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Spis treści
Kampania Collaborative Marketing przeprowadzona przez trnd dla ajvaru Podravka w Czechach miała na celu wygenerowanie wysokiej jakości doświadczeń z produktem wśród osób, które lubią kulinarne eksperymenty oraz chętnie poznają nowe
trnd-basics.indd
1 aktywowanie ich do dzielenia się swoimi doświadczeniami i opinią w sferze online, szerokie budowanie świadomości
smaki,
ajvaru Podravka wśród znajomych oraz przekazanie cennych wskazówek i opinii konsumentów dla marki.
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Kupiec gotowy
poziom
na święta!
pielęgnacji
56 Polski
132 Wyższy
“Większość naszych znajomych zupełnie nie znała ajvaru. Nawet
ja nie słyszałam o nim przed rozpoczęciem projektu. W zeszłą
sobotę zorganizowaliśmy grilla dla 10 osób i wykorzystaliśmy
ajvar jako dip do różnych potraw. Bardzo smakował naszym przyjaciołom. Świetny pomysł na dodatek, polecam! ”

„Testujemy ajvar jakby nie było jutra. Pierwszy słoik już zjedzony, wykorzystaliśmy go jako dodatek do grillowanego mięsa, jako pasta do langosza
oraz przygotowaliśmy pastę z przewodnika, która jest ŚWIETNA (szczególnie z chlebem domowej roboty). Dziś dodałam dwie łyżki ajvaru również do
makaronu z tuńczykiem i pomidorami. Wszystkie dania bardzo smakowały
innym, więc na pewno będę kontynuować ajvarmanię! ”

Z rynku FMCG

Lubuski CUP 2017
23. października 2017

roku w klubokawiarni Miłość w Warszawie odbył
się Ogólnopolski Konkurs
Barmański LUBUSKI CUP

!

Cieszący się ogromną

2017. Organizatorem tego

popularnością wśród kon-

przedsięwzięcia był pro-

sumentów Chleb Tostowy

ducent i dystrybutor napojów alkoholowych Henkell & Co. Polska.

firmy Dan Cake otrzymał

Pulą nagród w konkursie była kwota pieniężna o wartości

wyróżnienie w kategorii

10 000 zł, rozłożona namogą
5 pierwszych
miejsc. Trzydziestu pięciu zamieć wyłącznie

Dostęp do tych treści

firmywzajmujące
się
kwalifikowanych uczestników
I etapie konkursu,
miało za zadanie

„Pieczywo” w tegorocznym badaniu Ulubiona Marka Polaków 2017. Przyznane firmie

produkcją, obrotem

nalać wyznaczoną ilość
płynu bez
użycia
miarek. Kolejnym zadahurtowym
oraz
handlem

Dan Cake po raz pierwszy wyróżnienie to dowód zarówno jakości,

napojami alkoholowymi.
niem było przygotowanie
koktajlu, wykorzystując produkty marki

jak i niepowtarzalnego smaku wyrobów piekarniczych chrzanow-

(Ustawa z dnia
Lubuski, który dodatkowo miał
wyróżniać się polskim akcentem. Do
26 października 1982 r.

skiego producenta. Szczegółową ankietę na próbie 1000 użytkow-

drugiego etapu konkursu przeszło tylko 8 najlepszych uczestników,

ników w wieku od 18 do 65 lat przeprowadził Instytut GfK Polo-

których zadaniem było przygotowanie koktajli z użyciem Mionet-

nia. W rywalizacji o miano Ulubionej Marki Polaków 2017 wzięło

to Prosecco. Zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego

udział 1040 marek, sklasyfikowanych w 138 kategoriach.

LUBUSKI CUP 2017 został Antoni Wyszyński, 21-latek z Bytomia.

o wychowaniu w trzeźwości).

Wszystko co
Czysty, markowy
dobre… kończy się filet w podwójnej
truskawkami!
ochronie
To co do tej pory było zarezerwowane tylko dla stoisk rybnych, dzisiaj
możliwe jest także na stoiskach ogólnospożywczych. ABRALINE to każdy filet
zapakowany indywidualnie w folię, co
umożliwia sprzedaż ryb bez dodatkowo
wydzielonych miejsc. Ten system pakowania, pozwala przechowywać filety w zamrażarce
Kolorowe, radosne i… zakręcone na punkcie truskawek – takie są dwie nowe reklamy
produktów dżemowych Łowicz. Pierwsza
przedstawia, jak wiele pozytywnych emocji
drzemie w słoiczku dżemu Łowicz – wystarczy go zjeść, by je obudzić! Druga pokazuje
natomiast, że choć jemy go na różne sposoby, o różnych porach i w różnych nastrojach
– dżem truskawkowy dodaje smaku każdej

wraz z innymi produktami spożywczymi. Skutecznie oddziela je od pozostałego asortymentu,
zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi oraz zapewnia brak wysuszki i ubytków.
I Ty możesz sprzedawać filety rybne!

Maspex sfinalizował transakcję
zakupu naturalnej wody mineralnej
Velingrad w Bułgarii

chwili. Ile smaków, tyle gustów – dlatego każ-

Maspex zrealizował 19 przejęcie w swojej historii – sfinali-

dy z nas ma swój ulubiony dżem. Łowicz wie

zował zakup spółki Aquarex AD, a co za tym idzie naturalnej

natomiast, że konsumenci przede wszystkim

wody mineralnej Velingrad i zakładu produkcyjnego w Bułga-

uwielbiają ten truskawkowy, dlatego kam-

rii. Polska firma działa w tym kraju od 1998 r. i obecnie z mar-

pania poświęcona została właśnie tym owo-

kami Queen’s oraz Tedi (odpowiednik soków Kubuś) jest tam

com. Ich doskonały smak Łowicz zamyka

wiceliderem rynku soków, nektarów i napojów. Rynek wody

w każdym słoiczku, by móc cieszyć się nim

w Bułgarii jest perspektywiczny. Maspex planuje inwestycje

dłużej, bo wszystko co dobre… kończy się

w rozbudowę i modernizację zakupionego zakładu produk-

truskawkami!

cyjnego, gdzie rozlewana jest woda Velingrad.
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informacja handlowa

Smak godny wyróżnienia
– Dan Cake w gronie
Ulubionych Marek Polaków
2017

Z rynku FMCG

Z rynku FMCG

Uroczysta Gala VIII Edycji Konkursu
Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich
24 maja 2018 roku (czwartek)
Teatr Kamienica, Warszawa

Naturalnie i zdrowo dla zwierząt

Złoty
Paragon
2018

Dzisiejszy świat jest pełen chemii. Daleko odchodzimy od natury, co
nie jest zdrowe ani dla nas, ani dla zwierząt. Jak znaleźć zdrowe jedzenie dla naszego domowego pupila?
PUPIL Foods proponuje dietę zgodną z naturą – karmy ROKSY®,
PUPIL® i TEO® bez chemii.
Organizmy człowieka i zwierzęcia to bardzo złożone mechanizmy.
Szereg składników dostarczanych w pokarmie decyduje o sprawnym
przebiegu wszystkich procesów życiowych. Tak więc od jakości produktów żywnościowych zależy jak organizm będzie działał.
W XIX w. pojawiły się sztuczne nawozy i chemiczne konserwanty.
Obecnie chemia używana jest powszechnie i w ogromnych ilościach
w celu podniesienia wydajności upraw i hodowli zwierząt. Cel ten zostaje osiągnięty, ale kosztem jakości surowców. Mniejszą wartość odżywczą roślin i mięsa dodatkowo obniżają procesy głębokiego przetwarzania i poddawania chemicznej konserwacji. Związki chemiczne
używane w tym celu mogą być szkodliwe dla organizmu.

IX Gala Herbapol Esencja Natury
Po raz dziewiąty odbyła się uroczysta Gala Herbapol Esencja Natury. Do grona liczącego już blisko czterdziestu
laureatów dołączyło sześć nieprzeciętnych osobowości, w których życiu stale obecna jest NATURA. Tegoroczną
Galę poprowadziła Ewa Wachowicz, laureatka nagrody specjalnej Esencja Natury 2015. Wieczór uświetnił występ Andrzeja Piasecznego. Statuetki Herbapol Esencja Natury 2017 otrzymali: Krystyna Czubówna w kategorii
NATURA I MEDIA, za budzącą zaufanie stałą obecność w filmach przyrodniczych; Jerzy Kryszak w kategorii NATURA W SZTUCE, za skrywaną dotąd, ale jakże piękną pasję fotografowania; Marta Dymek w kategorii NATURA
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH za odkrywanie zapomnianego potencjału przyrody, propagowanie zdrosportowe, w tym zwycięstwo w ekstremalnym maratonie na Biegunie Północnym; Rada Ogrodów Botanicznych
i Arboretów w kategorii NATURA I NAUKA, za praktyczne wypełnianie międzynarodowych zobowiązań Polski
w zakresie czynnej ochrony przyrody ex situ w tym Planu Strategicznego dla Różnorodności Biologicznej na lata
2011–2020. Kapituła Nagrody Herbapol Esencja Natury przyznała w tym roku NAGRODĘ SPECJALNĄ. Otrzymał
ją Wojciech Dąbrowski – jeden z pionierów powojennego podróżowania po świecie.

Wszystkie kolory
LOYD-a

Kawowe smaki
Prężny rozwój
z Fabryki Czekolady Spółdzielni Pracy
„Bałtyk”
„Muszynianka”

artykuł sponsorowany

wego stylu życia i inspirowanie innych; Piotr Suchenia w kategorii NATURA W SPORCIE za osiągnięcia i wyczyny

Zdrowo, bez chemii

Wartościowe, zdrowe surowce mają podstawowe znaczenie dla producenta karmy, dla którego dobrostan zwierząt powinien być wartością
nadrzędną. Dlatego zespół pracowników PUPIL Foods szukając wyłącznie wśród lokalnych, polskich producentów, wynajduje tereny, gdzie
czyste powietrze i wody, bogate gleby i oddalenie od terenów przemysłowych stwarza dogodne warunki do upraw i hodowli, prowadzonych
metodami możliwie jak najbardziej naturalnymi. Daje to zdrową bazę
dla dalszych działań.

Wysokogatunkowe karmy ROKSY® i PUPIL® oraz ekonomiczna
TEO® powstają w 100% na bazie naturalnych składników. Tak jak w naturze – bez chemicznych konserwantów, bez sztucznych barwników,
wzmacniaczy smaku czy zapachu. Do konserwacji używane są wyłącznie środki naturalne.

Naturalnie i zdrowo

Dieta dzikich przodków psów i kotów była zawsze właściwa dla
danego gatunku, ale w zależności od dostępności pożywienia, mogła
być czasem nieco uboga. PUPIL Foods z jednej strony naśladuje naturę komponując karmy zawsze dopasowane do biologicznych potrzeb
zwierzęcia, z drugiej ściśle współpracuje z niezależnymi ośrodkami naukowymi i w swoich recepturach uwzględnia wyniki prowadzonych w
nich badań tak, by zwierzęta dostały pożywienie bogate, zapewniające
dobry stan całego organizmu przez długi czas.
Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwia zachowanie
bezpieczeństwa żywieniowego, ograniczenie do minimum strat wartości odżywczych i uzyskanie wysokiej przyswajalności karmy przy jednoczesnym utrzymaniu walorów smakowych. W linii ROKSY® innowacyjne metody produkcji pozwalają na tworzenie karmy suchej ze świeżego
mięsa oraz karmy mokrej wolnej od glutenu.
Karmy PUPIL Foods to zdrowie wprost z natury. Zawierają pełne
spektrum wartości odżywczych. Dostarczają składniki budulcowe,
energetyczne oraz zgodnie z holistyczną koncepcją diety regulują
wszystkie procesy życiowe. Są odpowiedzią na naturalne, biologiczne
potrzeby wszystkich domowych pupili.

reklama

„Bałtyk” zainaugurował nową generację
słodyczy kawowych. Tworzą ją likworki kawowe „Mokka”, czekolada „Brandy&CofWłaśnie trwa wielka kampania rekla-

fee” oraz czekoladowe ziarna kawy „Kofito”.

mowa herbat LOYD – promowane są trzy

Wykorzystano w nich różne kompozycje

grupy produktowe: herbaty zielone, czarne

smakowe m.in. kawy latte i espresso w połą-

oraz herbatki owocowe. Kampania rozpo-

czeniu z czekoladą mleczną i deserową. Przy

częła się w październiku, a jej pierwsza

ich tworzeniu „Bałtyk” wykorzystał swoje

Spółdzielnia Pracy „Muszynianka” w 2017 r.

część potrwa do końca roku. Spoty rekla-

wieloletnie doświadczenia i tradycje, a także

zamontowała nową linię rozlewniczą niemiec-

mowe emitowane są w kluczowych stacjach

zastosował nowatorskie rozwiązania.

kiej firmy KRONES AG. Inwestycja kosztowała

telewizyjnych. Kampania TV wspierana

„Bałtyk” już w latach 70-tych tworzył

kilkadziesiąt milionów złotych i znajduje się

jest billboardami, plakatami i promocjami

w Polsce modę na słodycze kawowe produ-

w nowo wybudowanym obiekcie w Muszynie.

w placówkach handlowych oraz reklamami

kując słynne likworki „Auto-Cafe” dla kie-

Dzięki tej inwestycji wydajność producenta

w prasie i konkursami w social mediach.

rowców. Później wielokrotnie zachwycał tak-

wody znacząco wrosła. Aktualnie Muszynian-

że czekoladami i pralinkami o smaku kawy.

ka produkowana jest bowiem w liczbie aż 42

Marka LOYD to najwyższej jakości herbaty stworzone z myślą o koneserach i wy-

tys. butelek 1,5 l na godzinę. Otwarcie nowej

magających miłośnikach tego wyjątkowego

linii, to niewątpliwie znaczne przyspieszenie

napoju. Wytwarzane są z najlepszych su-

i usprawnienie produkcji

rowców pochodzących z renomowanych

również zwiększenie kontroli jakości i gwa-

plantacji herbacianych. Proces ich produk-

rancji bezpieczeństwa całego procesu. Dzięki

cji objęty jest rygorystyczną kontrolą jako-

inwestycji Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”

ści – od momentu zakupu liści herbacia-

będzie mogła w pełni zaspokoić zapotrzebo-

nych do postawienia gotowego produktu

wanie konsumentów na naturalną wodę mine-

na półce w sklepie.

ralną Muszyniankę przez cały rok.
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Selgros Cash&Carry otworzył
nową halę z restauracją!

Kampania marketingowa
Wódki Toruńskiej

!

Świeże ryby i owoce morza

Destylat zbożowy z małej, ro-

prosto z portu w Bremenhaven,

dzinnej gorzelni rolniczej, precy-

wędzona sól, ryż pachnący świe-

zyjna destylacja pod okiem mistrza

żym pieczywem oraz inne eksklu-

rektyfikacji Leszka Grzegorczuka,

zywne produkty z całego świata

wieloetapowa filtracja, a przede

– to tylko część asortymentu jaka

wszystkim

czeka na klientów nowej hali Selgros Cash&Carry w Piasecznie,

woda głębinowa o pH 7,6,
której
mogą
mieć wyłącznie
firmy
zajmującePZH,
się to największe atuty
jakość potwierdzona została
badaniami

która została otwarta 10 paździer-

oraz handlem
wódki Toruńska Czysta,hurtowym
na które producent
zwraca uwagę w najnow-

nika br. W środku działa restauracja serwująca dania z produktów do-

szej kampanii. Zainteresowanie klienta wzbudzi nie tylko unikatowy

stępnych na miejscu. Rozwiązania ekologiczne zastosowane w nowej

design butelki, ale także nowa
etykieta podkreślająca
wysoką jakość
26 października
1982 r.

hali w Piasecznie mają wpływ zarówno na otaczające środowisko, jak

produktu. W ostatnim kwartale 2017 r. rusza kampania marketingo-

i komfort klientów sklepu i pracowników. To pierwsza tego typu hala

wa w prasie i internecie pod hasłem: „Czysta w najlepszym ujęciu”

handlowa w Polsce.

ukazująca wódkę Toruńską w zupełnie nowej odsłonie.

krystalicznie

czysta

Dostęp do tych treści

napojami alkoholowymi.
(Ustawa z dnia

o wychowaniu w trzeźwości).

KONKURS! WYGRAJ SMART TV
Kazimierz Wielki
– nowa wódka
czysta na rynku
BZK

Alco

nową wódkę czystą.

!

Kazimierz Wielki ma
czystość,

moc i łagodny smak.
Innowacyjny

ka

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.

Mid Europa
Partners inwestuje
w Hortex

(grupa

wprowadza

niezwykłą

Caffetteria Mokate
w „Twoja Twarz
brzmi znajomo”

wersja podstawowa

proces

informacja handlowa

BZK)

LOGOTYP

W trakcie emisji jednego z najpopularniejszych show „Twoja Twarz brzmi znajomo”
w Polsacie pojawiły się billboardy sponsorskie

Argan Capital podpisał porozumienie w spra-

Caffetteri Mokate. Kampania przewidziana

wie sprzedaży Grupy Hortex z Mid Europa

wersja negatyw

produkcji

sprawia,

została na 3 miesiące. Spoty reklamujące

Partners, wiodącym funduszem private equity

że

smakuje

produkty Caffetterii pojawiać się będą przed

inwestującym w Europie Centralnej i Połu-

doskonale nawet bez

każdym wejściem antenowym – przed pro-

dniowo-Wschodniej. W wyniku transakcji Mid

gramem oraz po przerwach reklamowych.

Europa Partners przejmie udziały w spółkach

Dodatkowo zostało zaplanowane ministudio

odpowiedzialnych za produkcję, sprzedaż

Mokate, w którym aktorzy, pijąc cappuccino

i marketing soków, nektarów i napojów, mro-

wódka

Dostęp do tych treści
„popitki”.
Uwagę
mogą mieć
wyłącznie
firmy zajmujące
się
przykuwa jej elegancprodukcją, obrotem
handlem królewbutelkahurtowym
i etykieta oraz
podkreślająca
napojami alkoholowymi.

ski charakter trunku.

będą na wizji rozmawiać o programie. Przy-

żonych warzyw i owoców oraz koncentratów

Kazimierz Wielki
rusza1982
nar. rynek z ha26 października

pomnijmy, że program „Twoja twarz brzmi

(Hortex Sp. z o.o., Hortex Marketing Services

słem „Na straży polskich tradycji”, któ-

znajomo” doczekał się już 8 edycji. Popularni

Sp. z o.o. oraz Ortika Polska Sp. z o.o., Polski

re przypomina o najlepszych tradycjach

artyści wcielają się w postacie słynnych wo-

Ogród Sp. z o.o. i Ortika Frozen Foods (Rosja)).

polskiego biesiadowania. Wprowadzenie

kalistów, rywalizując jednocześnie o nagrody

Transakcja uwarunkowana jest uzyskaniem zgo-

wódki wspierane jest reklamą w punktach

pieniężne, które przekazują na wybrane cele

dy UOKiK, a jej zakończenie przewidziane jest

sprzedaży i mediach społecznościowych.

charytatywne.

na pierwszy kwartał 2018 roku.

(Ustawa z dnia

o wychowaniu w trzeźwości).
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Trzy pytania do...

Uroczysta Gala VIII Edycji Konkursu
Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich

Trzy pytania do Grzegorza Grabowskiego, Dyrektora Zarządzającego,
Toruńskie Wódki Gatunkowe kieruje Monika Górka.

Złoty
Paragon
2018

24 maja 2018 roku (czwartek)
Teatr Kamienica, Warszawa

Malaga, Tiki-Taki i Kasztanki
nowe receptury, ten sam legendarny smak

„Czujesz się dobrze, czynisz dobrze”
Pod takim hasłem odbyła się konferencja prasowa firmy Wawel.
Podczas pierwszej części spotkania socjolog dr Tomasz Sobierajski
omówił badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Wawel „Podejście Polaków do czynienia dobra”. Przedstawiciele mediów mieli
też możliwość wysłuchania dyskusji z Radą Ekspertów dotyczącej
innowacyjnego projektu „Dobre Składniki”, który zakłada usunięcie

rektyfikacji – Leszka Grzegorczuka. Do pro-

alkoholi smakowych w butelce o małej po-

dukcji naszych wódek wykorzystujemy krysta-

jemności. Dodatkowo nasz produkt wyróżnia

licznie czystą wodę głębinową z własnych ujęć

kształt butelki, który jest jedyną taką butelką

o pH 7,6, której jakość została potwierdzona

na rynku. W ofercie znalazła się wódka Czysta

przez PZH. Alkohol przed trafieniem do butelek

Ziemniaczana i cztery trunki smakowe: Pierni-

jest filtrowany przez filtry węglowe, dzięki cze-

kowy, Pigwowy oraz wódka Gruszkowa i trunek

Charakterystyczna butelka Wódki Toruńskiej

mu podkreślamy jego wyjątkowy smak. Wódka

Śliwkowy. Wszystkie nasze wódki smakowe po-

wyróżnia się na półce. Z jakich innych wzglę-

Toruńska jest odpowiedzią na trend kraftowy na

wstają na bazie naturalnych maceratów z owo-

dów produkt ten powinien znaleźć się w ofer-

rynku, szczególnie wyraźny na półce piw, ale co-

ców własnej produkcji bez dodatku sztucznych

cie sklepowej?

raz częściej można tę tendencję zauważyć także

ulepszaczy smaku. Butelka została zaprojekto-

w kategorii alkoholi wysokoprocentowych.

wana tak, aby była możliwość jej wielokrotnego

1

Wódka Toruńska w nowej odsłonie, poza

wszystkich zbędnych dodatków ze słodyczy Wawelu. Konferencję za-

atrakcyjną butelką, jeszcze bardziej stawia na

2

wykorzystania. Po wypiciu, idealnie nadaje się

mknęło wystąpienie Tomasza Schimscheinera, jednego z ambasado-

Trio czekoladek z oryginalnymi nadzieniami: śmietankowym z ka-

jakość produkowanego alkoholu, podkreślając

rów programu społeczno-konsumenckiego marki, pt. „Serce Rośnie”.

wałkami rodzynek i nutą alkoholu, orzechowo-kokosowym oraz kaka-

jednocześnie tradycje rzemieślnicze zakładu,

owym z dodatkiem chrupiących wafelków – oto najbardziej kultowe

który nieprzerwanie produkuje wódkę i spi-

słodycze wszech czasów: Malaga, Tiki Taki i Kasztanki. Cenione za ory-

rytus od ponad 130 lat. Nasi doświadczeni

ginalny i niezmienny od lat smak, teraz dostępne są nie tylko w nowych

eksperci szczególną uwagę zwracają na jakość

tunkowych jest nowa linia produktów wód-

opakowaniach, ale także z ulepszonymi recepturami. Nie znajdziemy

destylatu zbożowego, pochodzącego z małej

ki czystej i smakowej w pojemności 90 ml

w nich barwników, sztucznych aromatów, substancji konserwujących

gorzelni rolniczej, z którego następnie z rze-

w oryginalnej butelce z zamknięciem zwanym

nie komponująca się zarówno z daniami rybnymi,

Mars Food sfinalizował nabycie
Preferred Brands International
i Tasty Bite®

Jakie nowości – w tym także nowe smaki – pojawią się w najbliższym czasie, jak reagują na
nie konsumenci?

do przechowywania mleka, oliwy, przypraw.

