazu konkurencji, zabraniające partnerom 

prowadzenia działalności o charakterze zbli-

żonym do spółki.

Przestawione wyżej problemy stanowią 

jedynie bardzo ogólny zarys zagadnień, 

jakie powinny pojawić się w umowie mię-

dzy wspólnikami. Kwestie, które należy 

uregulować w takiej umowie są różne i za-

leżą od wielu czynników, między innymi 

formy w jakiej prowadzona ma być wspól-

na działalność (spółka kapitałowa, spół-

ka osobowa, etc.), rodzaju i wielkości tej 

działalności, jak i stopnia zaangażowania 

wspólników.

Dlatego też szczególnie ważne jest, aby taka 

umowa została sporządzona przez prawnika 

posiadającego doświadczenie w konstruowa-

niu tego rodzaju dokumentów i potrafiącego 

przewidzieć, jakie kwestie sporne mogą poja-

wić się między wspólnikami i zawczasu odpo-

wiednio im przeciwdziałać.
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Korespondencja z Kanady

Toronto – jest najważniejszym kanadyjskim miastem, najważniejszą metropolią kraju 
i jednocześnie jego ekonomiczną stolicą. To najbardziej wieloetniczne miasto świata, 
co od razu udało się zauważyć po przylocie – Hindusi, Chińczycy, Filipińczycy 
i oczywiście Polacy. Według oficjalnych statystyk około 80 tysięcy mieszkańców 
Toronto mówi po polsku.

Swój reportaż rozpoczynam od Roncesvalles Village – dzielnicy położonej blisko Jeziora On-

tario i słynnego Parku High Park. To właśnie tu natknęłam się na polską Restaurację, Adwokata, 

Aptekę, a co najważniejsze – na polski sklep spożywczy, w którym Polacy wypiekają nasze polskie 

pieczywo w oparciu tylko o nasze rodzime składniki. W sklepie tym znajdziemy tylko polskich 

producentów, obsługę stanowią wyłącznie Polki, ubrane w gustowne fartuszki. Niestety  żadna 

z nich nie chciała znaleźć się na zdjęciu. No cóż, tak to jest z kobietami ...

Podążając dalej ulicami Toronto można natknąć się miedzy innymi na sieć franczyzową „7 ele-

ven”, czy supermarket METRO – i tu niestety nie znajdziemy już polskich produktów… ale do-

staniemy znane nam marki jak: Dr. Oetker czy Danone. Na półkach rzuca się w oczy duża ilość 

dań gotowych, oraz to co mnie najbardziej zaskoczyło, gotowe do spożycia owoce, pokrojone na 

mniejsze kawałki i zapakowane w lunch boxy. Cena takiego pudełka w zależności od wielkości 

sięga nawet 8 dolarów kanadyjskich. W przeliczeniu na złotówki, daje cenę około 24 PLN. U nas 

w Polsce na próżno szukać tak przygotowanych owoców czy warzyw. Robiąc zakupy w sklepie 

należy pamiętać o tym, że przy kasie nasz rachunek będzie opiewał na większą kwotę niż sugero-

wały to ceny produktów, bowiem należy doliczyć jeszcze podatek stanowy. To co zdecydowanie 

wyróżnia handel w Toronto na tle polskiego handlu, to brak alkoholi w sklepach spożywczych. 

Wynika to z obowiązującego prawa. Nie oznacza to jednak, że Kanadyjczycy alkoholu nie piją. 

Mają bardzo dobrze zaopatrzone sklepy monopolowe. 

Do najpopularniejszych sieci monopolowych należą: SLGA, Beer Store, Cold Beer, LCBO, Real 

Canadian Liquor Store. Odwiedzając sklep monopolowy LCBO zwróciłam uwagę na ceny al-

koholu. Średnia cena wódki w przeliczeniu na PLN to około 52 zł, natomiast średnia cena piwa 

w przeliczeniu na PLN to około 7 złotych.

Kanada nie należy jednak do najtańszych krajów pod względem handlu, a już na pewno nie 

dla turystów znad Wisły...