3

Zbliżające się święta to okazja do…

Nowością w ofercie Toruńskich Wódek Ga-

…rozważnego biesiadowania przy rodzinnym

stole, któremu towarzyszyć powinna tradycyjna
wódka Toruńska Czysta w nowej odsłonie ideal-

Firma Mars Food sfinalizowała transakcję nabycia Preferred Brands In-

czy składników modyfikowanych genetycznie. To jeszcze więcej powo-

mieślniczą precyzją produkujemy wysokoga-

krachlą. Produkt jest odpowiedzią na zapo-

jak i mięsnymi lub Toruńska Piernikowa – nasz hit

ternational, w pełni zintegrowanego producenta i sprzedawcy naturalnych,

dów, by sięgnąć po swój ulubiony wariant z kultowego trio lub poda-

tunkowy spirytus pod okiem naszego mistrza

trzebowanie rynku, czyli rosnącą popularność

sprzedażowy w okresie świątecznym.

gotowych do podgrzania produktów spożywczych kuchni indyjskiej i azja-

rować trochę radości bliskim. Ich smak potrafi odmienić każdą chwilę

tyckiej z siedzibą w Stamford w stanie Connecticut. Produkty Preferred

i sprawić, że nawet w pozornie złej sytuacji zauważymy zupełnie nową

Brands International sprzedawane są głównie jako marka Tasty Bite®.

perspektywę. Odtąd wszystko będzie mieć radosny przebieg!

Nowa odsłona
pianek Ptasie
Mleczko ®

Marka Ostoya
z Marcinem Dorocińskim
nem

Dorocińskim,

ambasadorem mar-

!

ki Ostoya i progra-

mu „OSTOYA DLA
WILKÓW”,
przygotowała

marka
ko-

informacja handlowa

W ramach dalszej
współpracy z Marci-

Konkurs
konsumencki
#DZIKOzROKO
4

listopada

marka

ROKO just fruit rozpoczęłą

konkurs

konsumenc-

ki #DZIKOZROKO. Aby
wziąć udział należy kupić

W ofercie świątecznej E.Wedel pojawiła

lejną falę kampa-

dowolny

się nowa odsłona pianek Ptasie Mleczko ,

nii promującej tę

zrobić zdjęcie/nagrać film

których każda kostka jest udekorowana

do tych treści
inicjatywę.Dostęp
Ostoya

z produktem, a następnie

®

złotą gwiazdką lub czerwonym reniferem.
Jest to wyjątkowy na arenie międzynarodowej smakołyk, do którego produkcji
wykorzystano innowacyjną technologię,

mogą mieć wyłącznie
zajmujące się
pojawiła sięfirmy
w speprodukcją, obrotem
cjalnym kartoniku
wizerunkiem
hurtowymz oraz
handlemjej ambasanapojami
alkoholowymi.
dora oraz informacją o akcji. Od 2016 roku

napój

ROKO,

umieścić na stronie internetowej lub facebooku z użyciem #DZIKOZROKO. Nagrodą
główną jest impreza w Sylwestra ze znanym

(Ustawa z dnia
Ostoya wspiera
program
ochrony wilka biesz26 października 1982 r.

młodzieży YouTuberem, ponadto w każdym

o wychowaniu w trzeźwości).

czadzkiego prowadzony przez WWF Polska.

miesiącu można wygrać laptopa dla graczy

Dekorowane pianki dostępne są w kil-

Ostoya w specjalnych opakowaniach z wi-

i giętkie statywy do robienia zdjęć. Konkurs

ku wariantach smakowych: waniliowym,

zerunkiem jej ambasadora oraz kluczowymi

trwa do 17 grudnia 2017 r. Szczegóły znaj-

śmietankowym, Karmellove oraz dwuwar-

informacjami o programie ochrony wilków

dują się w regulaminie dostępnym na stronie

stwowe waniliowo-czekoladowe.

dostępna będzie do wyczerpania zapasów.

www.dzikozroko.pl

nie stosowaną dotąd na dużą skalę.
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Z okazji świąt od Mieszko

ZMIENIAJ SKLEP
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

Exotic Taste of Europe

Z okazji świąt Mieszko przygoto-

Myśląc o żywności z Unii Euro-

wało dla konsumentów wyjątkową

pejskiej, konsumenci często zapo-

niespodziankę – loterię, która trwa od

minają o produktach pochodzą-

1.10.2017 r. do 22.01.2018 r. Nagro-

cych z wysp takich jak Gwadelupa,

da główna to kultowy czerwony Fiat

Martynika, Madera czy Wyspy Ka-

500, a oprócz tego do wygrania są ele-

naryjskie, mimo iż są one zamor-

ganckie bransoletki firmy YES. Loterią

skimi terytoriami Francji (Gwade-

zostały objęte flagowe produkty z ofer-

lupa i Martynika), Portugalii (Madera) i Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie).

Przekształcenie sklepu w samoobsługowy może przynieść
wygodę nie tylko klientom, ale też pracownikom, a także
skutecznie ochronić przed kradzieżami. W tym numerze
w ramach cyklu „Zmieniaj sklep, zwiększaj zyski” wraz
z Shop Doctorem i Modern-Expo prezentujemy, w jaki
sposób właściwie wyeksponować produkty i zmienić
placówkę tak, by przyciągnęła nowych kupujących.

ty, czyli: Cherrissimo Classic 310 g, Cherrissimo Exclusive 310 g, Amo-

Aby to zmienić, regiony te postanowiły połączyć siły w skierowanej

retta Desserts 325 g oraz Amoretta Classic 324 g. Bardzo świątecznie

do Europejczyków kampanii informacyjnej. Celem kampanii jest przy-

będzie wyglądać sama półka z produktami Mieszko, które zostały

bliżenie zalet produktów pochodzących z ultraperyferyjnych regionów

Informacje o sklepie

ozdobione w świąteczną czerwień udekorowaną złotymi, błyszczą-

Unii Europejskiej (RUP) oraz zwiększenie świadomości europejskiego

cymi elementami kojarzonymi z okresem Świąt Bożego Narodzenia,

znaku jakości dla produktów pochodzących z tych obszarów.

Adres: Toruń, ul. Krasińskiego 14
Sieć: Livio
Powierzchnia sprzedaży: 120 mkw.
Właściciel: Katarzyna Ciżewska

które będą zachęcać konsumentów do dzielenia się słodkościami

Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

z najbliższymi. W tym roku nie zabrakło też wyjątkowych nowości.

oraz trzech organizacji reprezentujących producentów bananów –

W listopadzie Mieszko wprowadził produkty sharingowe Mieszko Dla

UGPBAN (Gwadelupa i Martynika), GESBA (Madera) oraz ASPRO-

Ciebie&Dla Mnie, którymi chce „wkraść się” w codzienność konsu-

CAN (Wyspy Kanaryjskie). Kampania jest wspierana przez działania

menta. Znajdziemy tam ulubione smaki pralin: Cherrissimo Classic

prasowe i PR, jak również regularne publikacje na stworzonej spe-

(236 g), Cherrissimo Exclusive (236 g) czy Amoretta Desserts (229 g)

cjalnie stronie: www.exotictasteofeurope.eu i na Facebooku („Exo-

oraz intensywnie kawowe czekoladki Espresso (239 g).

tic Taste of Europe”).

Hurtownia
Ruszyła kampania
Przyjazna Klientowi reklamowa HELIO
Podczas

Jim Beam jest liderem

obchodów

sprzedaży wśród amery-

26

rocznicy

kańskiej whisky i czwar-

Praskiej Gieł-

tą marką, którą Polacy

dy

wybierają najchętniej –

Shop Doctor radzi

!

działa-

Z początkiem października wystartowała

wynika z ostatniego ba-

jący na PGS

kampania promująca naturalnie zdrową gamę

dania opublikowanego

hurtownie, wybrane w głosowaniu klientów,

produktów najwyższej jakości i bez konserwan-

przez Instytut badaw-

otrzymały laury „Hurtownia Przyjazna Klien-

tów HELIO Natura oraz gotowe, bezglutenowe

czy

towi”. W kategorii do 199 mkw. zajmowanej

masy do ciast HELIO. W największych, ogól-

znakomicie zareagował

powierzchni: Zakład Mięsny Zbyszko. Zbi-

nopolskich stacjach telewizyjnych i kanałach

na produkt Jim Beam

gniew Kruk; Hurt-Detal. Artykuły Spożywcze.

tematycznych, zaplanowano kilka tysięcy emisji

Henryk Rzepka Marcin Makaruk; Bis-Pak Woj-

spotów reklamujących świąteczne bestsellery

ciech Jaworski. W kategorii – od 200 mkw.

marki HELIO. Towarzyszyć im będą również

do 499 mkw.: Alosa Sylwia Adamkiewicz-Za-

zakrojone na szeroką skalę działania reklamowe

rzycka; Przedsiębiorstwo Produkcyjno Han-

i PR w prasie. Na tę okazję stworzona została

sowanego smaku
i aromatu1982
Burbon
whiskey.
26 października
r.

dlowo Usługowe Apex Andrzej Pełka; Tomas

także nowa kreacja graficzna reklamy linii mas

Jim Beam Black – długo starzona Bourbon

Przedsiębiorstwo Handlowe. W kategorii od

do ciast HELIO, pod hasłem: „Najpierw masa,

whiskey dojrzewa w beczkach z białego

500 mkw.: Gonciarz Opakowania. Małgorza-

później... ciacho“. Tegoroczna kampania rekla-

dębu dłużej niż oryginalny, podstawowy Jim

ta Gonciarz Ireneusz Gonciarz Spółka Jawna;

mowa HELIO obejmie swoim zasięgiem także

Beam White. Dodatkowe lata leżakowania

EJART Spółka Jawna Ewa, Rafał, Jerzy i Artur

działania w internecie. Dodatkowo, w naj-

zapewniają pełnię i bogactwo smaku cha-

Teodorczyk Hurt-Detal Mięso Wędliny; Amigo

większych miastach Polski pojawią się reklamy

rakterystyczne dla Bourbon whiskey: łagod-

Andrzej Chrust. Hurtownia ogólnospożywcza.

HELIO na nośnikach outdoorowych.

ne nuty karmelu i ciepły, dębowy posmak.
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Korzyści z samoobsługi

Shop Doctor opowiada o ścieżce klienta po wprowadzeniu samoobsługi

informacja handlowa

czej,

Spożyw-

Od lewej: Piotr Kraśnicki (Modern-Expo Group), Joanna Kowalska (Hurt & Detal),
Katarzyna Ciżewska (Właścicielka), dr Marek Borowiński (Shop Doctor)

Jim Beam Black
wraca na rynek

uroczystych

Nielsena.

Rynek

Dostęp do tych treści
Double Oak,mogą
a w odpomieć wyłącznie
firmy
wiedzi na potrzebyzajmujące
klientów,się
powraca
produkcją, obrotem
hurtowym
orazz handlem
Beam Black,
bo żaden
trunków nie
napojami alkoholowymi.

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.

Masz monitoring? Zawsze pamiętaj, by poinformować o tym
klientów wywieszając odpowiednią informację przy wejściu.
Dzięki temu unikniesz mandatu. Zniechęcisz także do kradzieży.
Jeśli masz punkt położony w okolicy, gdzie się one zdarzają –
warto zainwestować w dodatkowe atrapy kamer, by dodatkowo
wzmocnić przekaz.

Sklep pani Katarzyny ma idealne warunki do przekształcenia w pełną
samoobsługę. Obecnie większa część sprzedaży odbywa się „zza lady”.
Klient nie widzi produktów, bo część z nich jest głęboko schowana za
ekspedientkami. „Samoobsługa podniesie standard sklepu, bo klienci
będą czuli się swobodniej. Usprawni też obsługę, gdyż ekspedientki będą
szybciej obsługiwały nie musząc podawać wszystkich produktów i będą
mogły poświęcić więcej czasu na porządkowanie półek i dostawianie
towaru. Zabezpieczy też dodatkowo przed kradzieżami, bo przy
wyjściu można ustawić bramkę, a także kasę, z której pracownik będzie
wszystko widział” – wymienia dr Marek Borowiński. Piotr Kraśnicki
tłumaczy, że układ sklepu pozwala na łatwe przekształcenie placówki
w samoobsługowy sklep. Z kolei zastosowanie regałów o odpowiedniej
głębokości pozwoli na stworzenie szerokich alejek. Ekspert wskazuje też
na obecnie nieużywane koszyki, które pracownicy sklepu wykorzystują
jako pojemniki na warzywa, co mija się z ich przeznaczeniem.

Modern-Expo rekomenduje

Regały metalowe

Jim
był

w stanie zastąpić jego perfekcyjnie zbalan(Ustawa z dnia

o wychowaniu w trzeźwości).

Regały metalowe w każdym sklepie pełnią kluczową funkcję ekspozycyjną. ModernExpo jako producent z 25-cio letnim doświadczeniem wie jak wyposażyć sklep
w taki sposób, żeby zmaksymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Blisko
trzysta stron katalogowych z elementami regałowymi sprawia, że system regałów
KOLUMB jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów dostępnych na rynku
europejskim przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Dla detalisty jest to ogromna
zaleta, ponieważ korzystanie z naszych regałów gwarantuje, że obok tradycyjnych
półek ze stali czy drutu znajdzie on również szereg nietypowych akcesoriów w postaci
belek, zawieszek czy krat ekspozycyjnych, które pozwolą atrakcyjnie zaprezentować
praktycznie każdą kategorię produktów.

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

shopdoctor@hurtidetal.pl
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ZMIENIAJ SKLEP
ZWIĘKSZAJ ZYSKI

shopdoctor@hurtidetal.pl

Prezentowanie cen

Ciepłe piwo

Umieszczanie cen napisanych ręcznie, a do tego na kartkach w kratkę
to relikt PRL-u. „Dzisiejsze standardy wymagają, by ceny wydrukować.
Jest to nie tylko niedrogie, ale też bardzo skuteczne rozwiązanie, bo
ceny są lepiej widoczne, a klientowi wysyłają przekaz, że pracownicy
dbają o to miejsce” – podsumowuje Shop Doctor.

Lodówki w toruńskim sklepie nie zawsze są włączone. Jak
zaznacza Shop Doctor, nie tylko pozbawia nas to możliwości
sprzedaży zimnego produktu, ale „chowa” towar przed
klientem, bo umieszczone w środku butelki są mniej widoczne.
Piotr Kraśnicki podkreśla, że istotna jest ekspozycja alkoholu,
który nawet przy wyłączonych lodówkach powinien być
przysunięty do skraju półki.

Obecne, pisane ręcznie cenówki

Warzywniak

„Owoce zawsze powinny być nad warzywami, a te ostatnie
powinny tworzyć zestawy – ogórek, pomidor i sałata obok siebie,
by zasugerować klientowi, że jest to idealny pomysł na kanapkę
czy sałatkę, wtedy sprzedaż wzrośnie” – tłumaczy Shop Doctor.
Piotr Kraśnicki z Modern-Expo zaleca też wymianę obecnego
regału, gdyż mimo pokaźnych wymiarów jest niewiele półek
i nieefektywnie wykorzystuje on przestrzeń. W tym przypadku
lepiej sprawdziłby się mebel z większą ilością półek.

Dr Marek Borowiński tłumaczy, jak układać warzywa i owoce na regale

Za mało produktów...

Shop Doctor radzi
Układaj produkty blokami – wśród napojów grupuj pionowo
osobno opakowania kartonowe, plastikowe i szklane. Dzięki tak
przejrzystej prezentacji klient kupi więcej.

Kategorie

W sklepie kategorie produktów są prezentowane dość chaotycznie.
W kilku miejscach znajdują się słodycze, napoje, produkty zbożowe
czy wreszcie warzywa i alkohol. „Przez to klient nie jest w stanie
ocenić jak szeroki asortyment posiada sklep. Przestrzeń wydaje się
być nieuporządkowana, a kupujący ma wrażenie, że wszystkiego
brakuje, widząc pojedyncze produkty z jednej kategorii w kilku
miejscach” – podkreśla Shop Doctor. Piotr Kraśnicki zauważa, że
same regały są nieefektywne, bo ich konstrukcja nie pozwala na
dostosowanie wysokości półek do wielkości produktów na nich
ustawionych. Ekspert zaleca wymianę na meble, których półki można
dowolnie dostosowywać do pokazywanych na nich produktów.
Dodaje, że obecne ustawienie powoduje, że standy i regały zakrywają
się nawzajem i część produktów jest po prostu niewidoczna.

„Sklep aż prosi się o dotowarowanie. Na tej wielkości placówkę jest
zdecydowanie za mało nabiału, który w tym formacie punktów
handlowych bardzo dobrze rotuje. Dobrze jest też do tej kategorii
wykorzystać otwartą ladę chłodniczą, by klient nie musiał prosić
ekspedientki o podanie jogurtu za 2 zł, tylko mógł samodzielnie
i szybko dokonać takiego zakupu” – radzi Shop Doctor.

Otworzyć strefę kasy

W Bratku strefa kasy jest zabudowana tak, że wszystkie impulsowe
produkty musi podać sprzedawca. „Klient, który nie może sam wziąć
drobnego produktu i dorzucić go do koszyka samodzielnie – zrezygnuje
z zakupu. Decyzję o chęci posiadania produktu podejmuje on impulsowo,
a gdy musi prosić o niego sprzedawcę, dochodzi element zastanowienia
i znacznie częściej porzuca chęć kupienia go” – wyjaśnia dr Marek
Borowiński. Piotr Kraśnicki z Modern-Expo zwraca uwagę na asortyment
znajdujący się na półkach pod kasą – rozrzucony i wymieszany. Oprócz
słodyczy znajdują się tam m.in. artykuły biurowe czy leki, a żaden produkt
nie ma swojego stałego miejsca. Ekspert zaznacza, że taka ekspozycja
zniechęci klienta do zakupów.

Shop Doctor zwraca uwagę na chaotyczne ustawienie produktów i prezentowanie
niepasujących do siebie kategorii na jednym regale

Warzywa jako produkty świeże, o krótkim terminie przydatności
do spożycia potrzebują odpowiedniej ekspozycji, aby zapewnić im
estetyczną prezentację i maksymalnie długi czas przydatności do
spożycia. Dlatego coraz częściej detaliści decydują się na bardziej
zaawansowane formy prezentacji. Modern-Expo wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom klientów wypuścił na rynek regał na
warzywa z agregatem zewnętrznym, oferowanym w standardzie
z oświetleniem LED oraz systemem wysuwanych koszy do łatwego
załadunku. System luster umieszczonych pod odpowiednim kątem
sprawia, że regał wygląda na pełniejszy nawet przy jego umiarkowanym
zatowarowaniu.

Dr Marek Borowiński radzi otworzenie strefy kasy, by klienci sami mogli brać produkty impulsowe

Zalecenia Shop Doctora
•
•
•
•
•
•
•
•

Jestem otwarta na zmiany. Teraz
wiem, że trzeba o nich pomyśleć, żeby
sklep zarabiał tyle, co przez pierwszy
rok po otwarciu i żeby łatwiej się
pracowało. Wiem, że przede mną
sporo trudnych decyzji, ale widzę, że
potrzebna jest nasza praca, by sklep
lepiej funkcjonował. Dziękuję!

Regał warzywny z chłodzeniem CoolJet ML

www.hurtidetal.pl
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Detalistka po naszej wizycie...