Handel w Toronto

Agnieszka Niewiadomska, Senior Account Manager

Foto: Krzysztof N
iew

iadom
ski

Relacja

152 | www.hurtidetal.pl



Wiersz
miłosny

Lokal z ekranem

W ręku
kelnera

Pęk
zżętego
zboża

Napisał
"Iliadę"

Na stole
w kuchni

Ocena

Archaik
lub

kenozoik

Nad
ustami

Wysoki
na

osiedlu

Liściasty
orna-
ment

Bogata żyła złota

Odmiana
jabłoni

Brak
przesady

Twórca
dzieła

Opo-
wieść z

morałem

Droga
bita

Kawa
rozpusz-
czalna

Stan
zachwy-
tu, unie-
sienia

Kwiat
ozdobny

Część
Trój-

miasta

Pyrek
lub

Brodka
Na

patyku

Wokół
zamku

Wyko-
nawca
hejnału

Kasyno-
wa

moneta

Projek-
tant

mody

Popis
wirtuoza

Lichy
utwór

literacki

Skok
w wodę

Ukocha-
ny

Afrodyty

Składnik
mary-
naty

Gafa Miasto
z Krzywą

Wieżą

Koń
maści
białej

w plamy

Bieg
sprawy

Okres
dziejowySłynny

dąb Deli-
katność

Narusze-
nie po-
rządku,
wybryk

Płynie przez
Konstantynów

Łódzki

Egipski
bóg

z głową
szakala

Arka Wielbi-
ciel,

adorator
Drzewo
liściaste

Prosty
przyrząd

kreś-
larski

Masa
towaru

bez
opako-
wania

Zabro-
nienie

Prawy
dopływ
Wołgi

Kochała
Wacława
Milczka

Dworska
izba

narożna

5

32

11

10

22

4

21

23

16

34

9

2

19

3

28

15 20

25

36

31

6

13

27

17

18

1

30

8

7

33

26

14

29

12

24

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

LAUREACI WRZEŚNIOWEJ KRZYŻÓWKI

• Ryszard Bargiel – Sklep Wedelek, Sandomierz • Małgorzata Ziemska – Delikatesy Centrum, Jabłonna Lacka • Lidia Kaczmarek – Sklep POLAK, Sieraków • 

• Urszula Pacula – Sklep Żabka, Katowice • Maria Kocjan – Sklep spożywczo-przemysłowy, Olkusz •

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

Oranżada Hellena to niekwestionowany lider w swojej kategorii. Uwielbiana przez rzesze Polaków i łą-

cząca pokolenia. Młodsze pokolenie ceni sobie jej nowoczesność, natomiast starsze – tradycję. Oran-

żada kreuje nowe trendy, jednocześnie przywołując wspomnienia beztroskiego dzieciństwa. Posiada 

smak, którego nie można pomylić z żadnym innym i jest całkowicie nasza – polska! 

Kultowa, pełna słodyczy i musujących bąbelków Oranżada Hellena, dostępna jest w różnych opakowa-

niach i formatach, tak aby każdy miał wybór.

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 Oranżad Hellena!

*Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl

Rozrywka
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Portada Reserva 
Portugalskie wina z serii Portada to marka numer jeden w portfolio TiM 
S.A. Klienci chętnie wybierają Portadę ze względu na wysoką, niezmien-
ną jakość oraz klasyczny design z nowo-
czesnymi elementami. W sprzedaży są już 
dostępne wina z linii Premium: Portada 
Reserva białe i czerwone wytrawne. 
Niezwykle rześkie wino białe zachwyca 
owocowym bukietem, z kolei jasnorubino-
we wino czerwone kusi wspaniałym aro-
matem przywodzącym na myśl wakacje 
spędzone na portugalskim wybrzeżu. Dla 
fanów win musujących TiM S.A. przygoto-
wuje kolejną niespodziankę. Już wkrótce 
do sprzedaży dostępne będzie wino Por-
tada Sparkling – perliste bąbelki podkreślą 
charakter wyjątkowych chwil. 
www.TIM-WINA.pl

Nalewka Staropolska 
Jarzębina z tarniną 
Nalewki Staropolskie to produkty eksklu-
zywne tworzone zgodnie z tradycyjnymi 
domowymi recepturami. Dzikie odmiany 
owoców łączone są z najwyższej jakości 
spirytusem. Cały proces produkcyjny wyko-
nywany jest ręcznie. Wszystkie nalewki są 
długo leżakowane i rocznikowane. Nalewka 
Jarzębinowo tarninowa polecana jest przez 
wybitnych szefów kuchni jako pasująca do 
dań mięsnych. Rocznik 2012.
www.NALEWKI.pl

Smak agrestu zamknięty 
w butelce 
Do unikatowej kolekcji polskich owocowych 
smaków (Wiśnia Nadwiślańska, Gruszka Grójec-
ka, Śliwka Szydłowska i Czarna Porzeczka San-
domierska) zatrzymanych w butelkach dołącza 
Wyborowa Polskie Odkrycia Agrest. Naturalny 
smak agrestu z plantacji skierniewickich to znak 
rozpoznawczy kolejnej pozycji w linii wódek 
stworzonych na bazie naturalnych soków ze 
starannie wyselekcjonowanych owoców, pocho-
dzących wyłącznie z polskich regionów. Agrest, 
jeden z najbardziej charakterystycznych sezono-
wych owoców jest kwintesencją prawdziwego, 
polskiego smaku, zamkniętego w eleganckiej 
butelce. Wyborowa Polskie Odkrycia Agrest 
dostępna jest w pojemnościach 0,5 l oraz 0,2 l. 
www.WYBOROWA.pl

Intensywny wymiar słodyczy 
nowego Carlo Rossi 
Nowy wariant Carlo Rossi to słodkie, czerwone 
wino gronowe stworzone na bazie winogron ze 
szczepu concord, który gwarantuje doskonałą 
jakość i smak. Charakteryzuje się bogatym, 
wielowymiarowym i intrygującym smakiem, 
o wyczuwalnych owocowych aromatach. Carlo 
Rossi Intense Sweet Concord oprócz intensyw-
nego smaku, zaskoczy także nową butelką, 
o zupełnie innym kształcie, który podkreśla, że 
jest to produkt kategorii premium.
Wprowadzenie nowego Carlo Rossi Intense 
Sweet Concord wspierane jest silną kampanią 
360°.
www.CEDC.pl

Cydr Lubelski Lodowy od 
Ambry 
To pierwszy w Polsce powszechnie dostępny 
cydr lodowy – produkt premium. Cydry i wina 
lodowe są bowiem najwyżej cenionymi na 
świecie produktami winiarstwa. Cechuje je pra-
cochłonny proces wytwarzania, który wymaga 
najlepszych surowców i wielu lat doświadczeń.
Cydr Lubelski Lodowy to cydr o niespotykanej 
intensywności walorów smakowych i aroma-
tycznych. Na 1 litr potrzeba przynajmniej 5,5 kg 
jabłek, z których niska temperatura wydobywa 
samą esencję smaku i aromatu.
www.CYDRLUBELSKI.pl
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Nowości

Polo Cockta – nowa 
niższa cena! Nowa 
wygodna butelka! 
Wraz ze wzrostem kategorii napojów 
typu cola do portfolio produktów firmy 
Zbyszko Company dołączyła Polo Cockta 
w wygodnej, funkcjonalnej butelce 
1,25 l. Dodatkowo produkt zyskał nową 
niższą cenę, co z pewnością przełoży 
się na zwiększenie korzyści naszych 
kontrahentów oraz większą satysfakcję 
konsumentów.
Cena detaliczna: 1,99 PLN
www.ZBYSZKO.com.pl
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!
Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).



Nowe kawy rozpuszczalne – Prima 
Classic i Crema 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, Prima wpro-
wadza na rynek nowość – kawę rozpuszczalną w dwóch wariantach. 
Classic, o bogatym smaku i aromacie oraz Crema z aksamitną pianką. 
Nowe kawy rozpuszczalne Prima dostępne są w gramaturach 90 g 
(11,99 zł**) i 180 g 
(17,99 zł**), a ich wpro-
wadzenie na rynek 
jest silnie wspierane 
od strony marketin-
gowej – kampanią 
reklamową w telewizji 
i Internecie oraz na 
nośnikach reklamy 
zewnętrznej. 
www.PRIMA.com.pl