Modern-Expo rekomenduje
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Przekształcić sklep w pełną samoobsługę.
Odsunąć regały od filaru pośrodku sklepu, by
nie dzielić sklepu na dwie części.
Przenieść kasę bliżej wyjścia ze sklepu.
Powiesić przy wejściu informację o monitoringu.
Zainstalować kamery lub same atrapy kamer.
Uporządkować produkty, by zawsze znajdowały
się na skraju półki, bliżej klienta.
Zdjąć produkty z lady chłodniczej, by nie
zasłaniały produktów znajdujących się z tyłu.
Pogrupować napoje w bloki w zależności od
rodzaju i wielkości opakowania.
Zadbać o regał warzywno-owocowy, by owoce
znajdowały się nad warzywami, a te ostatnie
tworzyły zestawy kanapkowo-sałatkowe.
Całą ofertę piwa umieścić w jednym miejscu.
Wyeksponować pieczywo dostępne w sklepie.
Zaaranżować strefę kasy tak, by klient miał
możliwość samodzielnie dokładać do koszyka
produkty impulsowe.

Katarzyna Ciżewska, Właścicielka

Nowoczesny regał chłodniczy
na nabiał CoolJet GL
Modern-Expo poleca swoim klientom nowoczesny regał
chłodniczy z serii CoolJet GL. Dzięki kompaktowym
rozmiarom, nowoczesnemu designowi i ekologicznym
technologiom mebel ten może śmiało konkurować
z droższymi rozwiązaniami największych producentów. Jego
szeroka gama wymiarów sprawia, że doskonale sprawdzi
się nie tylko w sklepach wielkopowierzchniowych, ale
również w mniejszych sklepach osiedlowych, a certyfikacje
międzynarodowych instytucji takich jak Bureau Veritas
gwarantują, że są to rozwiązania o europejskiej jakości.

www.hurtidetal.pl
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ZARABIAJ NA MARCE

Andrzej Auguścik, Właściciel,
Delikatesy Centrum
Żabia Wola

W Pruszkowie z oferty firmy Wawel najle-

Słodki zysk
z Wawelem

piej rotują znane od lat Kasztanki, Tiki Taki
i Malaga. Edyta Kąpińska pracująca w Delikatesach Dragon podkreśla, że klienci bardzo
upodobali sobie również Michałki w torebkach, szczególnie na święta, kiedy są ozdobione bożonarodzeniową szatą graficzną.
Jak dodaje Andrzej Auguścik, właściciel sklepu w Żabiej Woli, w jego punkcie bardzo do-

Słodycze firmy Wawel od lat cieszą podniebienia Polaków. W tym
roku firma dokonała ogromnych zmian zarówno wizerunkowych,
jak i produktowych. Nowe logo, hasło pełne pozytywnych emocji,
czy zmienione receptury – to zupełnie nowa odsłona produktów
z Krakowa. Polacy kochają słodycze Wawelu! A jak zgodnie twierdzą
detaliści – zaufanie klientów do marki to dowód na to, że produktów

brze sprzedaje się Mieszanka Krakowska i inne
cukierki na wagę, które wystawiane są w wiklinowych koszach w okolicy kasy.
Nie sposób nie wspomnieć o galaretkach
Fresh & Friuty, które z półek w Żabiej Woli
znikają zaraz po wyłożeniu. „Rodzice coraz

Wawelu nie może zabraknąć w żadnym sklepie.

częściej patrzą na skład kupowanych dzieciom

Hasło pełne
dobra

słodyczy, a produkt Wawel ma nie tylko sok
tywne skojarzenia i powoduje, że konsumenci

owocowy, ale też pozbawiony jest barwików

cały czas pamiętają o marce” – dodaje.

czy sztucznych aromatów. Słodkie Fresh &

„Czujesz się dobrze, czy-

Podobnie zmianę postrzegają klienci prusz-

Friuty sprzedają się bardzo dobrze i wiem, że

nisz dobrze” – hasło, znaj-

kowskich Delikatesów Dragon. „Produkty

ich sprzedaż z pewnością przyniesie zysk. Do-

dujące się na każdym opa-

z nowym logo wyglądają zdecydowanie lepiej.

datkowym potwierdzeniem na ich wyjątkową

kowaniu słodyczy Wawel

Każda odświeżona odsłona, tak jak wprowa-

popularność może być fakt, że czasem brakuje

w pełni oddaje politykę fir-

dzenie nowości i promocji jest w stanie zna-

ich nawet w hurtowni” – dodaje Edyta Czar-

my. Oprócz tego producent

cząco podnieść zainteresowanie klientów,

necka, kierowniczka sklepu.

zadbał o odświeżenie szaty

a tym samym wpłynąć na zwiększenie rotacji”

graficznej produktów, by

– podkreśla pani Edyta.

Czekoladowo...

Świat słodyczy

wyjątkowe dni w roku, jak Walentynki,

jak najlepiej zaprezentować
nowe logo.
To, że zmiana działa, po-

Każdy detalista zna słodycze firmy Wawel.

Dzień Matki czy Dzień Kobiet – nie można

Nasi rozmówcy potwierdzają, że ich obecność

zapominać o słodyczach. A tu sprawdzą się

którzy od lat z powodzeniem

w sklepie to pewny zysk. Producent ma w swo-

czekolady firmy Wawel. Producent oferuje

sprzedają produkty Wawel.

im portfolio bardzo dużo indeksów, m.in. takie

nie tylko klasyczne 100-gramowe formaty,

„Nowa szata graficzna przy-

hity jak Kasztanki, Malaga i Tiki Taki. Oprócz

ale też duże w klasycznej tabliczce lub z wy-

ciąga. Często klienci pytają

tego uwielbiane przez Polaków Michałki, któ-

tłoczonymi całuskami, które idealnie pasują

się czy to nowe produkty,

rych nowe odsłony, jak cukierki w białej pole-

na prezent.

bo widząc znaną im i lu-

wie czy kokosowe, rotują równie dobrze co ich

bianą markę, chcą poznać

wersja klasyczna.

sami

Edyta Kąpińska,
Z-ca Kierownika,
Delikatesy Dragon, Pruszków

Szykując specjalną ofertę na święta czy

detaliści,

twierdzają

Aneta Kopeć,
Z-ca Kierownika,
Delikatesy Centrum, Radom

WSPÓLPRACA | DOBRE MARZE | PROMOCJE | ZYSK

Słodka współpraca

zachęca do współpracy z marką. Oni dla nas,

Na zysk detalisty wpływa też relacja z firmą.

my dla nich – to sekret udanej sprzedaży dla

„W naszym sklepie hitem oferty Wawel są

Jak wygląda pomoc przedstawicieli Wawel?

obu stron. Przedstawiciel zawsze podpowiada

nowe pozycje czekolad – gorzka extra 90%

Pani Aneta z uśmiechem opowiada o współpra-

nam jak prawidłowo wyeksponować produkty

nowości. Widzę, że dla ku-

„Cukierki Wawel rewelacyjnie sprzedają się

kakao i gorzka 70% ze skórką pomarańczy.

cy z producentem: „Z firmą Wawel nigdy nie

i jak je zaprezentować, a my mu ufamy, bo

pujących ma znaczenie od-

przez cały rok. Mamy osobny regał firmowy,

Nasi klienci bardzo lubią takie smaki i słodycze

mieliśmy problemów – klient firmę zna, ceni ją

wdrożenie tych rad przynosi nam wymierne
efekty w postaci większej rotacji.”

świeżanie wizerunku – mają

który nie tylko pięknie prezentuje dostępne

przyjęły się bardzo dobrze” – opowiada Edyta

za jakość i identyfikuje jako polską markę. Ni-

Czy na marce Wawel można zarobić? De-

poczucie, że producent dba o produkt i o nich.

produkty, ale też przyciąga wzrok kupujących.

Czarnecka, kierowniczka sklepu w Żabiej Woli.

gdy nie mieliśmy obawy, że produkty się prze-

Wawel to nie tylko polska marka, ale też

taliści są zgodni – jak najbardziej TAK! Sze-

Potwierdza to też mniejsze zainteresowanie sło-

Oprócz tego mamy kosze wiklinowe, które

O dobrej sprzedaży czekolad opowiada też

terminują, nawet gdy już z hurtowni słodycze

wysokiej jakości produkty. Pojawienie się na

roka oferta sprawia, że każdy format sklepu

dyczami konkurencji, która ma stare opakowa-

dodatkowo zwiększają sprzedaż. Oczywiście

Edyta Kąpińska z Pruszkowa. „Spośród czeko-

przyjeżdżają z nieco krótszym terminem przy-

półce tych słodyczy to gwarancja powodzenia

jest w stanie skomponować półkę tak, by za-

nia i nie inwestuje w zmiany” – opowiada Aneta

obowiązkowo produkty Wawel umieszczamy

lad gorzkich Wawel zdecydowanie jest przed

datności. Mamy zapewnioną opiekę od firmy,

dla całego sklepu, który, dzięki dbałości pro-

proponować klientom ich ulubione słodycze.

Kopeć, z-ca kierownika w Delikatesach Centrum

na okazjonalnych czołówkach. Np. ostatnio na

konkurencją, a ostatnio wprowadzone produk-

że w razie problemów towar zostanie wymie-

ducenta i wykwalifikowanym przedstawicie-

Oprócz znanych od lat produktów, producent

w Radomiu. „Dużo też robi reklama – Wawel

Dzień Nauczyciela postawiliśmy tam duże for-

ty z 70- i 90-procentową zawartością kakao zo-

niony. Pracujemy z bardzo dobrym przedsta-

lom, może zaoferować szeroką ofertę z hitami

dba o to by dostarczać klientom tak dobrze

komunikuje swoje produkty hasłem „Czujesz się

maty czekolad, które sprzedały się w mgnieniu

stały tak dobrze przyjęte, że na stałe zagościły

wicielem Wawel, który dodatkowo proponuje

sprzedaży, a zarazem z dużą ilością nowości.

przyjmowane nowości.

dobrze, czynisz dobrze”, które wywołuje pozy-

oka” – podkreśla Aneta Kopeć z Radomia.

w ofercie sklepu” – potwierdza pani Edyta.

nam korzystne pakiety z gratisami, co również
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Tym żyje handel

Tym żyje handel

Rozmowy niefiltrowane
Oddajemy głos polskim kupcom, którzy podczas swobodnej rozmowy opowiadają nie tylko o łatwych
i przyjemnych, ale także o trudnych tematach. Z opowieści poznajemy prawdziwych ludzi małego handlu i ich
prawdziwe niefiltrowane historie.
Tym razem o nowej przyprawie – „karakumie”, najlepszych na świecie pomarańczach, a także niełatwych
zwyczajach stałych klientów, poszukiwaniu sprawiedliwości oraz początkach prowadzenia działalności opowiadają
detaliści z różnych zakątków Polski.

Dariusz Sadowski
Właściciel sklepu
w Gdańsku

Ewa Górska

Kamil Pucyło

ze sklepu
w Łowiczu

Fakturzysta w Delikatesach
w Rzeszowie

Mariusz Kiełpiński

Właściciel sklepu
w Starogardzie Gdańskim

Paweł Borowski
Właściciel sklepu
w Łowiczu

Ryszard Bargiel
Właściciel sklepu
w Sandomierzu

Niełatwe początki

Pomarańczowe zwyczaje

Zaczęło się od bazaru

Gdy zaczynałem przygodę z handlem przejąłem

Jedna z zabawniejszych sytuacji, jaka spotkała

W branży jestem już 27 lat. A zaczęło się od tego,

sklep od pewnej kobiety, która z alkoholi sprze-

mnie podczas prowadzenia działalności handlo-

że na bazarze na rozkładanym stoliku z parasolem

dawała jedynie piwo. Podczas wyrabiania kon-

wej i pracy w sklepie związana jest z… cytru-

plażowym sprzedawałem słodycze Wedla. Zaczęto

cesji pomyślałem również, że zrobię na wódkę

sami, a w tym konkretnym przypadku z poma-

i wino. Załatwiłem tą koncesję, zamówiłem to-

rańczami. U mnie w sklepie ułożone są one

war, zrobiłem całą wystawkę… no i się zaczę-

w drewnianych skrzyneczkach. Staramy się je

ło. Wojna z sąsiadami. Mieli pretensje, o to, że

ładnie układać. Część albo jest zawinięta w pa-

w sklepie osiedlowym znalazł się alkohol. We-

pier, albo na co drugą nalepione są naklejki.

Produkty, które nie istnieją

Klient, który zamyka sklep

W poszukiwaniu sprawiedliwości

dług nich to było nie do pomyślenia. Słali pisma

Pewna klientka, która bardzo pomarańcze lubiła

Klienci naszego sklepu błędnie odczytują i wyma-

Przyzwyczajenia niektórych stałych klientów

W małych sklepach jest taki problem, że pomimo

do administracji, że w przeciągu miesiąca mam

i często kupowała je w moim sklepie, wybiera-

wiają nazwy konkretnych produktów.

często bawią. Mamy klienta, który przychodzi

monitoringu zdarzają się niebezpieczne sytuacje.

zlikwidować alkohol na sklepie. Nie byłem tym

ła zazwyczaj te z nakleją, ponieważ jak sama

Tworzą słowa, które nie istnieją, a sami

zawsze 5 minut przed zamknięciem sklepu i ku-

Mieliśmy klienta, który poprosił o potrzebne za-

zachwycony jednak po rozmowach w admini-

kiedyś przyznała – są słodkie, soczyste i po pro-

na mnie mówić

są święcie przekonani że robią to po-

puje szczypiorek. Przychodzi niemal codziennie

kupy, kasjerka podliczyła i poprosiła o zapłatę,

stracji zlikwidowałem alkohol i zostałem przy sa-

stu najlepsze. Tych bez naklejki nie kupowała,

„Wedelek”. Jakiś czas później

prawnie, co więcej że są niezwykle

i oczywiście jeszcze spaceruje między półkami

a klient wulgarnie to skomentował po czym wy-

mym piwie żeby mieć spokój. Ale przejąłem ten

twierdząc, że zapewne gorzej smakują. Któregoś

udało się podnająć lokal od spółdzielni na

elokwentni, zwłaszcza kiedy popisu-

oglądając inne produkty. Jednak do kasy zwykle

szedł. Wszystko się nagrało i przyjechała policja.

sklep tylko dlatego, że miałem go zmodernizo-

razu ze znajomym z hurtowni wpadłem na po-

sklep. A przedstawiciel Wedla zaproponował,

ją się znajomością – a tak naprawdę

podchodzi wyłącznie ze wspomnianym szczy-

Mundurowi nawet go rozpoznali i wiedziali kim

wać z małej budki. Rozbudowałem, więc sklep

mysł, aby naklejki nalepić na każdą pomarańczę

żebym poprowadził stoisko patronackie. Wszystko

– nieznajomością – języka angiel-

piorkiem. Śmiejemy się, że przychodzi zamknąć

jest ten człowiek. I oczywiście w tym przypadku,

w przeciągu jednego miesiąca i zrobiło się dużo

w skrzyneczce. Nasza ulubiona „pomarańczo-

sprzedawaliśmy w ilościach hurtowych, bo wśród

skiego. Wprawia nas to w osłu-

sklep. Odwiedza nas też klientka pracująca na

jak i kilku innych sprawach, na tym się skończy-

więcej miejsca. Wtedy znowu postanowiłem

wa” klietka przyszła na zakupy i widząc, że na

okolicznych sklepów tylko my mieliśmy pełny asor-

pienie, ale najczęściej w wy-

pobliskim uniwersytecie, która zawsze znajdzie

ło. Dopiero niedawno pierwszy raz wśród wielu

pójść do urzędu miasta po tą nieszczęsną kon-

wszystkich pomarańczach są naklejki – kupiła

tyment. Dla porównania, produkty Wedla stanowiły

śmienity humor. Już na

powód do narzekań i informuje o swoim nieza-

sytuacji doszło do sprawy sądowej i klient ma mi

cesję. Przecież taki duży sklep bez alkoholu nie

je co do jednego i bardzo zadowolona wyszła

80% asortymentu, a pozostałe, były tylko dodatkiem.

stałe do naszego słownika

dowoleniu. Raz nie podobały się jej pomidory, bo

zwrócić koszty. Najlepsze jest to, że policja roz-

ma prawa bytu. Po tej inwestycji ludzie inaczej

ze sklepu. Parę dni później zapytałem jak sma-

Z czasem asortyment się zmienił, ale nazwa sklepu

sklepowego wpisa-

są pogniecione i jest ich za mało, a po wyjaśnieniu

poznaje sprawców, ale jak trzeba podać dane do

spojrzeli na mnie i na sklep. Chyba po tym mnie

kowały pomarańcze. Stwierdziła, że jak zawsze

„Wedelek” została i do dziś mamy w ofercie słody-

ły się: makaron

przez ekspedientkę, że klienci zwykle przekłada-

sądu to nikt nic nie wie. Kiedyś też mieliśmy spra-

zaakceptowali i się przyzwyczaili. Myślę, że to

wszystkie z naklejkami były przepyszne!

cze, od których to wszystko się zaczęło.

ją warzywa i zdarza się, że niektóre troszkę gorzej

wę z fałszywymi pieniędzmi, wszyscy pracownicy

nie było spowodowane samym alkoholem, tylko

z

KARAKU-

MĄ,

przez to wyglądają – zmienia zdanie i twierdzi,

złożyli zeznania a i tak nic z tego nie wyszło. Nie-

tym, że się zmienił właściciel. Teraz ta sytuacja

że w takim razie za dużo ich wykładamy. Innym

stety w żadnej sytuacji nie mogę liczyć na policję.

jest śmieszna ale kiedyś takie nie było.

tana SPIĄT-

razem narzeka na pieczywo, gdy nie ma takiego,

A były już pobicia, włamania i kradzieże… Do-

po które akurat przyszła. Co klient to historia, ale

chodzimy do wniosku, że lepiej nic nie zgłaszać.

NICY,
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dawna) giełdową spółkę. Nie sposób jednak
nie skonstatować, jak można umiejętnie
przy dobrym zarządzaniu zarówno siecią,
jak i asortymentem, logistyką, współpracą
z producentami i dostawcami wykorzystać
sprzyjającą koniunkturę. Jednym firmom się
to udaje, inne zaś nawet w tak korzystnych
warunkach muszą polec. Nasuwa się oczywiście pytanie, czy Dino będzie w stanie
nie tylko utrzymać obecne tempo rozwoju,
ale wręcz zachować pełną płynność finansową także w najbliższych latach? Zarząd
sieci zapowiada dalszą ekspansję ilościową
do poziomu nawet 1 200 placówek w 2020
roku. Analitycy rynku mają wątpliwości, czy
będzie to możliwe ze względu na niedobór

Wzrost nie dla wszystkich
Koniunktura, jaka „dopadła” w ostatnich miesiącach polski handel produktami FMCG dla jednych
stała się okazją do szybkiego wzrostu, innym zaś chyba podcięła skrzydła. Okazało się, że nie tylko
recesja może być sprawdzianem rzeczywistych możliwości rozwojowych sieci handlowych.

Nieudana pogoń za Żabką

stosownych lokalizacji. Dino chce emitować
niegdzie działają, jednak próby szybkiego

nie nawet zbliżyć się do pozycji Żabki, nie

obligacje o wartości nawet pół miliarda zł.

rozwoju tej sieci okazały się nieudane.

mówiąc już o jej zagrożeniu.

Czyli zadłużać się. A koniunktura nie będzie

Charakter convenience miały mieć niektóre sklepy Odido organizowane w formie

Inni radzą sobie doskonale

franczyzowej przez Makro C&C. Sieć szybko

Czas koniunktury okazał się natomiast do-

osiągnęła liczbę około 2 tysięcy placówek

skonały dla sieci Dino, która podobnie jak

handlowych, na tym jednak ekspansja wła-

w swoim czasie Małpka niechętnie ujawniała

o 40 mniej. Mimo to cena wyniosła ponad

tualnie sytuacja charakteryzuje się daleko idącą

ściwie się zakończyła i Odido jest de facto

swoje zamierzenia, plany i wyniki finansowe.

wieczna. Życząc sieci jak najlepiej trzeba pamiętać, że przeinwestowanie z myślą
o wzroście wartości firmy potrafi mieć różne
konsekwencje.

W oczekiwaniu na
sprawdzian

Wiele wskazuje na to, że sieć Małpka

360 mln złotych, na co bez wątpienia miało

niepewnością i właściwie każde rozwiązanie

ofertą franczyzową dla małych placówek

Gdy jednak zapadła decyzja o debiucie giełdo-

Express, jeszcze tak niedawno druga co do

wpływ przekonanie rynku, że wszystko cze-

jest możliwe. Od głębokiej restrukturyzacji po-

handlowych, a nie klasycznym formatem co-

wym firmy okazało się, że była to cisza przed

Fatalna sytuacja Małpki, rozwój sieci dys-

wielkości sieć sklepów typu convenience

go dotknie się Mariusz Świtalski zamienia się

czynając, poprzez sprzedaż, a nawet likwidację

nvenience. Podobnie jak eurocashowska sieć

burzą. Działając bez rozgłosu firma zbudowa-

kontowych, czy sieci supermarketów takich

na polskim rynku, może nie przetrwać. A to

w złoto. Dowodem mogą być sukcesy takich

przedsięwzięcia. Ta ostatnia opcja wydaje się

abc, która licząc już ponad 8 tysięcy placó-

ła silną sieć supermarketów typu proximity,

jak Dino, czy Stokrotka potwierdzają tezę,

oznacza, że nie powiedzie się kolejna próba

szyldów handlowych jak Eurocash C&C, Bie-

o tyle najmniej prawdopodobna, iż środki, ja-

wek także jest raczej ofertą dla małych skle-

których giełdowa wycena okazała się znaczą-

że także czas koniunktury może wpłynąć na

nawiązania konkurencji z liderem tego rynku,

dronka czy Żabka.

kie PineBridge zainwestował są zbyt duże, aby

pów, a nie szyldem convenience.

co wyższa niż przewidywał rynek. W efekcie

proces porządkowania rynku i przyczynić

czyli siecią Żabka.