Mieszko Dla Ciebie&Dla Mnie 
Mieszko wprowadza na rynek produkty w kategorii sharingowej: 
Mieszko Dla Ciebie&Dla Mnie. Są to popularne smaki czekoladek 
Mieszko w poręcznym opakowaniu – pudełeczku w kształcie sześcia-
nu. Nie jest to już standardowa, upominkowa bombonierka, ale opako-
wanie, które zachęca do tego, aby produkt kupić dla siebie na co dzień, 
jako słodką przekąskę i dzielić 
się nim z bliskimi w każdej 
chwili. Dzięki tej linii pro-
duktów, chcemy „wkraść się” 
w codzienność konsumenta. 
Dostępne warianty smakowe 
to Cherrissimo Classic (236 g), 
Cherrissimo Exclusive 
(236 g), Amoretta Desserts 
Selection (229 g) oraz Espres-
so (239 g).
www.MIESZKO.pl

Zima w barwach złota 
Na sezon zimowy 2017/2018 Mokate przygotowało wyjątkową 
kolekcję cappuccino. W ofercie firmy pojawi się limitowana edycja 
Winter Creation w trzech zimowych smakach – Milk Chocolate, Dark 
Chocolate oraz Marcepan. Wszystkie trzy zamknięte zostały w eleganc-
kich złotych puszkach. Unikalna receptura, wyraźny kawowy aromat 
z delikatną smakową nutą z pewnością przypadną do gustu miłośni-
kom Mokate Cappuccino.
www.MOKATE.pl

Nowe etykiety wody Żywiec Zdrój 
Picie wody wspomaga zapamiętywanie, pomaga też utrzymać kon-
centrację*. O tym, dlaczego odpowiednie nawodnienie jest tak ważne, 
można dowiedzieć się z ciekawo-
stek zamieszczonych na etykietach 
krystalicznej górskiej wody źró-
dlanej Żywiec Zdrój o pojemności 
0,5 l. Marka w trosce o zdrowie 
i dobre samopoczucie Polaków, 
zarówno tych małych, jak i dużych, 
przygotowała osiem nowych 
wariantów etykiet. Umieszczone 
na nich hasła, m.in.: do pracy, do 
szkoły, na wycieczkę, mają przypo-
minać o jednym – bez względu na 
okazję czy porę dnia, zawsze warto 
mieć ze sobą butelkę wody. 
www.ZYWIEC-ZDROJ.pl

Nut Break – orzechowa nowość od 
Wawelu 
Nut Break to wyjątkowy batonik dla osób szukających niebanalnych 
połączeń smakowych. Wnętrze wypełnione jest mocno orzechowym 
nadzieniem z solonymi orzeszkami, a całość oblana jest pyszną mlecz-
ną czekoladą. Nowy batonik Nut Break w nowoczesnym i przykuwają-
cym wzrok opakowaniu, to idealny wybór dla osób młodych i aktyw-
nych. Łączy w sobie niewielką wygodną formę, ciekawy design i moc 
orzechowo-czekoladowych doznań, co czyni go idealną propozycją 
dla wymagających konsumentów, którzy lubią mieć swoją słodką prze-
kąskę zawsze przy sobie. Produkt nie zawiera barwników i sztucznych 
aromatów. Pozycja obowiązkowa w każdej strefie kasy! 
www.WAWEL.com.pl

Wygodna herbata na odporność 
w butelce 
Jakie napoje butelkowane sprzedają się jesienią i zimą? Te które do-
dadzą energii, poprawią samopoczucie, pomogą w odchudzaniu czy 
zwiększeniu odporności na wirusy, dlatego 
właśnie herbaty w wygodnych butelkach 
SOTI Natural, które zawierają więcej 
naturalnych przeciwutleniaczy niż her-
baty parzone w warunkach domowych 
odnotowują wzrosty w III i IV kwartale. 
SOTI Natural jaśminowa jest wygodnym 
sposobem na migerny i zwiększenie kon-
centracji, SOTI Natural zielona pomaga 
przyspieszyć metabolizm i dodać energii 
bez skoku i spadku. Herbaty są w wy-
godnych butelkach 530 ml, nie zawierają 
koncentratów, słodzików, cukrów.
www.SOTINATURAL.pl