Wydawało się, że wraz z pojawieniem się

fundusz zdecydował się na tak radykalny krok.

Sukcesem natomiast okazała się oferta co-

Dino pozyskało środki na dalszy rozwój bizne-

się do jego konsolidacji. Wiele wskazuje na

Pomysł Mariusza Świtalskiego, który wystar-

nowego właściciela Małpka zacznie wycho-

Czas pokaże, jakie rozwiązanie zostanie przez

nvenience Carrefoura. Sieć sklepów Carrefo-

su i chyba nieźle je skonsumowała. I to nie tyl-

to, że po akwizycjach Eurocashu (Eko i Mila)

tował na rynku ponad pięć lat temu miał być

dzić na prostą. I początkowo tak się wydawa-

właścicieli sieci wybrane.

ur Express rozwija się w miarę dynamicznie

ko dlatego, iż zamknie rok liczbą prawie 750

mogą nastąpić kolejne przejęcia niektórych

podobnym sukcesem jak wcześniej Biedron-

ło. Zamknięto część nierentownych lokalizacji,

i wszystko wskazuje na to, że jego pozycja nu-

sklepów. Przykład Małpki dowodzi, że ilość

słabnących firm i sieci, jak również tych

ka i Żabka. I z punktu widzenia twórcy sieci

odbudowano słabnące relacje z dostawcami,

meru 2 na tym rynku będzie się tylko umacniać.

sklepów niekoniecznie musi oznaczać popra-

przedsiębiorstw, których wartość została zbu-

z pewnością był, bowiem rodzina Świtalskich

porządkowano finanse i logistykę. Wprowa-

Od kilkunastu lat analitycy rynku handlo-

Mimo wielu porażek, którymi oczywiście

wiającą się pozycję firmy. Ważniejszy wydaje

dowana właśnie po to, aby uzyskać za nie jak

(formalnym właścicielem Małpki był syn Ma-

dzono nowy szyld MExpress. Sukcesy te okaza-

wego podkreślają, że format convenience

obarczano dominującą pozycję Żabki, pró-

się fakt, że tylko w I półroczu br. Dino odno-

najlepszą cenę. Firmy przeżywające kłopoty

riusza Świtalskiego – Mateusz) w optymalnym

ły się jednak pozorne i jesienią bieżącego roku

jest, i być może będzie, jednym z najbardziej

by wejścia w ten segment rynku nie ustają.

towało wzrost sprzedaży z porównywalnej po-

finansowe i organizacyjne będą z pewnością

momencie sprzedała szybko rozwijającą się

trudności firmy zaczęły być widoczne w pełnej

perspektywicznych formatów handlowych

Obecnie format convenience wdraża spółka

wierzchni handlowej o prawie 15 % w stosun-

szły na pierwszy ogień, będą bowiem tańsze,

sieć funduszowi PineBridge New Europe Part-

krasie. Sklepy są zamykane, na półkach brakuje

w Polsce. Dlatego szybki rozwój Żabki nie

Stokrotka. Od kwietnia powstało 5 sklepów

ku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

a kapitału na rynku wcale nie jest tak wiele.

ners II L.P. Optymalnym, bowiem już wów-

towaru, zaś możliwości uzyskania informacji są

zahamował kolejnych prób wejścia w ten

pod szyldem 5 Market, które niedawno zo-

To najlepszy wynik na rynku – warto zwrócić

Warto jednak pamiętać o tym, że prawdzi-

czas, na przełomie 2014 i 2015 roku widocz-

znikome. Jednocześnie nieoczekiwanie wymie-

segment rynku. Nikomu jednak nie udało się

stały przebrandowane na Stokrotka Express.

uwagę, że Biedronka w tym czasie uzyskała

we rynkowe „sprawdzam” nie będzie miało

ne były w firmie pierwsze oznaki zadyszki.

niony został zarząd, który jeszcze nie tak dawno

nawet zbliżyć do lidera rynku, zaś większość

Do formatu tego przymierza się nawet Au-

około 9 % Natomiast łączny wzrost sprzeda-

miejsca teraz, ale wówczas, gdy obecna ko-

Liczba placówek handlowych pod szyldem

miał spore zaufanie właścicieli. Z nieoficjalnych

inicjatyw umierała śmiercią naturalną. Przed

chan, który uruchomił już pierwszy sklep pod

ży za to półrocze uwzględniający także nowe

niunktura na rynku detalu FMCG się skoń-

Małpka Express malała, zaś tajemnicą poli-

informacji płynących zarówno od ajentów pla-

laty, jeszcze pod kierownictwem Krzysztofa

szyldem Moje Auchan.

otwarcia to ponad 32 % do poziomu z górą

czy. A doświadczenie uczy, że wcześniej czy

szynela były kłopoty finansowe sieci. Jeszcze

cówek handlowych, jak i z kręgu menedżerów

Gradeckiego, próbował Eko Holding urucha-

Próby pójścia drogą Żabki realizowane są

2 mld złotych.

później, handel na dekoniunkturę trafić musi.

rok wcześniej było prawie 350 sklepów, zaś

wynika, że sieci brakuje środków, które umoż-

miając bez większego powodzenia sieć Ali-

więc od lat. Wydaje się jednak mało prawdo-

Nie czas i nie miejsce tutaj, aby głębiej

w momencie przejęcia przez fundusz prawie

liwiłyby przeprowadzenie procesu sanacji. Ak-

gator. Sklepy pod tym szyldem jeszcze gdzie-

podobne, aby jakikolwiek operator był w sta-

omawiać wyniki uzyskane przez (od nie-
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dobnie jedynym w Polsce producentem całkowicie naturalnego popcornu do mikrofalówki.
Wyjątkowość popcornu HELIO Natura polega
na braku dodanego tłuszczu, soli i cukru. Po
wyjęciu z mikrofalówki otrzymujemy zatem
prażoną kukurydzę w jej naturalnie zdrowej
postaci polecanej zarówno przez dietetyków
i diabetyków. Podobny zabieg zastosowaliśmy

„Polska firma,
polska marka, polski
właściciel” – o branży
bakaliowej, trendach
prozdrowotnych i rozwoju
firmy rozmawiamy
z Leszkiem Wąsowiczem,
Prezesem HELIO.

też w przypadku m.in. prażonych orzechów la-

dzięki innowacyjnym rozwiązaniom linia baka-

wysoko zasięgową telewizję. Łącznie będzie

umocnienie wizerunku zdrowej marki. Kampa-

skowych czy pistacji. Nasze unikalne spojrzenie
na produkty HELIO w kontekście walorów dietetycznych i czystej etykiety widać jednak nie
tylko w bakaliach. W produkcji np. mas do ciast
HELIO nie wykorzystujemy konserwantów, glutenu, czy popularnego wśród innych producentów oleju palmowego. W kontekście mody na
„czystą etykietę” należy także odnotować, że

Leszek Wąsowicz z prestiżową statuetką Złoty Paragon z okazji jubileuszu 25-lecia firmy HELIO

Jak wygląda obecnie branża bakaliowa w Pol-

sprzedaży na przestrzeni ostatniego roku kalen-

bakalie doskonale wpisujące się w zdrowy tryb

lii bez konserwantów HELIO Natura oraz nasze

to w tym roku kilka tysięcy emisji w ogólno-

nia skupi się na produktach linii HELIO Natura

sce? Czy to łatwy biznes?

darzowego, co jest wynikiem wybitnym na tle

życia. Nic dziwnego, wszak są prawdziwą bom-

masy krówkowe licencjonowane są znakiem

polskich stacjach o największej oglądalności,

i bezglutenowych masach do ciast HELIO, które

Bakalie są bardzo wdzięcznym tematem, a ich

branży. Uczulam bowiem, że branża bakaliowa

bą pozytywnych wartości odżywczych, a do

„Czytaj skład poleca”. Warto o tym wszystkim

a także popularnych programach tematycznych

nie zawierają konserwantów, glutenu, ani oleju

konsumpcja jest teraz w modzie. Rynek bakalii

wbrew pozorom nie jest prostym biznesem. Je-

tego kuszą smakiem. Niska zawartość sodu, bo-

pamiętać chociażby w kontekście zbliżających

dopasowanych do naszej grupy docelowej. Za-

palmowego. Dodatkowo dysponujemy także

w Polsce cały czas się rozwija. Warto podkre-

steśmy na rynku już 25 lat, więc mimo rosnącej

gate w błonnik, białko roślinne, potas, witami-

się świąt.

chęcam zatem do współpracy i wykorzystania

przydatnymi materiałami POS. Regały, woblery,

ślić, że HELIO aktywnie wychodzi naprzeciw

mody na bakalie, widziałem już wiele bardziej

ny, liczne składniki mineralne, czy niski indeks

biznesowej szansy jaką stwarza polska marka

plakaty – to wszystko na pewno będzie przydat-

trendom, będąc jednocześnie jednym z ich klu-

i mniej spektakularnych biznesowych rozczaro-

glikemiczny – to atuty najczęściej wymieniane

HELIO z 25-letnimi tradycjami.

ne. Najważniejsze jednak żeby zapewnić stałą

czowych kreatorów w branży. To właśnie HELIO

wań. Nawet duży i doświadczony gracz przez

przez dietetyków. Sprawdzają się zatem w die-

W naszej działalności praktycznie co roku

jako pierwsze wprowadziło do mainstreamowej

ostatnie lata funkcjonowania na GPW odno-

tach niskosodowych, redukcyjnych, poleca-

wchodzimy z kilkoma nowościami. Są one

Czy z okazji zbliżających się świąt tradycyjni

pie. Warto bowiem pamiętać, że niezależnie

sprzedaży bakalie bez konserwantów HELIO

towywał corocznie straty. Warto zatem stawiać

ne są dla sportowców, diabetyków, czy osób

spójne z konsekwentnie realizowaną strate-

detaliści będą mogli liczyć na wsparcie sprze-

ile milionów złotych wyda HELIO na wsparcie

Natura, przeprowadzając przy tym intensyw-

na sprawdzonych partnerów, z transparentną

zmagających się z miażdżycą, czy nadciśnie-

gią budowania zdrowej marki HELIO. Idąc za

daży z Państwa strony?

sprzedaży, to jeżeli produktu nie będzie na pół-

ną i wyróżniającą na tle konkurencji kampanię

sytuacją finansową i stabilną strukturą właści-

niem. Szeroki wachlarz smaków i możliwości

ciosem w tym roku weszliśmy mocniej w ka-

Bez wątpienia od lat wyróżniamy się na tle

ce, to się na nim nie zarobi. Jeżeli macie Państwo

edukacyjną. Różnice tłumaczyliśmy poprzez

cielską. Za nami stoi olbrzymie doświadczenie,

powoduje, że każdy znajdzie wśród nich coś

tegorię przekąsek, rozszerzając asortyment

branży pod względem medialnego wsparcia

zatem jakieś pytania do oferty, czy oczekiwania,

telewizję, prasę, internet, w tym social media,

know-how, infrastruktura produkcyjna, miliony

dla siebie. Jeżeli dodamy do tego cieszącą się

o nową grupę produktową, tj. batony zbożowe.

sprzedaży. Tym razem z intensywną kampanią

nasi handlowcy zawsze są do Państwa dyspozy-

czy degustacje i udział w eventach. Dzięki temu

złotych inwestycji w markę HELIO i od początku

zaufaniem i silnie promowaną w mediach mar-

Batony HELIO produkowane są z pożądanych

wystartowaliśmy już w październiku. Szerokie

cji. Niewątpliwie Państwa inicjatywy, stawiane

pokazaliśmy szerokiej grupie konsumentów, że

działalności – stabilny polski właściciel strategicz-

kę HELIO, to konsumenci, szczególnie ci zwra-

obecnie przez konsumentów składników ba-

cross-mediowe działania obejmą m.in. czołowe

wyzwania i okazana życzliwość przyczyniły się

nie wszystkie bakalie są takie same, że kupując

ny. Mamy bardzo doświadczony zespół i jeden

cający uwagę na to co jedzą, sami wyciągają

kaliowo-zbożowych. Ich bazą są m.in. płatki

ogólnopolskie kanały telewizyjne oraz kanały

do obecnego sukcesu HELIO, za co serdecznie

bakalie warto spojrzeć na ich skład, na ich ja-

z największych w branży zakładów produkcyj-

rękę po nasze produkty – wystarczy je ustawić

owsiane, czy płatki z pełnych ziaren zbóż, zaś

tematyczne, a także prasę branżową, lifestylo-

dziękuję. Jestem jednocześnie pewny, że razem

kość, a nie tylko kierować się ceną. Świadomych

nych w Europie. To są atuty, które stawiają nas

na półce. Szczególnie w tym kontekście pole-

dodatki oparte są na naturalnych składnikach,

wą i kobiecą, czy internet, w tym social media.

uda nam się osiągnąć jeszcze wiele synergii.

konsumentów zaś w Polsce przybywa. Spółka

w roli rynkowego potentata i pewnego partnera

cam produkty z linii HELIO Natura, które cha-

np. czekoladzie, czy naturalnym miodzie, a nie

Działania promocyjne mają na celu podkreśle-

Dziękuję za rozmowę.

dlatego od lat angażuje się w szereg projektów

biznesowego.

rakteryzują się brakiem konserwantów, a także

ich substytutach. Niezależnie od rozwoju ofer-

nie unikalnych cech produktów HELIO oraz

Monika Kociubińska

produktami o obniżonej zawartości soli, cukru

ty asortymentowej, w najbliższym czasie prio-

promujących zdrowy tryb życia i żywienia. Poza

Jakie są plany rozwoju HELIO na najbliższy okres?

ekspertami w zakresie marketingu, współpra-

Trendy związane z prozdrowotnością pro-

i tłuszczu. Co ważne z punktu widzenia detali-

rytetem będą dalsze inwestycje w markę. Bez

cujemy m.in. z Zakładem Żywienia Człowieka

duktów i czystą etykietą są coraz popular-

sty – ich sprzedaż wspierana jest od lat inten-

wątpienia wyróżniamy się pod tym względem

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pol-

niejsze wśród polskich konsumentów, co

sywnymi kampaniami promocyjnymi. W skład

na tle konkurencj. Rok 2017 będzie w naszym

skim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Die-

z pewnością pozytywnie wpływa na branżę.

serii wchodzą przykładowo śliwki suszone bez

wykonaniu jeszcze bardziej spektakularny.

cie Bezglutenowej. Dzięki wartości dodanej do

Co jeszcze determinuje rozwój tego sektora?

konserwantów, które mamy jako jedyni w Pol-

Po silnej kampanii na Wielkanoc, przed nami

produktów HELIO możemy poszczycić się dziś

Od zawsze stawialiśmy na zdrową dietę,

sce, czy żurawina suszona z obniżoną o 50%

jeszcze mocniejsze uderzenie na koniec roku.

świadomie kreowanym wizerunkiem zdrowej

dostrzegając jej potencjał w kontekście nasze-

zawartością cukru i 7-krotnie większą zawar-

Świadomość naszej zdrowej marki będziemy

marki. O skuteczności naszych działań świad-

go kluczowego asortymentu, tj. bakalii. Wraz

tością błonnika w porównaniu do tradycyjnej

wzmacniać wykorzystując prasę, outdoor, in-

czy chociażby ok. 50% wzrost przychodów ze

z modą na bycie fit, eksplodowała też moda na

suszonej żurawiny. Jesteśmy także prawdopo-

ternet, w tym social media, a przede wszystkim
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i uporządkowaną ekspozycję produktów w skle-

ZA NAMI STOI OLBRZYMIE DOŚWIADCZENIE, KNOW-HOW,
INFRASTRUKTURA PRODUKCYJNA, MILIONY ZŁOTYCH
INWESTYCJI W MARKĘ HELIO I OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI
STABILNY POLSKI WŁAŚCICIEL STRATEGICZNY. MAMY BARDZO
DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ I JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH W BRANŻY
ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH W EUROPIE. TO SĄ ATUTY, KTÓRE
STAWIAJĄ NAS W ROLI RYNKOWEGO POTENTATA I PEWNEGO
PARTNERA BIZNESOWEGO.
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nii produktów bezglutenowych, jak i absolutna

czona na Miodzie Mini z lekką nutą słodyczy,

wydajności procesu produkcyjnego, przy jed-

nowość w postaci linii bez dodatku E. Wcho-

dzięki zawartości naturalnego miodu. W bran-

noczesnym zmniejszeniu zużycia energii elek-

dzące w jej skład Kiełbasa, Schab i Szynka od-

ży mięsnej silnie widoczna jest sezonowość,

trycznej, czy zanieczyszczeń. Troska o środo-

powiadają oczekiwaniom klientów poszuku-

z tego też względu każdy okres roku ma swoje

wisko to jednak nie tylko zmiany wewnętrzne,

jących produktów z prostym składem, jednak

absolutne hity sprzedażowe. Znana z reklam

ale również budowa świadomości wśród pra-

posiadających smak znany z dawnych czasów.

radiowych Kiszka Ziemniaczana jest najbar-

cowników i lokalnej społeczności odnośnie de-

dziej popularna w okresie grillowym, natomiast

likatnego ekosystemu jakim są Bory Tucholskie.

Czym wyróżniają się Wędliny z Borów Tuchol-

bezglutenowa Biała Surowa to obowiązkowa

Wspólnie z pracownikami i Nadleśnictwem

skich spośród innych dostępnych na rynku?

pozycja nie tylko na wielkanocnym stole, gdyż

Osie realizowaliśmy w tym roku projekt zale-

obserwujemy także duży wzrost sprzedaży

siania kilku hektarów lasu, który był doskonałą

w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

okazją do zrozumienia jego roli w środowisku,

Wyróżnikiem produktów firmy Gzella od
samego początku jej działalności są przede

O ważnych przeobrażeniach rynku wędliniarskiego,
rozwoju firmy, wyjątkowym smaku Wędlin z Borów
Tucholskich opowiada Mirosław Gzella, właściciel
i założyciel firmy Gzella.

wszystkim – wysoka mięsność oraz niezmien-

jak i wspólnej zabawy całych rodzin z dziećmi

nie doskonały smak. Doceniane przez klien-

Proszę opowiedzieć więcej także o społecz-

tów wyroby podrobowe, aromatyczne szynki

nej odpowiedzialności sektora biznesowego.

przy ważnym społecznie zadaniu.

i schaby, czy doskonałe kiełbasy laskowe od

Z racji wyjątkowo urokliwej lokalizacji na-

Cudze chwalcie, swego nie znacie… Kam-

lat trafiają w gusta milionów klientów. Warto

szego zakładu od początków firmy Gzella je-

pania Smaki Regionu to podróż kulinarna,

wspomnieć, że cały czas powstają produkty

steśmy świadomi konieczności dbania o wspól-

w którą zabrała nas Gzella w ubiegłbym roku.

Historia marki Gzella sięga 1985 roku. Jak na

my na naszym stole. Początkowa oferta przez

tach celiakią na czele. Specjalnie dla tej grupy

nowe lub w nowych odsłonach cechujące się

ne dobro jakim są Bory Tucholskie. Jednym

Projekt ma nawet swoich bohaterów. Jaki był

przestrzeni tych lat rozwijała się firma i jej

wiele lat ulegała zmianom, a na stoły klientów

klientów firma Gzella stworzyła całą linię de-

między innymi mniejszą formą pakowania,

z przejawów troski o środowisko jest dążenie

odzew z rynku?

wyroby?

rokrocznie trafiały nowe propozycje smakowe.

dykowanych produktów bezglutenowych, aby

czy innym wariantem smakowym. Rokrocznie

i końcowo wprowadzenie nieobowiązkowe-

Głównym

założeniem

projektu

Smaki

Powstanie firmy Gzella wiąże się z trudnymi

W chwili obecnej posiadamy ponad 200 róż-

mogli cieszyć się doskonałym smakiem wędlin

w okresie Świąt Bożego Narodzenia dużą po-

go Systemu Zarządzania Środowiskowego

Regionu było przybliżenie odbiorcom bo-

wyborami schyłkowego okresu PRL, gdy roz-

norodnych produktów, choć cały czas z senty-

bez obaw o swoje zdrowie.

pularnością cieszy się na przykład Szynka Pie-

ISO 14001:2004. Wpłynął on na zwiększenie

gactwa tradycyjnej polskiej kuchni, głównie

luźnienie rynku umożliwiło snucie wizji pro-

mentu, ale również ze względu na oczekiwania

wadzenia własnej działalności. W tym okresie

klientów posiadamy w ofercie te same metki

W portfolio Gzella są wędliny, mięsa, wyroby

posiadałem już doświadczenie w branży mię-

i pasztety, od których zaczęła się historia sma-

bezglutenowe, bez dodatku E… Proszę przy-

snej, chociaż trudno pogodzić pracę na etacie

ku marki Gzella. Nie poprzestajemy jednak na

bliżyć naszym Czytelnikom pełną ofertę oraz

z nieodpartym dążeniem do własnej wolności.

aktualnych osiągnięciach i planujemy kolejne

nowości, które pojawiły się na polskim rynku.

Właśnie z tego względu pełen obaw, choć jed-

wielomilionowe inwestycje rozpoczynając tym

Jak odebrali je konsumenci?

nocześnie wiary i ekscytacji podjąłem decyzję

samym kolejny etap rozwoju firmy Gzella.

o pokierowaniu własną przyszłością zakła-

Ostatnie kilka lat w branży mięsnej to okres
nieustannych przeobrażeń, zarówno w kwe-

dając firmę Gzella. W początkowym okresie

Współczesny konsument jest wyedukowany,

stii oczekiwań klientów, jak i zmiany modelu

działalności była to niewielka, rodzinna firma

świadomy i wie czego szuka. No właśnie –

zakupowego. Coraz chętniej dokonują oni za-

oferująca na lokalnym rynku wędliny głównie

czego? Jakie są trendy na rynku i jak odpo-

kupów w sieciach handlowych, które oferują

podrobowe, gdyż na to zezwalał ówczesny

wiada na nie firma?

szeroki asortyment w atrakcyjnych cenach

ustrój polityczny. W niczym nie przypomina-

Przez lata obserwacji rynku wędliniarskie-

i godziny otwarcia dużo dłuższe w stosunku

ła ona jednak obecnej – prężnie działającej

go widzimy, że prawdziwy boom w zmianie

do sklepów tradycyjnych. Na zmianę modelu

korporacji zatrudniającej blisko 2 tysiące osób,

nawyków żywieniowych jest w dużej mierze

zakupowego duży wpływ mają również poja-

która znajduje się w gronie największych pra-

związany z rozwojem internetu. Klienci co-

wiające się prozdrowotne trendy żywieniowe,

codawców z regionu Borów Tucholskich. Na

raz więcej i chętniej poszukują w sieci porad,

m.in. żywność ekologiczna, pozbawiona do-

przestrzeni lat, które pozwoliły rozwinąć firmę

nowych przepisów, czy też stają się świadomi

datków, czy bezglutenowa. Konsumenci spo-

do dzisiejszych rozmiarów, niejednokrotnie

w kwestii składów produktów, dzięki czemu

żywają również coraz mniejsze porcje jednego

stawaliśmy przed trudnymi decyzjami, zwią-

z rozwagą podejmują decyzje zakupowe. Ak-

produktu, różnicują zaś swoją dietę różnymi

zanymi zarówno z inwestycjami oraz budową

tualnie częściej wybierane są produkty z moż-

smakami. Wychodzimy naprzeciw ich oczeki-

nowego zakładu produkcyjnego, jak również

liwie najkrótszą etykietą, pozycjonowane jako

waniom i z tego względu oferujemy także wę-

przeobrażeniami na rynku. Nie zmieniło się

bardziej naturalne i zdrowsze. Mnogość róż-

dliny paczkowane, w niewielkich gramaturach,

jednak nasze podejście, gdyż cały czas na

norodnych publikacji internetowych spowo-

jak np. Pasztetowa z Borowikami 200 g firmy

pierwszym miejscu stawiamy jakość produk-

dowała również wzrost świadomości w kwestii

Gzella dostępna w największych krajowych

tów oraz zadowolenie klientów, którym oferu-

występowania alergii, czy chorób pokarmo-

sieciach handlowych. W ostatnim czasie do

jemy wędliny takie, jakie sami chętnie widzi-

wych z najbardziej medialną w ostatnich la-

gustu klientów przypadły również wędliny z li-
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złotych. Na chwilę obecną podjęliśmy decyzję
o rozbudowie zakładu oraz modernizacji parku
maszynowego, aby sprostać wymogom każde-

Kończący się rok 2017 będzie najlepszym
rokiem finansowym w historii firmy.

go z rozwijanych kanałów sprzedaży. Jak dobry
będzie kończący się rok pokaże dopiero ostateczne jego podsumowanie, jednak jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to niewątpliwie
możemy mówić o wielkim sukcesie naszej firmy w 2017 roku.

dzięki niecodziennym i rzadko spotykanym

produktów w dogodnych dla siebie godzinach,

już przepisom kulinarnym. Współpraca z na-

czy wakowania, stikerowania i mielenia mięsa

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Jakie

szym kucharzem i godziny spędzone na wy-

na życzenie klientów.

wędliny polecacie na ten okres?

wyśmienitych dań, które niejednokrotnie za-

2016 rok to dla firmy Gzella rekordowy wzrost

żego Narodzenia, wiąże się bardzo mocno

skakiwały nas samych, a ich korzenie sięgały

obrotów. Powoli dobiega końca rok 2017. Czy

ze skłonnością do wystawnego ucztowania

nawet czasów szlacheckich uczt. Ukazaliśmy,

będzie można zaliczyć go do równie udanych?

i spędzania czasu głównie przy rodzinnym

że różnorodne odsłony pierogów, łączenie

Prosimy o wstępne podsumowanie.

stole. Z tego względu klienci chętnie sięgają

Wielka doniosłość obchodów Świąt Bo-

bieraniu potraw zaowocowały powstaniem

smaków ryb i mięsa lub proste i pożywne zupy

Wszystko wskazuje na to, że kończący się

po produkty nietypowe, rzadko pojawiające

to niejednokrotnie dania równie wykwintne,

2017 rok będzie najlepszym rokiem finanso-

się w codziennej diecie. Dużą popularnością

co uznane potrawy kuchni włoskiej, hiszpań-

wym w historii firmy, gdyż już w pierwszym

w tym okresie cieszy się na przykład ciągle

skiej czy azjatyckiej. Bohaterowie stworzeni

jego półroczu zwiększyliśmy przychody o 60%

mało istotna w naszym kraju wołowina, bę-

na potrzeby kampanii spodobali się przede

względem analogicznego okresu roku po-

dąca m.in. głównym składnikiem zrazów, czy

wszystkim dzieciom, które od razu kojarzyły je

przedniego. Duży rozwój jest związany przede

różnych gulaszy. Na te święta szczególnie

z naszą marką, chociaż wśród entuzjastów nie

wszystkim z coraz szerszą dostępnością produk-

polecamy produkty z linii bez dodatków E –

zabrakło również osób dorosłych. To właśnie

tów w największych krajowych sieciach han-

Kiełbasę, Schab i Szynkę, które oferują do-

od nich zebraliśmy wiele pochlebnych opinii,

dlowych oraz ideą zrównoważonego rozwoju

skonały smak znany z wędlin takich jak daw-

dotyczących nie tylko stworzonych postaci, ale

na wielu płaszczyznach. Pomimo obecności

niej, a jednocześnie wspaniały wygląd dzięki

odkrywania tajemnic polskiej sztuki kulinarnej.

w nowoczesnym kanale sprzedaży dbamy, aby

stylizowanym zawieszkom i przewiązaniu

nieustannie rozwijać także kanał sprzedaży tra-

naturalną przędzą. Miłośnicy innych smaków

Obecnie posiadacie ponad 200 Delikatesów

dycyjnej oraz własnych Delikatesów Mięsnych

także odnajdą w naszej szerokiej ofercie coś

Mięsnych Gzella, jak rozwija się sieć, sprze-

będące równie istotnymi źródłami przychodów

dla siebie, dzięki czemu nawet najbardziej

daż? Czy planujecie nowe otwarcia?

korporacji Gzella. Duże zapotrzebowanie na

wymagający klienci mogą skomponować

Rozwijana od kilkunastu lat sieć Delikate-

Wędliny z Borów Tucholskich w kończącym się

świąteczny stół pełen szlachetnego smaku.

sów Mięsnych Gzella to niezmiennie jeden

roku skutkuje także poważnymi planami inwe-

Dziękuję za rozmowę.

z najważniejszych kanałów sprzedaży produk-

stycyjnymi, opiewającymi na wiele milionów

Monika Górka

tów naszej marki, posiadający silną rozpoznawalność, szczególnie w północnych rejonach
kraju. Nieustannie poszukujemy kolejnych
lokalizacji i przeprowadzamy remodelingi już
istniejących sklepów, których w chwili obecnej posiadamy już ponad 200. Rozwój naszej
sieci jest związany nie tylko z rosnącym zapotrzebowaniem klientów na wysokojakościowe
produkty, ale również z oferowanym szerokim
asortymentem usług dodatkowych i możliwości
dokonania kompleksowych zakupów spożywczych. W Delikatesach Mięsnych jest obecnie
możliwość zamówienia ciepłego dania z pieca,
złożenia zamówienia telefonicznego i odbioru
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Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.
(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).
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O bakaliach, zdrowych
przekąskach, a także
ofercie świątecznej
rozmawiamy z Markiem
Moczulskim, Prezesem
Zarządu Bakalland S.A.
Jakie światowe trendy zauważa Pan na rynku

Bakalland mogą być konsumowane wszędzie

proteinowe. Razem ze słynnym dietetykiem

przekąsek? Jaka jest pozycja Polski?

– w samochodzie, w pracy, w domu. Dlatego

sportowym – Jakubem Mauriczem – opraco-

Na świecie jest kilka mega trendów, które

też taka przekąska oprócz tego, że jest zdro-

waliśmy baton, który jest idealnym posiłkiem

wpływają na zachowania konsumenckie. Jed-

wa i ma „czystą etykietę”, musi spełniać dru-

przed lub po treningu. Produkty Bakalland

się różnym okazjom akwizycyjnym. Ostatnią

Święta to okres naturalnie wspierający sprze-

Brownie – podwójnie czekoladowe, Babeczki

nym z ważniejszych i najbardziej dominują-

gie ważne oczekiwanie konsumenta – wygodę

BA! Protein również pozbawione są dodatku

bardzo dużą akcją było przejęcie i przeobra-

daż produktów marek Bakalland i Delecta, któ-

Brownie w dwóch smakach – mocno czeko-

cych trendów ogólnoświatowych, jakie obser-

konsumpcji, a co się z tym wiąże – dobór od-

cukrów, tłuszczów utwardzonych oraz syropu

żenie Delecty. Dzięki tej synergii staliśmy się

rych asortymenty wzajemnie się uzupełniają.

ladowe i karmelowe oraz Pierniczki – które są

wuję, jest zdrowe odżywianie się i zdrowy styl

powiedniego opakowania. Produkty Bakalland

glukozowego, a wypełnione zostały wysokiej

jedną z większych firm spożywczych w Pol-

Konsumenci w zakupowej gorączce mają mało

obowiązkowym akcentem Świąt Bożego Naro-

życia. W produktach spożywczych przekłada

to wszystko zapewniają.

jakości białkiem serwatkowym. Dodatko-

sce. Wciąż jesteśmy otwarci i rozglądamy się

czasu i cenią sobie podpowiedzi w postaci

dzenia w Polsce. To atrakcyjna alternatywa dla

wo wzbogacone są witaminami, minerałami

za okazjami akwizycyjnymi. Patrzymy pod tym

wspólnych ekspozycji produktów, z których

bestsellerów jakimi od lat są ciasto Karpatka,
czy Krówka.

się to na tak zwaną „czystą etykietę”, czyli
stosowanie jak najmniejszej ilości zbędnych

Jaką pozycję na polskim rynku bakalii

i składnikami aktywnymi, które wspomagają

kątem głównie na rynek polski, ale nie wyklu-

można przygotować pyszny, świąteczny wy-

składników i ich ograniczenie lub eliminację.

i zdrowych przekąsek zajmują produkty fir-

organizm podczas aktywności fizycznej. W tej

czamy także krajów europejskich.

piek. W naturalny sposób można więc zapre-

Na tegoroczne święta oprócz bogatej ofer-

Bakalie mają w tej kwestii ułatwione zadanie,

my Bakalland?

kwestii jesteśmy na rynku pionierami. Poza

zentować obok siebie niezbędne produkty do

ty produktowej, przygotowaliśmy kolejny

ponieważ są to jedne z najmniej przetworzo-

Rynek bakalii regularnie rośnie, a obecnie

tym nasze batony są wśród liderów na sklepo-

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Jak

ciast i deserów, jak: proszek do pieczenia, cu-

raz nie lada niespodziankę dla miłośników

nych produktów spożywczych, jakie można

wart jest już ponad 950 mln zł i powoli zbliża

wych półkach na całym świecie. To wyjątkowe

w tym roku prezentuje się świąteczna oferta

kry smakowe, aromaty, kremy do ciast, w tym

domowych słodkości. Już po raz trzeci z rzę-

sobie wyobrazić. Występuje też trend lokalno-

się do granicy 1 mld zł. Zarówno w tej kate-

produkty, z dobrym składem i w atrakcyjnym

marki Bakalland i Delecta?

słynny Krem Karpatka Delecta oraz suszone

du jako Bakalland i Delecta realizujemy dla

ści, czyli wytwarzania zdrowych produktów lo-

gorii, jak i w zdrowych przekąskach Bakalland

opakowaniu. Warto wspomnieć, że również

Od zawsze Święta Bożego Narodzenia

owoce i orzechy Bakalland, zarówno trady-

konsumentów Festiwal Wypieków, którego

kalnych, regionalnych. Wszystkie trendy zwią-

jest absolutnym liderem. Co jest dla nas szcze-

do portfolio Delecty wprowadzamy produkty

kojarzyły się z bakaliami. Kiedyś bakalie to

cyjne rodzynki, mak czy suszone śliwki, jak

głównymi elementami są promocja w punk-

zane ze zdrowym odżywaniem dotarły także

gólnie ważne to fakt, że obie kategorie rosną

prozdrowotne (budyń jaglany, deser owocowy

był rarytas, a teraz są ogólnodostępne i spo-

i sprzyjające kreatywności – żurawinę, mango

tach sprzedaży i książka kucharska, w tym

do naszego kraju. Polscy konsumenci chcą

zarówno wartościowo, jak i ilościowo. Rosną

Kubek dla dzieci), „czystą etykietę”, ale jed-

żywane na co dzień. Zauważamy jednak, że

czy nerkowce.

roku skupiająca się głównie na wypiekach

wiedzieć co jedzą, czytają etykiety, a za dobrej

również pozostałe segmenty rynku związane

nocześnie pamiętamy, że te produkty mają

konsumenci mają coraz wyższe i konkretne

Na świątecznych stołach Polaków dominują

i deserach z dodatkiem bakalii oraz przybli-

jakości zdrową żywność są w stanie zapłacić

z prozdrowotnym trendem, jak batony zbo-

nam dawać przyjemność. Bez dużego wysiłku

wymagania, także na święta. Zarówno Bakal-

klasyczne i ozdobione bakaliami ciasta – pier-

żająca fascynujący świat suszonych owoców

więcej. Poza zdrowym stylem życia można

żowe. W tym segmencie zaistnieliśmy 4 lata

i w krótkim czasie jesteśmy w stanie przygoto-

land, jak i Delecta mogą pochwalić się bogatą

niki, serniki, makowce na bazie ciasta drożdżo-

i orzechów. To kontynuacja poprzednich

zaobserwować również rozwój trendów „prze-

temu z batonami BA!, a w tej chwili jesteśmy

wać słodki deser czy upiec ciasto.

ofertą świąteczną i zimową. Jak co roku, są to

wego lub kruchego, lubiane są także ciasta cze-

dwóch książek: pierwszą przygotowaliśmy

kąskowości” i oczywiście „convienience”, czyli

absolutnym liderem rynku. Warto podkreślić

tradycyjne produkty, które zawsze są na to-

koladowe. Samo pieczenie ma różne oblicza

na bazie przepisów nadesłanych przez kon-

wygody konsumpcji.

to, że na rynku masowym produktów zbo-

W jaki sposób planuje Pan dalszy rozwój

pie, ale wciąż urozmaicamy nasze portfolio.

żowych – bakaliowych, jako pierwsi wpro-

Grupy Bakalland?

– część konsumentów wykonuje ciasta z pod-

sumentów, a druga była kompendium wy-

Specjalną ofertę promocyjną przygotowała

stawowych składników, jednak równie liczna

piekowej wiedzy z polskich regionów.

Bakalland ze swoimi produktami zapewne

wadziliśmy baton bez syropu glukozowego,

Rośniemy i rozwijamy się organicznie – z jed-

marka Bakalland, która proponuje sześć naj-

jest grupa, która sięga po gotowe mieszanki do

Wierzę w to, że jak co roku produkty

idealnie wpasowuje się w te trendy…

bez tłuszczów utwardzonych, a oprócz tego

nej strony Bakalland, z drugiej Delecta. Marki

popularniejszych orzechów (migdały, migdały

ciast, gwarantujące oszczędność czasu i równie

Bakalland i Delecty zagoszczą na wszystkich

Dokładnie tak! Na takie wymagania ryn-

gamę produktów powiększyliśmy o dodatko-

wzajemnie się uzupełniają i są komplementar-

w płatkach, orzechy włoskie, laskowe, ner-

satysfakcjonujący efekt.

świątecznych stołach.

ku odpowiada nasza firma. Bakalie, orzechy,

wą linię bez dodatku cukrów. W październi-

ne wobec siebie. Jeżeli chodzi o nasz drugi filar

kowce i pistacje) z gratisem w postaci 50-gra-

zbożowe batony i wszystkie zdrowe przekąski

ku w naszej ofercie pojawiły się także batony

rozwoju, to oczywiście uważnie przyglądamy

mowej „dosypki”.
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Dla miłośników nowości marka Delecta
przygotowała wyjątkowe propozycje, jak ciasto

Dziękuję za rozmowę.
Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
www.hurtidetal.pl
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W OKRESIE
ŚWIĄTECZNYM
PLANUJEMY PRZEDE
WSZYSTKIM AKCJE
SPRZEDAŻOWE
WE WSPÓŁPRACY
Z NASZYMI PARTNERAMI
DETALICZNYMI

O najważniejszych akcjach
marketingowych, flagowych produktach,
a także działaniach prowadzonych
w zakresie odpowiedzialności społecznej
rozmawiamy z Bartłomiejem Kubackim,
Senior Sales Activation Managerem,
PepsiCo.

tów, dlatego oferujemy odbiorcom szeroki

naszej flagowej marki Pepsi, w której konsu-

Podobnie jak dotychczas, w 2018 roku

wybór różnych produktów żywnościowych

menci mają okazję spróbować Pepsi i innego

PepsiCo z pewnością zapewni konsumentom

i napojów. Przeprowadzamy reformulacje

napoju typu cola z nieoznaczonych kubków

wiele wspólnej zabawy i radości.

naszych napojów i przekąsek, dzięki czemu

i zdecydować, który smak bardziej im od-

możemy oferować konsumentom produkty

powiada. Oba napoje są nalewane z nowo

Czy w najbliższym czasie przygotowujecie

o obniżonej zawartości cukru, soli, tłuszczów

otwartych puszek i schłodzone do tej samej

wsparcie sprzedaży bezpośrednio w sklepach?

nasyconych i kwasów tłuszczowych trans. Wie-

temperatury. Ponieważ nie wiadomo, który

W okresie świątecznym planujemy przede

le z nich zawiera cenny błonnik pokarmowy.

napój znajduje się w którym kubku, uczestnik

wszystkim akcje sprzedażowe we współpracy

Na przykład w napojach herbacianych Lipton

kieruje się wyłącznie smakiem. W tym roku na

z naszymi partnerami detalicznymi. W tym

Ice Tea obniżyliśmy zawartość cukru o 33%,

specjalnej Plaży Pepsi w Gdańsku Jelitkowie do

czasie szczególnie zwracamy uwagę na dywer-

natomiast chipsy Lay’s z Pieca zawierają 50%

podjęcia wyzwania i wspólnej zabawy zachę-

syfikację naszej oferty promocyjnej. Ponieważ

mniej tłuszczu niż tradycyjne chipsy.

cał ambasador tegorocznej akcji – przebojowy

wzrasta ilość spotkań rodzinnych, planujemy

Jak ocenia Pan sprzedaż napojów butelko-

zapewniły konsumentom wiele rozrywki:

handlowym terminowe dostawy produktów

wanych w 2017 roku? Jak zmieniał się rynek

Wyzwanie Smaku Pepsi czy promocja kon-

PepsiCo, łatwość współpracy (m.in. dzięki

Dbamy też o środowisko naturalne. W czte-

prezenter telewizyjny Filip Chajzer. Ponadto

promocje adresujące potrzebę większego za-

i preferencje konsumentów?

sumencka Pepsi i Lay’s z udziałem Kuby

naszym profesjonalnym przedstawicielom)

rech polskich zakładach produkcyjnych PepsiCo

w ramach tegorocznego „Wyzwania Smaku”

kupu jednostkowego, czyli oferujące zakup

Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży

Błaszczykowskiego w ramach sponsoringu

oraz świetną obsługę. W PepsiCo doskonale

obniżyliśmy zużycie energii i wody średnio o ¼,

konsumenci mogli porównać smak zupełnie

kilku butelek w promocji cenowej lub z nie-

naszych marek napojowych w Polsce w 2017 r.