Nowości

*Celem uzyskania deklarowanego działania należy spożywać dziennie co najmniej 2 litry wody z różnych źródeł (pochodzącej z napojów i produktów spożyw-
czych). Zrównoważona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania zdrowia.
**rekomendowana cena detaliczna
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Sympatie od „Pszczółki”
Nowość od Fabryki Cukierków „Pszczółka” – pralinki Sympatie. W cze-
koladowych kulach zamknięte zostało aksamitne nadzienie o smaku 
śmietankowym i orzechowym. Połączenie gęstej czekolady z lekkim 
kremem to mieszanka, która 
pozwoli poznać beztroski 
smak przyjemności. Wyra-
finowany i niepowtarzalny 
smak tych deserowych pra-
linek z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci. 
Cukierki sprzedawane 
luzem. Cena ok. 2,69 zł/ 
100 g.
www.PSZCZOLKA.pl

Milka Peanut&Caramel 
W 2017 roku Milka wprowadziła na rynek nowe, odświeżone portfolio 
batonów i wafli. Każdy produkt odpowiada na inne potrzeby konsu-
mentów, dzięki czemu nowości Milka docierają do szerokiej grupy 
odbiorców. We wrześniu do ekipy 5 wyjątkowych batonów Milka 
dołączył rewelacyjny Milka Peanut&Caramel. Nowy baton to delikatna 
czekolada Milka pełna orzeszków ziemnych zatopionych w nadzie-
niu karmelowym. Ponadto kawałki orzeszków ziemnych i ryżowych 
chrupek zanurzone są w pysznym kremie z orzeszków ziemnych.
www.MILKA.com.pl

Cezar w nowym, 
wygodnym 
opakowaniu 
Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom swoich klientów, 
Spółdzielnia Mleczarska Ryki 
poszerza ofertę serów w pla-
strach. Na półki sklepowe 
trafi niebawem ser Cezar 
w nowej odsłonie graficznej. 
To jedyny w ofercie SM RYKI 
ser dłużej dojrzewający. 
Klienci doceniają go za deli-
katny, lekko pikantny smak, 
który idealnie komponuje 
się z oliwkami, orzechami 
i winogronami.
www.SMRYKI.pl

Conchiglioni w ofercie Sotelli 
Z myślą o zbilżających się świętach, marka Sotelli planuje poszerzyć 
Rodzinę Makaronów Sotelli o kolejną 
formę. Conchiglioni to makaron 
w kształcie dużych muszli, który 
w swoim składzie posiada tak jak 
wszystkie makarony Sotelli wodę 
i mąkę kukurydzianą, a co za tym 
idzie nie zawiera glutenu ani GMO. 
Conchiglioni idealnie pasuje do 
nadziewania i zapiekania. Makaron 
doskonale sprawdza się w kompono-
waniu różnorodnych dań. Występo-
wać będzie w gramaturze 500 g. 
www.SOTELLI24.pl
www.POL-FOODS.pl

Mieszanki Kresto 
Szukając produktów odznaczających się wysoką jakością oraz cennymi 

wartościami odżywczymi warto sięgnąć po 
mieszanki nasion marki Kresto. Znajdzie-
my w nich m.in. połączenie słonecznika, 
pestek dyni i jagód goji, stanowiące 

bogate źródło witamin, minerałów oraz 
błonnika. Produkt dostępnych jest 
w dwóch rozmiarach – 50 g oraz 300 g. 
W zależności od upodobań mieszanki 
marki Kresto mogą posłużyć, jako 
przekąska, zdrowy zamiennik posiłku 
lub dodatek do sałatek, panierek, 
farszów, owsianek czy też jogurtów.
www.VOG.pl

Nowości

Ciastka Evitta 
EWA Krotoszyn S.A. wprowadziła na rynek nowe produkty z katego-
rii ciastka kruche pod marką EVITTA. Są to ciasteczka owsiane boga-
te w  płatki owsiane i orzeszki arachidowe oraz ciasteczka grahamki 
z sezamem, zawierające 20% mąki graham z całego ziarna. Ciasteczka 
EVITTA stanowią dużą dawkę energii i są zarazem cennym dla organi-

zmu źródłem błon-
nika. Nowe produkty 
nie zawierają oleju 
palmowego i są wol-
ne od GMO. Spróbuj 

i przekonaj się, jak 
smaczny może 
być każdy dzień!
www.EWA-SA.pl
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Esencja Pomidorowa  
z bulionem Pudliszki 
Esencja Pomidorowa z bulionem marki 
Pudliszki to innowacja w kategorii bulio-
nów. Produkt łączy najwyższej jakości 
koncentrat pomidorowy oraz aroma-
tyczny bulion w dwóch wariantach 
smakowych: drobiowym i wołowym. 
Dzięki metodzie pasteryzacji produkt 
nie zawiera konserwantów. Esencja 
pomidorowa z bulionem jest idealnym 
wykończeniem zupy pomidorowej, 
można jej używać także do sosów 
i innych dań. Produkt odpowiada na 
potrzeby konsumenta poszukującego 
nowych i wygodnych sposobów na 
podkreślenie smaku swoich potraw. 
www.PUDLISZKI.pl

 „Sztuka mięsa” – steki z wołowiny 
dojrzewającej 
Zakłady Mięsne „Warmia” wprowadzają na rynek nową linię steków 
z wołowiny dojrzewającej – „Sztuka mięsa”. To w 100% naturalne 
mięso pochodzące z własnej hodowli i od 
sprawdzonych, lokalnych dostawców. 
Swoje walory smakowe zawdzięcza prze-
chowywaniu w specjalnych warunkach 
chłodniczych i wilgotności przez okres do 
8 tygodni. W skład nowej linii produktów 
wchodzą m.in. steki z polędwicy, 
antrykotu i rostbefu oraz 
burgery wołowe. Produkty 
są już dostępne w ofercie 
Zakładów Mięsnych 
„Warmia”.
www.ZMWARMIA.pl

Ogórki korniszony z chili oraz Ogórki 
korniszony z czosnkiem 
To propozycje marki Krakus, które podbiją podniebienia nawet 
najbardziej wymagających konsumentów. Dwie nowości to najlepsze, 
wyłącznie świeże i młode ogórki marynowane w specjalnie skom-
ponowanych zalewach nadających im charakteru. Pikantne z chili 
i wyraziste czosn-
kowe – zachwy-
cają wyjątkowym 
smakiem. Obie 
nowości Krakusa 
to najlepsza jakość 
w oryginalnym 
wydaniu.
www.KRAKUS.pl

Ketchupik – produkt dla najmłodszych od 
WSP Społem 
Oferta WSP Społem rozszerzyła się o nowy 
przysmak stworzony z myślą o najmłod-
szych smakoszach. Mowa o Ketchupiku 
Kieleckim. Z nim nawet zwykłe potrawy 
nabierają niepowtarzalnego smaku. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku małych 
niejadków! Odpowiedni dobór składni-
ków, w tym słodkiego przecieru jabłko-
wego, pozwolił uzyskać wyśmienity sos, 
który przypadł maluchom do gustu. Co 
ważniejsze, Ketchupik Kielecki nie zawiera 
barwników i konserwantów. W diecie ma-
luchów może pojawić się np. jako dodatek 
do kanapek czy mięsa.
www.WSPSPOLEM.pl

Pastrami wołowe Zbyszko 
Wyroby wołowe ZBYSZKO to bogactwo wyjątkowych smaków. Najwyż-
szej jakości surowce oraz starannie wyselekcjonowane kompozycje ziół 
i przypraw sprostają podniebieniom nawet najbardziej wytrawnych 
smakoszy wędlin. Zaś miłośnikom nietuzinkowych specjałów szczegól-
nie poleca Pastrami Zbyszko – prawdziwą bombę smaków!
www.ZM-ZBYSZKO.pl

Spróbuj czegoś Novego. Salceson 
Ozorowy i Biały Lux
Kanapki to szybki i pyszny sposób 
na sycące i smaczne przekąski. Nove 
wychodzi naprzeciw potrzebom z no-
wościami, jakimi są Salceson Ozorowy 
i Biały Lux. Plastry zapakowane są 
w estetycznym, małym opakowaniu, 
co daje jeszcze większą gwarancję 
świeżości. Wędliny te urozmaicą 
naszą codzienną dietę oraz będą 
wsparciem w układaniu menu dla 
całej rodziny. Ułożone na kromce 
pełnoziarnistego chleba i ozdobio-
ne kolorowymi warzywami, będą 
smakowały w porze śniadania, 
lunchu, podwieczorku i kolacji. 
www.ZMNOVE.pl