UEFA Champions League. W nadchodzącym

rozumiemy i wspieramy realizację ich strate-

a ponad 99% odpadów produkcyjnych PepsiCo

nowej Pepsi bez kalorii z innym bezcukrowym

spodzianką w postaci gadżetu. Konsumenci

Konsumenci chętnie sięgali po napoje gazowa-

roku wiodące marki PepsiCo, czyli Lay’s,

gii rynkowych. W ostatnich 2 latach w zna-

trafia do recyklingu. Z kolei dzięki optymaliza-

napojem typu cola. W „Wyzwaniu Smaku”

bardzo lubią również angażujące działania

ne, w tym nasze flagowe marki Pepsi, Mirinda

Pepsi i Lipton Ice Tea zapewnią konsumen-

czący sposób zwiększyliśmy nakłady na ob-

cjom wdrożonym przez PepsiCo w łańcuchu

Pepsi wzięło już udział pół miliona konsumen-

promocyjne, do których marki zapraszają ich

i 7UP. Powodzeniem cieszyły się też napoje

tom wiele wspólnej zabawy i radości.

sługę naszych klientów. Zreorganizowaliśmy

dostaw w Polsce, samochody dostawcze firmy

tów i aż 59% wybrało smak Pepsi.

m.in. w mediach społecznościowych.

Dział Obsługi Klienta tak, aby być jak najbli-

przejeżdżają obecnie o 3 miliony km mniej
A jak rynek przyjął Pepsi bez kalorii?

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego

na bazie herbaty Lipton Ice Tea. Coraz więcej
zwolenników zyskuje również napój energe-

Firma PepsiCo drugi rok z rzędu została

żej naszych partnerów handlowych i móc jak

rocznie. Oznacza to zmniejszenie o 20% emisji

tyczny Mountain Dew.

sklasyfikowana na 1. miejscu przez działa-

najszybciej reagować na ich potrzeby. Mo-

dwutlenku węgla do atmosfery.

Konsumenci dbający o linię lubią delekto-

Narodzenia. Jak wówczas zmieniają się na-

W PepsiCo uważnie śledzimy trendy rynko-

jące w Polsce sieci handlowe pod względem

dernizujemy obszary Customer Service & Lo-

W ramach Programu Agrarnego od wielu już

wać się smakiem napojów bezcukrowych. To

wyki zakupowe konsumentów? Napoje Pep-

we i wsłuchujemy się w potrzeby konsumen-

satysfakcji współpracy z dostawcami pro-

gistics m.in. magazynowanie i transport, aby

lat współpracujemy z polskimi producentami

właśnie dla nich przeznaczona jest Pepsi bez

siCo mają swoje stałe miejsce na świątecz-

tów, dlatego przeprowadzamy reformulacje

duktów z kategorii dóbr szybkozbywalnych.

zwiększyć naszą elastyczność przy jednocze-

ziemniaków przemysłowych. Bardzo cieszymy

kalorii oraz Pepsi Light/Lemon. Obserwujemy

nych stołach.

naszych napojów. Dzięki temu Polacy mogą

W czym tkwi tajemnica tego sukcesu?

snej poprawie efektywności łańcucha dostaw.

się z tej owocnej kooperacji. Od ponad 50

stale rosnące zainteresowanie konsumentów

wybierać spośród bezcukrowych wariantów

Zgodnie z filozofią PepsiCo „Działanie

Są to rozwiązania systemowe (narzędzia do

polskich rolników odbieramy ponad 197 000

napojami z tej kategorii.

Pepsi – nowej Pepsi bez kalorii oraz Pepsi Light/

ze świadomością celu”, oferta produktowa

prognozowania, planowania i obsługi bazy

ton ziemniaków przemysłowych rocznie na

Lemon, napojów Lipton Ice Tea na bazie herba-

PepsiCo jest dostosowana do różnorodnych

danych oraz raportowania), a także struktu-

potrzeby produkcji chipsów Lay’s.

ty o obniżonej zawartości cukru, napoju izoto-

potrzeb polskich konsumentów. Znajdują się

ralne, zmierzające do optymalizacji zasobów

Ponadto wspieramy działania charytatywne

nicznego Gatorade, a także wody Krystaliczne

w niej stałe hity sprzedażowe, jak również

i wykorzystania outsourcingu w celu podno-

na rzecz dzieci. Od lat wspomagamy Fundację

Źródło i soków owocowych Toma.

nowości produktowe lub edycje limitowane,

szenia jakości naszego serwisu.

Bez Tajemnic i Dom Dziecka w Człuchowie.

które cieszą się dużym zainteresowaniem

Święta to tradycyjnie czas spotkań przy rodzinnym stole. Naszym konsumentom zależy,
aby podkreślić specjalny charakter tych okazji.

Kampanie reklamowe PepsiCo to gwiazdy

Dlatego w tym okresie rośnie sprzedaż produk-

dużego formatu. Czy firma planuje jeszcze

tów typu premium, do których zaliczają się mar-

czymś zaskoczyć konsumentów?

ki naszych napojów. Widać to również w wybo-

PepsiCo regularnie przygotowuje dla konsu-

rze napojów na świąteczny stół – konsumenci

mentów dużo atrakcji, w których mają szansę

szczególnie chętnie wybierają Pepsi oraz inne

Jak można podsumować mijający rok 2017

konsumentów. W PepsiCo wierzymy, że osią-

Firma PepsiCo prowadzi także wiele dzia-

„Wyzwanie Smaku” jak co roku przyciągnęło

wygrać atrakcyjne nagrody. Tegoroczna promo-

napoje znanych i lubianych marek. W okresie

dla PepsiCo?

ganie przez nas wysokich wyników rynko-

łań z zakresu odpowiedzialności społecznej.

wielu zainteresowanych. Tego lata testowa-

cja konsumencka marek Pepsi i Lay’s z udzia-

świąt rośnie więc również popularność Mirindy,

Rok 2017 był dla nas pełen wyzwań.

wych jest możliwe wyłącznie w ścisłej współ-

Z których są Państwo szczególnie dumni?

na była także nowa Pepsi bez kalorii. Proszę

łem Kuby Błaszczykowskiego i nagrodami na-

7UP, Mountain Dew czy Lipton Ice Tea.

Przeprowadziliśmy wiele udanych aktywa-

pracy z naszymi zadowolonymi partnerami

W PepsiCo uważnie śledzimy trendy rynko-

o krótkie podsumowanie całej akcji.

wiązującymi do Ligi Mistrzów, której PepsiCo

Dziękuję za rozmowę.

cji marketingowych, a nasze flagowe marki

handlowymi. Dlatego gwarantujemy sieciom

we i wsłuchujemy się w potrzeby konsumen-

jest sponsorem, była olbrzymim sukcesem.

Monika Górka
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Alkohole na różne okazje
Święta, urodziny i imieniny czy
spotkanie w gronie najbliższych
bądź rodziny to zwykle okazja,
żeby wspólnie napić się
alkoholu. Co można znaleźć
na sklepowych półkach i jakie
są preferencje konsumentów?
Pytamy ekspertów, producentów
i detalistów jak obecnie rozwija
się w Polsce rynek alkoholi.
Przeciętny Polak wypija średnio 10,3 l czyste-

ny Polak sięgnął w zeszłym roku po 0,7 l whisky,

z badania preferencji zakupowych przeprowa-

go alkoholu w ciągu roku – wynika z wyliczeń

2,3 l likierów i wódek smakowych, 5 l wódki,

dzonego przez Euromonitor – statystyczny Polak

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Pod

a w przypadku wina było to 7 l. Jednak ilość

wypija 86 litrów w ciągu roku. Pod tym wzglę-

tym względem znajdujemy się nieco poniżej

spożywanego przez naszych rodaków piwa zna-

dem zajmujemy 3 miejsce w Europie. Więcej

średniej w krajach Unii Europejskiej. Statystycz-

cząco przerasta poprzednie wartości. Jak wynika

piwa spożywają jedynie Czesi i Litwini.

reklama

Z OFERTY PRODUCENTA
Stumbras Vodka
Premium Organic

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

Alita Brut
Cuvee

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

Robert Kabot
Head of Assortment Management Department
MV POLAND
Okres świąteczno-noworoczny, to najlepszy czas dla branży mocnych alkoholi. Kupujemy wtedy więcej alkoholi do konsumpcji, ale
także na prezenty. Lepiej sprzedają się wtedy alkohole z segmentu premium i top premium w innych kategoriach: wódki, whisky,
wina. W święta chcemy zakosztować odrobiny luksusu, na który
nie stać nas w trakcie roku. To wtedy decydujemy się wydać więcej nie tylko na alkohole, ale
także na inne produkty. W tym roku mamy w ofercie edycję wódki Stumbras w opakowaniu
prezentowym z dwoma kieliszkami. Ciekawą pozycją jest też wódka Stumbras Premium Organic w kartoniku prezentowym, która jest propozycją dla osób ceniących produkty eko. Jest to
wódka powstająca ze zbóż z upraw ekologicznych i najczystszej wody ze studni głębinowych.
Mamy też ciekawe pozycje w innych kategoriach: 12-to i 18-to letnie whisky Bunnahabhain,
rumy Angostura, a także wina musujące Alita. Wszystkiego Najlepszego!
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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).

Raport

Łukasz Konieczny
National On Trade and Premium Brands Manager
Stock Polska

STOCK POLSKA
Beluga Noble

Obecnie często patrzymy na budowanie relacji biznesowych czy
konsumenckich poprzez to, co obserwujemy na rynku alkoholowym i nie tylko. Konsumenci poznają markę, czy produkt poprzez
pryzmat ścianek i znanych osób, które dany produkt promują
podczas imprez. Analizując rynek oraz konkurencję postanowiliśmy pójść na przekór i zrobić coś kompletnie innego. Uruchomiliśmy BELUGA SECRET NOBLE
DINNER – projekt, który jest tajemniczy, nie tylko w nazwie, bo żaden z gości nie wie kogo
spotka na kolacji, do ostatniego momentu w tajemnicy utrzymywane jest też miejsce, w którym odbędzie się wydarzenie. Nie ma na nim fotoreporterów, ścianek i publikacji w mediach.
Stworzyliśmy ten projekt aby pokazać, że można zaprezentować alkohol w innej formie. Znani
szefowie kuchni, przygotowują dania do czterech rodzajów wódki Beluga. W ciągu kilku lat
rynek alkoholi luksusowych znacznie wzrósł i coraz chętniej idąc na spotkanie kupujemy alkohole takie właśnie jak Beluga, które stanowią doskonałe uzupełnienie spotkania, podkreślając
wagę i prestiż relacji.

!

Szeroka półka
Alkohol jest kategorią, która znacząco wpływa na zyski sklepu. Dlatego nic dziwnego, że
detaliści stawiają na rozszerzanie asortymentu

BELUGA 1900
•
•
•
•
•

i z miesiąca na miesiąc w sklepach małego
reklama

Beluga Noble Vodka – 50 ml
Ruby Porto – 25 ml
Syrop cukrowy
Sok z cytryny
Skórka pomarańczowa

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).

Do shakera wlać 50 mililitrów Beluga Noble Vodka.
Dodać syrop cukrowy, wycisnąć sok z połowy cytryny
i uzupełnić lodem. Wstrząsnąć, przelać miksturę do
szklanek przez sitko. Na koniec uzupełnić drink winem
Porto. Szklankę udekorować skórką pomarańczową.

segmentu. Jak podaje CMR w sierpniu ubie-

wartościowymi

w sprzedaży alkoholi w małym formacie skle-

300 mkw. można było znaleźć ok. 182 warian-

pów w tym roku wykazują się Kompania Pi-

ty różnych trunków, a w tym samym miesiącu

wowarska, CEDC, Grupa Żywiec i Stock. Jak

2017 r. – już 191. Największą reprezentacją

podaje CMR – w sumie odpowiadają za 65%

cieszy się kategoria piwa, stanowią zwykle ok.

sprzedaży trunków różnego rodzaju w placów-

połowę dostępnych na placówkę pozycji z ca-

kach o powierzchni do 300 mkw. Jednak wy-

łej kategorii alkoholi.

soko w zestawieniu znaleźli się też Carlsberg,

Detaliści potwierdzają, że sprzedaż alkohowylicza Związek Pracodawców Polski Przemysł
Spirytusowy – 75% ceny wódki stanowią po-

www.hurtidetal.pl

udziałami

głego roku na półce sklepu o powierzchni do

lu znacząco podnosi zyski sklepu. Jednak jak
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MBWS, Browar Perła, Browar Namysłów, Pernod Ricard i Browar Van Pur.

Trunki wysokoprocentowe

datki VAT i akcyza. W przypadku piwa jest to

„W sklepach małoformatowych do 300 mkw.

35%, a wina – 26%. Jak zaznacza związek –

alkohole mocne są jedną z największych kate-

stawki polskich podatków są najwyższe wśród

gorii zarówno pod względem wartości sprze-

Raport

Senior Brand Manager Finlandia Vodka
Brown-Forman Polska
Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia oraz karnawał to
tradycyjnie wzrost zainteresowania konsumentów markami premium. Trend ten dotyczy również alkoholi – tych których smakiem
delektujemy się podczas spotkań oraz tych, które przeznaczamy
na prezenty. Okazje, w związku z którymi planujemy zakup alkoholi, sprawiają, że dużym zainteresowaniem cieszą się produkty najwyższej jakości, które dostępne
są w oryginalnych opakowaniach. Naszą odpowiedzią na ten trend są trzy propozycje – Finlandia® Vodka w granatowym kartoniku, oryginalnej tubie oraz w zestawie z czterema miniaturkami – Finlandia Coconut® Vodka, Finlandia Redberry® Vodka, Finlandia Lime® Vodka, Finlandia
Grapefruit® Vodka. Doskonała wódka, której najwyższą jakość podkreśla każde z eleganckich
opakowań, idealnie sprawdzi się jako wyjątkowy upominek.

daży, jak i liczby generowanych transakcji – ich

w sklepach małoformatowych generuje wciąż

udział w obrotach wynosi prawie 10%, a bu-

wódka. Jednak instytut podkreśla, że jej udział

telkę z wysokoprocentowym trunkiem można

zmniejsza się systematycznie, głównie na

znaleźć na co czternastym paragonie” – opo-

rzecz whisky.

wiada Elżbieta Szarejko z CMR.

Mimo to, nadal wódki są najpopularniejszymi

Jak potwierdzają dane zebrane przez CMR,

trunkami zaraz za ofertą piwa. Jak podaje CMR

90% wartości sprzedaży alkoholi mocnych

– w lipcu br. w typowym sklepie osiedlowym

BROWNFORMAN
POLSKA

Finlandia® Vodka
0,5 l w zestawie
z czterema
miniaturkami
smakowymi

!

Finlandia®
Vodka 0,7 l
w tubie
Dostęp do tych
treści

mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.
(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).

Finlandia®
Vodka 0,7 l
w kartoniku

można było znaleźć około 44 wariantów wódek
reklama

smakowych i 34 wariantów wódek czystych.
„Reprezentacja na półce nie odzwierciedla

którym można znacząco zwiększyć docho-

jednak udziałów tych segmentów w sprzedaży

dy całego biznesu. W Kozienicach, w sklepie

– mimo rosnącego zainteresowania wódkami

„Bratek”, alkohol sprzedaje się bardzo dobrze.

smakowymi, czyste odpowiadają za około 75%

Szczególnie dotyczy to trunków mocnych.

wolumenu sprzedaży wódki. Klienci sklepów

Jak zaznacza kierowniczka kozienickiego

małoformatowych chętnie sięgają po wódki

sklepu, Katarzyna Kołdej, placówka ma prze-

w małych opakowaniach – butelki o pojem-

wagę nad konkurencją, ponieważ można tu

nościach mniejszych niż 0,5 l odpowiadają za

nabyć schłodzoną wódkę, czego nie oferu-

ponad 40% wartości sprzedaży tej kategorii,

ją okoliczne punkty. „Dotyczy to wszystkich

a ich znaczenie stale rośnie” – wyjaśnia Elżbie-

pojemności. Chłodzimy i małe formaty – 0,1

ta Szarejko, CMR.

i 0,2 l, a także duże – 0,5 oraz 0,7 l. Klienci

Whisky z kolei w okresie od stycznia do lip-

bardzo chętnie wybierają właśnie alkohol z lo-

ca 2017 r. odpowiadała za prawie 7% obrotu

dówki. Sprzedajemy bardzo duże ilości, szcze-

całą kategorią alkoholi mocnych. Jak zaznacza

gólnie tych mniejszych pojemności. Widać

CMR – trunek ten jest coraz szerzej dostępny.

jednak pewną tendencję – rano kupowane są

Latem tego roku można go było kupić w ok.

małe formaty, a popołudniami i wieczorem –

64% sklepów małoformatowych. Ten rodzaj

te większe” – podkreśla pani Katarzyna. Wśród

alkoholu zajmuje także coraz więcej miejsca

najlepiej sprzedających się marek kierownicz-

na półce – w lipcu br. klienci sklepów mało-

ka wymienia Żubrówkę Białą, Soplicę, Luksu-

formatowych mogli wybierać średnio między

sową i Wyborową. Jednak na półce w sklepie

ośmioma wariantami whisky.

znajduje się wiele innych popularnych i dobrze

W opinii detalisty...
Półka z napojami wysokoprocentowymi
to, jak potwierdzają detaliści, asortyment, na
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rotujących pozycji. Wśród wódek są to m.in.
Stock, Finlandia, Stumbras, Saska, Pan Tadeusz,
Bols czy Żołądkowa.
Alkohole droższe, jak whisky, nie są co-

!

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).

Raport

Tatiana Maciejewska
Kierownik ds. Marketingu

TORUŃSKIE WÓDKI
GATUNKOWE

Toruńskie Wódki Gatunkowe
Trendem, który już od kilku sezonów jest szczególnie wyraźny na
rynku browarniczym jest trend kraftowy. Ilość nowości na półce piw rzemieślniczych przekracza oczekiwania klientów, a o sile
tego trendu może świadczyć powstawanie agencji graficznych
specjalizujących się w projektowaniu etykiet dla piw kraftowych.
Od niedawna trend ten zauważalny jest również w ofercie alkoholi wysokoprocentowych.
W przypadku wódki czystej producenci coraz częściej akcentują pochodzenie zboża, z którego wyprodukowana została wódka podkreślając siłę tradycji rzemieślniczych. Nasz flagowy
produkt Wódka Toruńska od kilku lat wyprzedza tę tendencję, a teraz pojawia się w nowej
atrakcyjniejszej odsłonie. W produkcji Toruńskiej czystej nasi eksperci szczególną uwagę
zwracają na jakość destylatu, który pochodzi z małej gorzelni rolniczej, z którego następnie
z rzemieślniczą precyzją produkujemy wysokogatunkowy spirytus pod okiem naszego mistrza
rektyfikacji – Leszka Grzegorczuka. Do produkcji naszych wódek wykorzystujemy krystalicznie czystą wodę głębinową.

dziennym zakupem ze względu na ich wyż-

kozienickim sklepie jest szeroki wybór tych

szą cenę. W tym aspekcie mniejszej pla-

trunków. Klienci mogą wybierać spośród ma-

cówce ciężko jest konkurować z pobliskimi

rek: Jack Daniel’s, Ballantine’s, Jim Beam,

hipermarketami, które są w stanie zaofero-

Red Label czy Highlander.

!

Toruńska Czysta

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

Toruńska Pigwowa

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

Liderzy sprzedaży
CMR sprawdził również sprzedaż wódki

wać promocje na te produkty. Mimo to w

pod względem najpopularniejszych producentów w sklepach do 300 mkw. Zgodnie z dany-

reklama

mi instytutu, sprzedaż wódek w placówkach

Z danych CMR

małoformatowych zdominowały dwie firmy –

Jak podaje CMR – klienci sklepów mało-

CEDC i Stock. Ci dwaj producenci, w okresie

formatowych kupują alkohole mocne przez

od stycznia do lipca 2017 r. odpowiadali łącz-

cały tydzień, ale szczyt

nie za ponad ¾ wartości i wolumenu sprzeda-

sprzedaży przypa-

da na piątek i sobotę. Jak podkreśla instytut,
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ży tej kategorii.

w tych dniach ma miejsce około 1/3 transakcji.

„W omawianym okresie CEDC umocnił się

„Weekend to najlepszy czas na sprzedaż droż-

na pozycji lidera i zwiększył swoje udziały

szych i bardziej wyszukanych trunków (około

w całkowitej wartości sprzedaży wódek do

60% paragonów z whisky, tequilą czy ginem ra-

prawie 43%. W pierwszych 7 miesiącach

portuje się od piątku do niedzieli), a także wó-

2017 r. firma ta kontrolowała ponad 44%

dek w pojemnościach 500 i 700 ml, w odróż-

wartości sprzedaży wódek czystych i 40%

nieniu od wódek w mniejszych opakowaniach,

wartości sprzedaży wódek smakowych. Stock

których sprzedaż rozkłada się równomiernie

pozostaje liderem sprzedaży w segmencie

w ciągu całego tygodnia. Wódki czyste i sma-

wódek smakowych – w okresie od stycz-

kowe dobrze sprzedają się przez cały dzień,

nia do lipca 2017 r. jego marki generowały

ale najwięcej klientów przychodzi po te trunki

łącznie niemal 50% wartości sprzedaży tej

wieczorem – ponad 30% transakcji ma miejsce

kategorii, co oznacza spadek o około 2 pp.

w godzinach 17-21” – relacjonuje Elżbieta Sza-

w porównaniu z analogicznym okresem rok

rejko z CMR.

wcześniej. Klienci najczęściej sięgają po wód-

Z danych CMR wynika, że 85% klientów,

ki czyste ze średniej półki cenowej – liderem

którzy przychodzą do sklepu mniejszego for-

jest Żubrówka Biała (CEDC), za nią plasują

matu, do 300 mkw. po alkohole mocne, wy-

się Żołądkowa Czysta de Luxe (Stock) i Krup-

chodzi z niego kupując tylko jedną butelkę.

nik Czysty (MBWS). W lipcu 2017 r. najczę-

W przypadku 12% paragonów można na nich

ściej do koszyków klientów trafiały Żytniów-

znaleźć dwa opakowania.

ka w opakowaniu 100 ml i Żubrówka Biała

!

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

w sklepach małoformatowych do 300 mkw.

da z nich występowała na 10% paragonów

mają obecnie marki Ballantine’s (Wyborowa

z tą kategorią” – wymienia ekspertka CMR.

Pernod-Ricard), Jack Daniel’s (Brown-Forman),

Jeśli chodzi o kategorię wódek smakowych

Johnnie Walker (Diageo) i Grant’s (CEDC).

to w placówkach małoformatowych prym

W sumie, w okresie od stycznia do lipca

wiodą marki Żołądkowa Gorzka (21% udzia-

2017 r. odpowiadały one za prawie 70% war-

łów w wartości sprzedaży) oraz wódki Lubel-

tości sprzedaży tej kategorii. Z kolei tylko w lip-

ska i Soplica oferowane w wielu wariantach

cu tego roku do koszyków klientów placówek

smakowych. W lipcu 2017 r. klienci, którzy

tego formatu najczęściej trafiały whisky Ballan-

na swoim paragonie mieli produkt z segmen-

tine’s Finest w butelkach o pojemności 700 ml

tu wódek smakowych najczęściej kupowali

i 500 ml oraz whisky Grant’s i Jack Daniel’s Old

Cytrynówkę Lubelską w opakowaniu 100 ml.

No7 w opakowaniach 700 ml.

Występowała ona na co dziesiątym parago-

Najwięcej brandy w sklepach małoforma-

nie z tą kategorią. W czołówce zestawienia

towych sprzedaje firma Ambra (marki Pliska

najpopularniejszych wódek smakowych przy-

i Słoneczny Brzeg) – podaje CMR. W czasie

gotowanego przez CMR znalazły się też Żo-

od stycznia do lipca 2017 r. jej udziały w war-

łądkowa Gorzka i Wiśniówka Lubelska w bu-

tości sprzedaży wynosiły ponad 22%. Na dru-

telkach o tej samej pojemności – 100 ml.

gim miejscu w tej kategorii znajduje się firma

Procenty w małym sklepie
Według

danych

zgromadzonych

Stock

WYBOROWA
PERNOD RICARD
Wyborowa od Mistrza

!

Dostęp do tych treści
mogą mieć
wyłącznie
Ballantine’s
Glenburgie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.
(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).

(marki Stock 84 i Brandy Original),

a na kolejnych pozycjach plasują się CEDC

przez

(Metaxa) i Hennessy (Hennessy). Jak spraw-

CMR, największe udziały w sprzedaży whisky

dził CMR – w lipcu tego roku klienci najczęściej kupowali brandy Pliska 5yo w butelce

reklama

Z OFERTY PRODUCENTA

Ballantine’s Miltonduff

500 ml z oferty Ambry (prawie 16% udziaw opakowaniu 90 ml.
A jak wygląda sprzedaż ginu w placówkach
o powierzchni nie przekraczającej 300 mkw.?
CMR potwierdza, że najlepiej zarabiającą mar-

Tudor House Ltd. Sp z oo, dystrybutora oraz

ką ginu w sklepach tego formatu jest Gin Lubu-

krajowego importera whisky oraz innych alko-

ski z portfolio Henkell&Co. W segmencie rumu

holi z segmentu premium.

najlepiej radzą sobie marki Golden Rum (Per-

„Podobny trend widoczny jest w kategorii

nod Ricard) i Bacardi (Bacardi-Martini). Z kolei

single malt, czyli uznawanych za szlachet-

w kategorii tequili zdecydowanym liderem we-

niejszą odmianę whisky – pod względem

dług danych zgromadzonych przez CMR jest

wolumenu spadł o prawie 10%, natomiast

Sierra Tequilla z oferty CEDC.

biorąc pod uwagę wartość importowanego
alkoholu – wzrósł o 3,31%. Wskaźniki te są
wyraźnym odzwierciedleniem światowych

„W ostatnich miesiącach zauważalne jest
nieznaczne
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Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

łów w liczbie transakcji) oraz Brandy Original

Rynek whisky
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w półlitrowej butelce – w całym 2016 r. każ-

trendów, w których wzrost wartościowy im-

wzro-

portu znacząco przewyższa wzrost ilościowy.

stu importu whisky do Polski. Jak podaje

Oznacza to, że Polacy – podobnie jak reszta

SWA (Scotch Whisky Association), w okresie

świata – kupują mniej butelek, ale stawiają

od stycznia do sierpnia tego roku cały seg-

na droższe wersje. Wniosek jest jeden – do-

ment „szkockiej” spadł w ujęciu ilościowym

brze wyedukowany Klient szuka czegoś wię-

(mierzonym liczbą sprowadzanych butelek)

cej niż tylko nazwy „whisky” na etykiecie.

o 9,23%, podczas gdy w ujęciu wartościowym

Takie podejście to efekt znaczącej poprawy

wzrósł o 4,35%” – opowiada Jarosław Buss

sytuacji finansowej polskiego społeczeństwa

– organizator festiwalu Whisky Live Warsaw,

(wg szacunków do końca 2018 roku nad

właściciel sieci sklepów Ballantines oraz firmy

Wisłą liczba zamożnych podatników ma

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).
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Edyta Sadowska
Senior Brand Manager Beam Suntory

STOCK
POLSKA

Stock Polska
Rynek alkoholi premium rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie
– wśród nich ceniona whisky, którą większość rodaków, kojarzy
przede wszystkim ze szkocką lub amerykańską. Wyraźny trend
wzrostowy widać również w segmencie Burbon whisky. Odnosząc się do ostatnich badań opublikowanych przez Instytut badawczy Nielsena, widzimy że amerykańska whisky pod względem sprzedaży ilościowej, goni
najlepiej sprzedającą się whisky szkocką. Dla nas to bardzo ważny sygnał, bo Jim Beam jest
czwartą marką, którą Polacy wybierają najchętniej. Z kolei wśród wszystkich amerykańskich
whisky jesteśmy liderem rynku. Jestem pewna, że kolejne lata przyniosą wzrost tego segmentu, a Jim Beam będzie najważniejszym graczem wśród wszystkich whisky. Na ten sukces znakomicie przekłada się świetne przyjęcie produktu Jim Beam Double Oak, który ma wysoką
pozycję w naszym portfolio, czy znakomite przyjęcie przez klientów powrotu na rynek Jim
Beam Black. Świadczy to też o tym, że Polacy zaczynają doceniać bogactwo rodziny Beam
i coraz częściej i świadomiej sięgają po produkty premium, na przykład Jim Beam Devil’s Cut,
Jim Beam Signature Craft czy Jim Beam Rye.

zbliżyć się do 1,2 mln) oraz większej dostęp-

Jim Beam
White

!

Jim Beam
Black

JIM BEAM SOUR

ności na półkach sklepowych lepszych odmian whisky. Pod koniec sierpnia tego roku,

•
•
•
•

biorąc pod uwagę import szkockiej whisky
reklama

Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
40 ml Jim Beam White/Black lub
Double Oak
produkcją,
obrotem
hurtowym oraz handlem
20 ml soku z cytryny
napojami alkoholowymi.

10 ml syropu cukrowego
(Ustawa z dnia
Cytryna i wisienka koktajlowa do
26 dekoracji
października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).

Włożyć do shakera 3 kostki lodu, następnie
dodać Jim Beam White lub Jim Beam Double Oak
oraz sok z cytryny i syrop cukrowy. Następnie
energicznie wymieszać w shakerze przez ok.
10 sekund. Na koniec przelać do szklanki
(nie przecedzać) i udekorować wisienką
koktajlową i cytryną.

informacja handlowa

w ujęciu ilościowym, zajmowaliśmy 15 miej-

i na ich paragonach znajdują się stale alkohole

sce na świecie z wynikiem 14,30 mln spro-

wysokiej jakości, jednak wśród większości cena

wadzonych butelek. Z kolei w ujęciu war-

jest decydująca w kwestii wyboru konkretnej

tościowym uplasowaliśmy się na 19 pozycji,

marki. Niemniej często w koszykach klientów

importując szkocką o wartości 33,60 mln

pojawia się Żubrówka Biała, Krupnik, Stock,

funtów” – wyjaśnia Jarosław Buss.

Finlandia, Żołądkowa, Wyborowa, Saska, So-

Mocne trunki
Kamil Pucyło, pracownik rzeszowskich De-

www.hurtidetal.pl

wa czy Soplica. Głównie sprzedają się wódki
czyste, ale smakowe są również popularne.

likatesów Centrum potwierdza, że część klien-

W Rzeszowie małe pojemności wódki sprze-

tów odwiedza sklep głównie z zamiarem ku-

dają się rano, a później trunki 0,5 l. Większe

pienia właśnie trunków wysokoprocentowych.

butelki, 0,7 l to, jak wskazują pracownicy skle-

Najczęściej wybieraną wódką jest ta, która jest

pu, wybory weekendowe, które w ciągu tygo-

aktualnie w promocji. Oczywiście część ku-

dnia kupowane są rzadko.

pujących jest wierna swoim stałym wyborom,
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bieski, Bols, Absolut Vodka, Lubelska, Żołądko-

Whisky i brandy w podkarpackich delikate-

!

Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.
(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).
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Junior Brand Manager
Stock Polska
W Stock Polska uważnie przyglądamy się zmianom, które zachodzą na polskim rynku. Premiumizacja to zdecydowanie jeden
z najważniejszych trendów, widoczny szczególnie w segmencie
napojów spirytusowych. Konsumenci poszukują produktów wyższej jakości oraz marek noszących cechy segmentu premium. Odpowiedzią na tę potrzebę jest m.in. Stock 84, brandy z ponad 130-letnią tradycją, która w tym
roku przechodzi rebranding. Oczywiście widzimy też rosnącą popularność alkoholi smakowych. Posiadamy w naszym portfolio bardzo mocne marki, które odpowiadają na ten trend.
Dobrym przykładem jest SASKA. Jesienią premierę miały dwa nowe smaki: Wiśnia z Nutą
Rumu oraz Pigwa, które uzupełnią portfolio istniejących już wariantów i są skierowane do
osób szukających niepowtarzalnych smaków czerpiących z najlepszych szlacheckich tradycji.

sach również dobrze rotują. Trunki te wybie-

Label. Produkty powyżej 100 zł kupowane są

rane są głównie na specjalne okazje. Klienci

raczej okazjonalnie.

mówią, że potrzebują ich na urodziny, imieniny, święta czy jako prezent. Tutaj też ważne

Wino w liczbach

!

STOCK POLSKA
SASKA Wiśnia
z Nutą Rumu

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).

SASKA Pigwa

wierzchni nie przekraczającej 300 mkw.
sprzedawała firma CEDC (dystrybutor m.in.

są promocje, w zależności od niej wybierany

Jak podaje CMR, w sklepach małoformato-

marki Carlo Rossi), do której należy 16%

jest Grant’s, Jim Beam, Jack Daniel’s, Ballan-

wych w całej kategorii win (instytut zalicza tu

w wolumenie i ponad 20% udziałów w war-

tine’s, Johnnie Walker, Highlander czy Red

wina stołowe, deserowe, wermuty oraz szam-

tości sprzedaży – podaje CMR. W zestawie-

pany i wina musujące) najważniejszym seg-

niu instytutu za tą firmą plasowały się Ambra

mentem są wina stołowe. Odpowiadają one

(m.in. marki Fresco i El Sol) oraz Jantoń (m.in.

za ponad 70% wartości sprzedaży segmentu

Kadarka Prestige). CMR podkreśla, że ofercie

w sklepach o powierzchni do 300 mkw. Jak

obu wspomnianych firm największą popu-

podkreśla Elżbieta Szarejko z CMR – jedynie

larnością cieszą się wina tańsze, dlatego ich

w grudniu ich udział znacząco spada na rzecz

udziały w wolumenie sprzedaży były w oma-

szampanów i win musujących.

wianym okresie wyższe niż w wartości.

reklama
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informacja handlowa

Bartosz Paśko

CMR zauważa, że wina stołowe to jedna

Z danych CMR wynika, że najpopularniejszą

z tych kategorii alkoholowych, których sprze-

marką wina stołowego w sklepach małoforma-

daż w sklepach małoformatowych zwiększa się

towych pozostaje Carlo Rossi. Dane instytutu

z roku na rok. „W okresie od stycznia do sierp-

potwierdzają, że w pierwszych ośmiu mie-

nia 2017 r. wartość jej sprzedaży była o pra-

siącach 2017 r. miała ona nieco ponad 13%

wie 10% wyższa niż rok wcześniej, a wolumen

udziałów wolumenowych i około 17% warto-

zwiększył się o około 6%. Jak wynika z danych

ściowych. Dalej uplasowało się Fresco – w uję-

CMR, w sierpniu 2017 r. wino stołowe można

ciu wolumenowym wartości są zbliżone do

było kupić w prawie 80% sklepów małoforma-

lidera kategorii i wynoszą ponad 12%, jednak

towych. W tym czasie klienci odwiedzający

wartość sprzedaży jest już znacznie mniejsza

sklepy tego formatu mieli do wyboru średnio

i CMR szacuje ją na poziomie nieco ponad 8%.

17 różnych wariantów win stołowych. Najszer-

Kilkuprocentowe udziały w sprzedaży win sto-

szą dystrybucję zbudowały marki Carlo Rossi

łowych mają również marki Kadarka, Kadarka

i Fresco – w sierpniu były one dostępne w oko-

Prestige i Cote.

ło 70% sklepów małoformatowych, które miały

Od początku tego roku, do końca sierpnia

w ofercie wina. Dystrybucja pozostałych marek

klienci małego formatu sklepów najczęściej

win stołowych nie przekraczała w tym czasie

wkładali do koszyków wina półsłodkie Fresco

50%” – zaznacza ekspertka CMR.

(różowe i czerwone) oraz półwytrawne Carlo

W okresie od stycznia do sierpnia 2017 r.

Rossi California Rose – podaje CMR. Instytut

najwięcej win stołowych w sklepach o po-

podkreśla, że każdy z tych wariantów można

!

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

każdy rynek rządzi się swoimi prawami i pro-

Jak potwierdzają dane z paragonów sklepów małoformatowych do 300 mkw. zebrane

dukcja oraz sprzedaż będą różnić się w zależności od regionu z jakiego pochodzą.

przez CMR – najlepiej w tym formacie sprze-

„Na polskim rynku zdecydowanie dominuje

dają się wina czerwone. Ich wolumen sprzeda-

produkcja napojów winiarskich (ok. 1,2 mln

ży wynosi 50%. Najchętniej wśród nich wybie-

hl rocznie), wytwarzanych na bazie owoców

rane są wina półsłodkie i półwytrawne (łącznie

innych niż winogrona, stanowiąca ponad 99%

ponad 60% wolumenu sprzedaży). „Klientom

krajowej produkcji winiarskiej ogółem. Warto

sklepów małoformatowych wyraźnie przypa-

podkreślić fakt, że jest to struktura typowa dla

dły do gustu wina w małych opakowaniach.

krajów północnej Europy – w Wielkiej Brytanii

Pojemności 187 ml wciąż stanowią niewielką

produkuje się rocznie 10,2 mln hl fermentowa-

część rynku, ale ich sprzedaż dynamicznie ro-

nych wyrobów winiarskich, w Szwecji ok. 1,2

śnie. Jak pokazują dane CMR, w okresie od

mln hl, a rynki te ciągle odnotowują tendencje

stycznia do sierpnia 2017 r. wartość sprzedaży

rosnące. Polska, jako lider produkcji jabłek,

wina stołowego w takiej pojemności była nie-

jest krajem o szczególnym potencjale, jednak

mal trzykrotnie większa niż w analogicznym

w przeciwieństwie do innych państw europej-

okresie rok wcześniej” – zaznacza Elżbieta

skich, od kilkunastu lat obserwowane są u nas

Szarejko z CMR.

ciągłe drastyczne spadki” – alarmuje ekspertka.

Rynek wina
Magdalena Zielińska, Prezes Związku Praco-

Magdalena Zielińska podkreśla, że producenci, jako aktualną przyczynę takiego stanu
rzeczy wskazują ograniczenia prawno-legislacyjne, blokujące możliwość produkcji in-

reklama

Z OFERTY PRODUCENTA

nowacyjnych

wyrobów

korespondujących

CEDC
INTERNATIONAL
Żubrówka Biała

!

Carlo Rossi
Intense
Sweet
Concord

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

HENKELL
CO. 1982 r.
26 &
października
o wychowaniu w trzeźwości).
POLSKA
(Ustawa z dnia

Mionetto Prosecco
Brut

Z OFERTY PRODUCENTA
TIM

Le Grand Noir
Chardonnay

!

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).

Radacini Fiori
Feteasca Neagra

informacja handlowa

dawców Polska Rada Winiarstwa podkreśla, że

informacja handlowa

było znaleźć na ponad 3% paragonów z wina-

Patrycja Sikorska
Menedżer PR i Marketingu Strategicznego
TiM
Rynek wina w Polsce ewoluuje. Klienci są coraz bardziej świadomi, a wino jest coraz chętniej wybieranym produktem alkoholowym. Na stołach Polaków królują wina półsłodkie, jednakże wyraźnie widoczny jest również wzrost sprzedaży win wytrawnych,
które wyprzedzają wina półwytrawne. Konsumenci poszukują
także jakościowych win musujących, które stały się produktem całorocznym.
Śledząc trendy i preferencje klientów spółka TiM S.A. przygotowała na nadchodzący sezon
kilka nowości z Europy i Nowego Świata. Miłośnikom perlistych bąbelków rekomendujemy
białe, słodkie, musujące wino Aurvin Moscato. Dla fanów win wytrawnych gwarancją dobrego
smaku będą portugalska Portada Reserva, mołdawska linia Radacini oraz francuskie Le Grand
Noir. Chile oczaruje konsumentów bogactwem aromatów zaklętych w winie Cono Sur Reserva
Especial Pinot Noir, a RPA kusić będzie smakiem sukcesu Lutzville.

czasie dużym powodzeniem cieszyły się tam

no wino nie przekraczające kilkunastu złotych

nach tej grupy kupujących najczęściej pojawia

wina gruzińskie. „W okolicy mamy osiedle,

za butelkę, jak też to powyżej 30-40 zł” – do-

się Carlo Rossi i El Sol.

na którym mieszkają młodzi, zamożni ludzie,

daje Kamil Pucyło.

Z kolei w Rzeszowie w Delikatesach Cen-

więc nie ma problemu z zakupem droższego

trum głównym kryterium decydującym o wy-

wina, gdyż taki rodzaj trunku jest przez nich

borze jest pochodzenie wina. W ostatnim

preferowany. Dlatego też sprzedaje się zarów-

W butelce czy w puszce?
Piwo to trunek bardzo popularny w Pol-

reklama

z oczekiwaniami konsumentów. „Najlepszym
przykładem jest tu brak możliwości produkcji
cydrów o innych smakach niż jabłkowy. To one
są aktualnie najszybciej rosnącym segmentem
w Europie, a Polska jest jednym z niewielu krajów, w którym przepisy regulujące produkcję

Mionetto
Valdobbiadene

nie uwzględniają tego typu wyrobów. Ministerstwo Finansów planuje likwidację podatku
akcyzowego oraz zniesienie obowiązku banderolowania cydrów. Na komunikat, ogłoszony
oficjalnie przez premiera Mateusza Morawieckiego, branża winiarska zareagowała z entu-
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A w sklepie...

zjazmem. Jest to duży krok, który ma szansę

Na sprzedaż wina pracownicy kozienickiej

przyczynić się do rozwoju rynku cydrów w Pol-

placówki nie mogą narzekać. „Zawsze staramy

sce. Dostrzegamy jednak ogromne zagrożenie

się, żeby klienci mieli szeroki wybór w dobrej

wynikające z niedostosowania polskich przepi-

cenie. Ta ostatnia jest bowiem głównym czyn-

sów produkcyjnych do oczekiwań rynku. Oba-

nikiem decydującym o wyborze konkretnego

wiamy się sytuacji, w której w wyniku zmiany

wina. Z reguły bowiem proszą o polecenie

ustawy o podatku akcyzowym, korzyść odnio-

czegoś dobrego ze średniej półki, podając

są w głównej mierze zagraniczne koncerny

oczywiście maksymalną kwotę jaką chcą wy-

produkujące smakowe wersje cydru, a nie jak

dać, zwykle jest to 30 zł, i definiują jedynie

było intencją premiera Morawieckiego – pol-

czy wino ma być białe czy czerwone, słodkie

scy sadownicy i przedsiębiorstwa winiarskie” –

czy wytrawne” – zaznacza kierowniczka, Kata-

podsumowuje Prezes Związku Pracodawców

rzyna Kołdej. Dodaje, że oczywiście są klienci,

Polska Rada Winiarstwa.

którzy mają swoje ulubione marki. Na parago-

!