Nowości
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Dania gotowe 
Ten Smak 
Portfolio marki ABEL powięk-
szyło się o zupełnie nowe 
produkty – dania gotowe 
Ten Smak. W ofercie są trzy 
warianty: Kurczak w sosie 
słodko-kwaśnym z ryżem, 
Pulpety w sosie z kopytka-
mi oraz Gulasz wieprzowy 
z kaszą. Każde opakowanie 
to 500 g pożywnego posiłku, 
gotowego do przygotowania 
w piekarniku lub kuchence 
mikrofalowej. Ten Smak 
wyróżnia się w zamrażarce no-
woczesną i atrakcyjną grafiką.
www.ABEL.net.pl

Multipack Roksy® dla psa lub kota, 
4 x 415 g – mięsne kawałki w galaretce
Roksy® Superpremium – mięsne kawałki w pysznej galaretce, wypro-
dukowane wyłącznie na bazie białka zwierzęcego (100% ANIMAL PRO-
TEIN, SOY FREE, GLUTEN 
FREE, GRAIN FREE) z do-
datkiem zestawu witamin 
i składników mineralnych. 
Multipacki puszek Roksy® 
to wygodne zestawy, po 
4 puszki w różnorodnych 
wariantach smakowych 
i atrakcyjnych cenach!
www.ROKSYKARMA.pl

Moja Pierwsza Cisowianka 
To przeznaczona dla najmłodszych natural-
na woda mineralna w małych butelkach 
o  pojemności 0,33 litra, które idealnie 
pasują do tornistrów i plecaków. Dzięki 
Mojej Pierwszej Cisowiance najmłodsi 
konsumenci będą mogli mieć własną 
wersję lubianej i cenionej przez ich ro-
dziców Cisowianki. Aby zachęcić dzieci 
i rodziców do sięgania po Moją Pierwszą 
Cisowiankę na butelki nałożono etykiety 
z ciekawymi i przyjaznymi dla dzieci po-
staciami zwierząt, które zostały stworzo-
ne i namalowane przez artystę grafika. 
www.CISOWIANKA.pl

Nowe w rodzinie 
Robico
MLEKO Robico to mleko świeże, 
mikrofiltrowane, pasteryzowane 
w temperaturze 72-74 °C. MLEKO 
Robico zapakowane jest w lekkie 
i bezpieczne opakowanie z wy-
godnym uchwytem w postaci 
rączki. Doskonale sprawdza się 
do przyrządzania café latte, nale-
śników, wypieków oraz płatków 
śniadaniowych.
Dostępne w butelkach o po-
jemności 1 l w 2 rodzajach: 2% 
i 3,2% tł. 
www.ROBICO.com.pl

Cezar – wyjątkowy ser dla smakoszy 
Smakosze są zgodni, że najszlachetniejszy smak wśród serów z Ryk 
zawiera się w bloku Cezara. To delikatny ser, który zachwyca swoim 
łagodnym smakiem uzyskanym po 10 tygodniach dojrzewania na 

świerkowych deskach. Posiada lekko pikantną nutę 
i kuszący zapach. Klienci doceniają go za 

miękki, jednorodny miąższ , który 
idealnie komponuje się z wi-

nogronami, orzechami 
oraz oliwkami. 
Już niebawem 

odnaleźć go będzie 
można w nowej sza-
cie graficznej.
www.SMRYKI.pl

PreVital Sterile – rozumiemy wyjątkowe 
potrzeby kotów 
PreVital Sterile to linia pełnoporcjowych karm dla kotów po zabiegu 
sterylizacji. Nowościami w ofercie są karma mokra w puszcze z kur-
czakiem oraz fileciki PreVital Naturel gotowane na parze w saszetce 
z łososiem. Mięsiste kęsy PreVital Naturel Sterile zostały zanurzone 
w aksamitnym sosie i zawierają aż 74% mięsa i produktów pocho-
dzenia zwierzęcego. Gama produktów Sterile została rozszerzona 
w odpowiedzi na stale rosnącą liczbę kotów po zabiegu sterylizacji 
i ich odmienne potrzeby 
żywieniowe. Do tej 
pory w ofercie były 
dostępne karma 
sucha oraz mokra 
w saszetce z dro-
biem oraz pasztet 
z indykiem.
www.PREVITAL.eu
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Zdrowo z natury

Pełne warzyw!
Za to chwala je nasi konsumenci.

www.jamar.pl

PR www

Wsparcie marketingowe produktów:

PR Internet