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

BZK ALCO

BZK Alco
W okresie przedświątecznym wzrasta zainteresowanie produktami i kategoriami premium. W Polsce jest to głównie droższa
wódka i whisky. Są dwa powody takiego zachowania: szukamy
alkoholi na prezent oraz chcemy, aby ten okres był lepszy pod
każdym względem, w tym również pod względem spożywanego
alkoholu. W pierwszym przypadku duże znaczenie mają specjalne opakowania, takie jak kartoniki, tuby czy zestawy z akcesoriami, np. kieliszkami bądź szklankami. W drugim większą wagę
przykładamy do marki i samej butelki, która musi dobrze prezentować się na stole. Dlatego
do naszej oferty trafiła nowość: SENATOR Komorowski ORGANIC VODKA. Produkowana
z wyselekcjonowanego spirytusu zbożowego z certyfikatem BIO. To unikalny produkt, a jego
wytwarzanie jest wielokrotnie droższe, niż zwykłej wódki. Dostępny w eleganckiej butelce
z korkiem i kartonowym opakowaniu. Doskonały na prezent i świąteczny stół.

sce. Szczególnie w miesiącach letnich, kiedy

W styczniu i lutym reprezentacja piwa na pół-

najczęściej sprzedawane jest schłodzone. Po-

kach jest najniższa. W pierwszym miesiącu tego

twierdzają to dane CMR – instytut sprawdził,

roku klient mógł znaleźć na półce placówki

że poczynając od maja średnia liczba warian-

o powierzchni do 300 mkw. średnio ok. 60 wa-

tów dostępnych w sklepie małego formatu

riantów tego trunku, a już w sierpniu – aż 80.

rośnie, uzyskując najwyższy wynik w sierpniu.

CMR sprawdził też jak rozłożyły się w tym

Senator
Komorowski
Organic Vodka

Kazimierz Wielki

!

CARLSBERG
POLSKA

Żatecky Svetly Leżak

roku udziały w sprzedaży tej kategorii. W okrereklama

informacja handlowa

Joanna Wodarska

Z OFERTY PRODUCENTA

sie od stycznia do końca września 2017 r. na
pierwszym miejscu w małym formacie placówek detalicznych znalazła się Kompania Piwowarska. Jej udziały wartościowe w sprzedaży
w tym czasie sięgnęły ponad 35%. Kolejne
miejsce przypadło dla Grupy Żywiec. Trzeci

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

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).

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

kwartał tego roku firma kończyła z wynikiem

Okocim Polskie Ale

ponad 29%. W małym formacie sklepów wysokie udziały wartościowe sprzedaży miał też
Carlsberg (17%). Jak podaje CMR kilkuprocentowe udziały we wspomnianym okresie miały
również Browar Perła, Browar Namysłów i Browar Van Pur.
A jakie były najpopularniejsze marki w ostatnim roku? Według danych CMR najwyższe

WARWIN
Dobry Cydr

udziały wartościowe w sprzedaży w okresie
od stycznia do końca września bieżącego roku
miał Żubr. Przypadło mu prawie 15%. Za nim
uplasowało się Tyskie z wynikiem 12%. Wysoko w zestawieniu CMR pojawiły się także
Harnaś, Tatra Jasne Pełne, Żywiec Jasne Pełne,
Lech Premium, Specjał Jasny Pełny, Kasztelan
Niepasteryzowane, Warka i Perła Chmielowa.

Przemysł piwowarski
„Dojrzałość, nasycenie i stabilność – te trzy
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Dobre Perry

Raport

nowych piw trafiających na rynek rośnie z roku

ku w Polsce” – podkreśla Bartłomiej Morzycki,

na rok. W 2016 r. przekroczyła półtora tysiąca.

Dyrektor Generalny Związku Pracodawców

Jak więc widać rynek jest bardzo konkuren-

Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

cyjny, a stawką w tej grze jest zainteresowanie

Z OFERTY PRODUCENTA
AMBRA

Cydr Lubelski
Lodowy

!

„Nasz kraj jest trzecim producentem piwa

konsumenta. Należy dodać – coraz bardziej

w Unii Europejskiej i jednym z jego najwięk-

świadomego i wymagającego konsumenta,

szych konsumentów. Krajowe spożycie wynosi

który posiada już pewną wiedzę o piwie, lubi

blisko 99 litrów na osobę co sprawia, że ustę-

mieć wybór i jest otwarty na nowości. Smak

pujemy pod tym względem tylko tradycyjnym

jest dla niego najważniejszym kryterium wybo-

piwnym nacjom jakimi są Czesi, Austriacy

ru chmielowego trunku. Liczy się również jego

i Niemcy. W 98% jest to piwo krajowej pro-

jakość oraz lokalność, czyli pochodzenie piwa,

dukcji. Dynamicznie rośnie także eksport, który

tradycyjne receptury. Swój ślad na piwnym

zbliża się już do wartości 700 mln zł rocznie.

rynku odciskają także trendy zdrowotne. Kon-

Bez wątpienia Polska znajduje się na europej-

sumenci prowadzący zdrowy i aktywny tryb ży-

skim piwnym podium i jest to miejsce, któ-

cia – a takich jest w Polsce coraz więcej – chcą

re stawia przed branżą nowe wyzwania. Dla

mieć wybór, jeśli chodzi o zawartość alkoholu

producentów piwa działających na dużych,

w piwie. Producenci poszerzają więc ofertę piw

nasyconych rynkach, takich jak polski, naj-

nisko- i bezalkoholowych. Ten segment piwne-

ważniejszym celem staje się utrzymanie do-

go rynku notuje ostatnio największe wzrosty

Jak opowiada Kamil Pucyło z Rzeszowa, wy-

tychczasowej wielkości i wartości sprzedaży.

wolumenu i wartości. Można przypuszczać, że

bór piwa zależy od promocji i preferencji da-

Polscy piwowarzy stawiają przede wszystkim

to właśnie on, na równi z piwnymi specjalno-

nego klienta. Oczywiście ten pierwszy aspekt

na innowacje i dywersyfikację oferty. Liczba

ściami, będzie w najbliższych latach napędzał

ma większe znaczenie, ponieważ dobra cena

sprzedaż złotego trunku w Polsce” – opowiada

automatycznie przynosi większą rotację w ob-

Bartłomiej Morzycki.

rębie danej marki. Zauważalny jest też wzrost

reklama

Na gorące dni
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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).

KOMPANIA
PIWOWARSKA
Tyskie

Duży wybór

sprzedaży piwa w puszce. Szczególnie kiedy
cena jest dedykowana dla całego czteropa-

Jak opowiada Katarzyna Kołdej z Kozienic –

ku. Niezmiennie popularne są Tatra, Harnaś

piwo to obowiązkowy produkt w letniej ofercie

i Żubr. Nie brakuje jednak zwolenników Ty-

sklepu. W placówce jest kilka lodówek prze-

skiego, Warki, Perły, Królewskiego, Dębowego,

znaczonych wyłącznie pod ten rodzaj alkoholu.

Carlsberga czy Żywca.

„Latem lodówki są u nas włączone cały

„Mamy również w ofercie piwa lokalnych

dzień. Od klientów wiemy, że nie wszystkie

browarów, droższe niż te znane, dostępne

sklepy oferują chłodne piwo przez cały dzień,

w całym kraju. Jest to jednak ograniczony

dlatego przychodzą po nie do nas. Sprzeda-

wybór, ponieważ w pobliżu otworzono sklep

jemy naprawdę duże ilości i ciężko wskazać

monopolowy i sprzedaż tego typu piwa u nas

ulubione marki, bo dobrze rotuje wiele pozycji

spadła, więc ograniczyliśmy też jego ofertę”

dostępnych w sklepie” – opowiada kierownicz-

– podsumowuje pan Kamil. Oczywiście do-

ka placówki. Wymienia tu m.in. Perłę, Żywca,

daje on, że piwo jest bardzo wrażliwe na

Tyskie, Tatrę, Żubra, Warkę, Królewskie, Oko-

sezonowość i znacznie lepiej sprzedaje się

cim, Harnasia czy Carlsberg.

w miesiącach letnich.

Wśród klientów kozienickiej placówki nie-

Dla zwiększenia zysków w każdym skle-

zwykle istotnym aspektem jest cena bądź trwa-

pie powinna znaleźć się półka z alkoholem.

jąca promocja pozwalająca na wygranie dodat-

A asortyment powinien uwzględniać sezono-

kowego piwa. W ostatnim sezonie w placówce

wość piwa latem, a także droższych alkoholi

wyjątkowo sprzedawały się Tatra i Żubr. Dla

i zestawów prezentowych w czasie przedświą-

Katarzyny Kołdej jest jasne, że jeśli producent

tecznym. Zawsze też należy dostosować ofertę

organizuje promocję, gdzie pod kapslem moż-

do potrzeb stałych klientów i mieć na półce ich

na znaleźć informację o wygranej, to zamówie-

ulubione trunki.

nie danego piwa musi być znaczenie większe.

informacja handlowa

określenia najlepiej oddają naturę piwnego ryn-

Joanna Kowalska

!

Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.
(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).
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Polski Kupiec
gotowy na święta!
Z OFERTY PRODUCENTA
MCCORMICK
POLSKA
Kamis Przyprawa
do Barszczu
Czerwonego
z lubczykiem

reklama

Dane CMR pokazują, że w grudniu 2016 r.
największe wzrosty sprzedaży w sklepach małoformatowych odnotowały kategorie ściśle
związane z przygotowaniami do świąt, takie
jak przyprawy i dodatki kulinarne (wartość
ich sprzedaży była o jedną trzecią wyższa niż
w listopadzie) czy produkty rybne (wzrost o

Kamis Przyprawa
do śledzia
królewskiego
z różowym
pieprzem

Iwona German
Dyrektor Marketingu
McCormick Polska
Dla McCormicka okres przedświąteczny to zawsze czas wzmożonej sprzedaży ziół i przypraw z oferty Kamis i Galeo tj. liście
laurowe, pieprz, ziele angielskie, które są stosowane w tradycyjnej kuchni polskiej.
Jednocześnie doskonale sprzedają się przyprawy korzenne takie
jak goździki, cynamon, imbir, których zapach i aromat wszystkim kojarzy się ze świętami.
Kupujący chętnie sięgają też w tym okresie po gotowe mieszanki takie jak Przyprawa do bigosu i dań z kapusty Kamis, Przyprawa do karpia Kamis, Przyprawa do piernika Kamis czy
Przyprawa do sernika i mas serowych Kamis, które od lat mamy w swojej ofercie.
W tym roku, specjalnie na Boże Narodzenie przygotowaliśmy serię produktów Kamis, które zagwarantują doskonały efekt w przygotowaniu charakterystycznych świątecznych dań:
Przyprawę do barszczu czerwonego z lubczykiem i Przyprawę do śledzia królewskiego Kamis.
Galeo również ma w swojej ofercie produkty, które pozwolą przygotować smakowite świąteczne potrawy tym, którzy szukają dobrej jakości w atrakcyjnej cenie. Na sklepowych półkach
znajdą m.in. Przyprawę do ryb Galeo i Przyprawę do ryb cytrynową Galeo oraz cały wachlarz
ziół i przypraw.
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niemal 60% w porównaniu z listopadem).
Dużą popularnością cieszyły się też produkty, które oszczędzają czas i pozwalają cieszyć
się np. tradycyjnym barszczem czy pierogami
nawet osobom z niewielkim doświadczeniem
kulinarnym. W grudniu 2016 r. wydatki na
mrożone dania mączne zwiększyły się prawie
o 40%, natomiast wartość sprzedaży zup mokrych była aż o 83% wyższa niż w listopadzie.
W ostatnim miesiącu 2016 r. wzrosła sprzedaż
różnego rodzaju dodatków do ciast, jak proszki do pieczenia, aromaty, polewy czy dekoracje (wydatki na tego typu produkty były ponad

Dariusz Sadowski, Właściciel
Sklep Sadi – Odido
Ul. Kołobrzeska 53m/10
Gdańsk

dwa razy wyższe niż w listopadzie), a także
ciast w proszku.
Sklepy małoformatowe to miejsce, gdzie
często dokonuje się zakupów uzupełniających
– kiedy w trakcie przygotowań okazuje się, że
czegoś zabrakło lub pojawiła się nowa potrzeba, wielu klientów nie traci czasu na stanie
w kolejkach w hipermarketach czy dyskon-

NAJWIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ WŚRÓD
KLIENTÓW CIESZĄ SIĘ PRODUKTY WYSTAWIONE
PRZY KASACH ORAZ NA SKRZYŻOWANIACH
PRZEJŚĆ.

tach, tylko kieruje swoje kroki do pobliskiego
reklama
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sklepu osiedlowego. Z danych CMR z grudnia

Bożym Narodzeniem po gotowe mieszan-

2016 r. wynika, że w tygodniu poprzedzającym

ki ułatwiające przygotowanie ciasta sięgnę-

tydzień świąteczny średnia wartość zakupów

ło o ponad 50% klientów więcej niż tydzień

wynosiła około 14 zł, ale już w tygodniu w któ-

wcześniej). Nie brakowało też osób, które, być

rym wypadały święta, wzrosła do niemal 17 zł.

może z braku czasu lub umiejętności, w ostat-

W tygodniu z Bożym Narodzeniem wy-

nich dniach przed świętami zaopatrywały się

raźnie zwiększyła się liczba paragonów, na

w inne półprodukty lub gotowe potrawy, jak

których pojawiały się typowo świąteczne

np. barszcz czerwony w kartonie albo butelce.

produkty i dodatki kulinarne, takie jak żela-

Dużą popularnością cieszyły się też mrożo-

tyna (wzrost liczby transakcji o ponad 170%

ne lub chłodzone pierogi i uszka. Rok temu

w porównaniu z poprzednim tygodniem),

w tygodniu świątecznym klienci wydawali na

majonez, olej, warzywa w puszkach, przetwo-

mrożone dania mączne średnio 8,4 zł. Naj-

ry rybne czy mieszanki przyprawowe (z tymi

częściej do koszyka trafiało jedno opakowanie

do potraw rybnych na czele). Analiza danych

pierogów lub uszek, ale prawie co piąta osoba

z paragonów potwierdza, że wielu Polaków

sięgająca po tego typu produkty kupowała od

nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez

razu dwa lub trzy opakowania.

domowych wypieków – w 2016 r. w tygodniu,

Jak pokazują dane CMR z grudnia 2016 r.

w którym wypadały święta, znacznie lepiej niż

największą liczbę transakcji w sklepach małego

w poprzednim tygodniu sprzedawały się droż-

formatu odnotowano 23 grudnia, czyli w pią-

dże (wzrost liczby paragonów o ponad 70%),

tek tuż przed Wigilią. Z analizy danych parago-

dodatki do ciast (o ponad 60%) i inne produk-

nowych wynika, że to w tym dniu sprzedano

ty potrzebne do przygotowania świątecznych

najwięcej masła, margaryn, majonezu, przy-

wypieków, jak masło, margaryna, cukier czy

praw, a także gotowych dań mącznych. W wi-

drożdże. W ostatnich dniach przed świętami

gilijną sobotę szczyt sprzedaży odnotowano

rośnie jednak również popyt na gotowe wy-

natomiast dla produktów, które mogą pełnić

pieki, a także ciasta w proszku. Jak pokazują

rolę gwiazdkowego upominku, takich jak prali-

dane CMR, w 2016 r. w tygodniu tuż przed

ny, wina czy whisky.

Kategorie produktów

Z . P. S . „ JAM AR” SZCZEPANI A K

Z OFERTY PRODUCENTA

Posiłek pełny składników odżywczych, to pełny energii Ty!

Z.P.S. „JAMAR”
SZCZEPANIAK

Mając na uwadze moc roślin i jej wpływ na wartościowe codzienne menu marka JAMAR wdraża nowy wizerunek, pozycjonowanie i jakość produktów. „Dieta najlepszym
lekarstwem” – ta ponadczasowa teza Hipokratesa jest szczególnie dziś ważna dla przetworów warzywno-owocowych, bo właśnie w nich tkwi największa siła dla naszego organizmu. Produkty JAMAR stanowią źródło cennego błonnika, białka, potasu, oraz nie
zawierają sztucznych barwników, konserwantów, czy innych sztucznych dodatków. Zawierają wszystko to, co w naturze najcenniejsze. Po wartościowym posiłku powinniśmy
czuć przyrost energii i sił witalnych naszego organizmu. Jedzenie = Nastrój. Jamar dąży
do tego, aby konsumenci zarządzali swoją energią poprzez dobór produktów bogatych
w wartościowe składniki odżywcze, bo to właśnie one stanowią najcenniejsze paliwo dla
organizmu. Jedz lepiej, czuj się lepiej – masz wybór! Kochaj energię!

Święta w osiedlowym
sklepie

Groszek

odczuwałem, że klienci kupują więcej dwa
tygodnie przed świętami, a kulminacja była

margaryna, masło, poprzez majonezy, napoje,

Dariusz Sadowski prowadzi sklep w Gdań-

dzień lub dwa przed. Obecnie są to raptem

po wódke, piwo czy gotowe ciasta. Praktycznie

sku już od 2002 roku. I jak sam przyznaje

3-4 dni przed świętami, kiedy klientów jest naj-

ostatni dzień to sprzedaż gotowych ciast, alko-

– święta to pozytywny okres w jego sklepie

więcej. Ale na dzisiejsze czasy jest się z czego

holi i napojów, jak i świeżych warzyw, natki

z racji zwiększenia obrotów. „Kiedyś zwiększa-

cieszyć” – wyjaśnia pan Dariusz.

pietruszki, koperku oraz pieczywa” – wyjaśnia

ły się bardzo dużo, nawet 100-200%, dzisiaj

„Klienci przychodzą też do nas robić porząd-

znacznie mniej, ale wciąż na plus. Również

ne zakupy, koszyki są wypełnione po brzegi,

Pan Dariusz prowadzi sklep w taki sposób,

zmienił się system robienia zakupów. Kiedyś

a paragony dosyć długie. Mamy rzeszę stałych

że kupuje towar pod klienta. „Są to osiedlowi

klientów na co dzień, którzy nigdzie indziej

mieszkańcy, mamy klientów zarówno na droż-

nie robią zakupów. Są też oczywiście klien-

sze produkty, jak i tańsze. Z napojów i soków

ci, którzy robią zakupy w innych miejscach,

na święta najchętniej sięgają po soki Hortex czy

a u nas tylko dokupują pojedyncze produkty.

napoje: Costa i Caprio jako tańsze zamienni-

Jeśli chodzi o kategorie, które zyskują na zna-

ki. Wchodząc do sieci Odido wprowadziłem

czeniu przed świętami, to są one bardzo zróż-

również markę własną napojów gazowanych

nicowane. Poczynając od takich najbardziej

Aro i Fine Food – te napoje też się sprzedają,

podstawowych produktów jak cukier, mąka,

ponieważ są atrakcyjne cenowo. Z gazowanych

reklama

właściciel sklepu.

Wzrost wartości sprzedaży
wybranych
przypraw suchych i mokrych
Wybrane przyprawy suche i mokre - Wzrost wartości sprzedaży
grudzień 2016 r. vs styczeń-listopad
2016vs.
r. styczeń - listopad 2016 r.
grudzień 2016
sklepy małoformatowe do 300sklepy
mkw. małoformatowe do 300 m2

CHRZAN

107%

MAJONEZ

71%

PRZYPRAWY JEDNOSKŁADNIKOWE
MARYNATY DO MIĘS
PRZYPRAWY MIESZANKI
MUSZTARDA
źródło: CMR
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43%
27%
24%
19%
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najwięcej jednak sprzedajemy Coca-Coli i Pep-

Zbigniew Mojecki

si. W dalszej kolejności jest Hoop Cola, Mirinda

Z-ca Prezesa ds. Handlowych

oraz Fanta” – przyznaje właściciel sklepu.
Z mąk w gdańskim sklepie dobrze się sprzedaje Basia oraz gdańska Mąka z kłoskiem. Z kolei cukier: Polski Cukier, Diamant i inne marki dodatkowo, które są w danym momencie
w promocji. Z margaryn najlepiej sprzedaje się
Kasia. „Dodatków do ciast nie sprzedajemy tak
dużo jakby się mogło wydawać, myślę, że klienci coraz mniej sami pieką. Kiedyś dużo sprzedawałem drożdży. Teraz praktycznie nie ma na
to klientów. Na święta przeważnie zamawiają

WSP „Społem”
Od początku powstania Spółdzielni dokładamy wszelkich
starań, by nasze produkty były kwintesencją wysokiej jakości
oraz polskich tradycji kulinarnych. Sądzimy, że oferta handlowa jest na tyle szeroka, że każdy konsument, niezależnie od
wieku, znajdzie w niej coś dla siebie. W okresie świątecznym
szczególnie polecamy nabywcom nasze flagowe wyroby. Wśród nich znajdują się m.in.
Majonez Kielecki, Musztarda Kielecka delikatesowa stołowa oraz Chrzan Luksusowy, które świetnie komponują się z bożonarodzeniowymi daniami, dodając im wybornego smaku
oraz aromatu. O wyborze konkretnego produktu decyduje wiele czynników. Nabywcy coraz częściej zwracają uwagę na skład wyrobów oraz ich pochodzenie.

Z OFERTY PRODUCENTA
WSP
„SPOŁEM”
Chrzan
Luksusowy

roku bardzo dobrze sprzedawała się Śliwka

z półek znikają najszybciej paczki ze słody-

Nałęczowska w fajnym opakowaniu świątecz-

czami i mikołaje czekoladowe oraz zabawki,

nym, a także Merci oraz Raffaello” – przyznaje

które też mamy w naszej ofercie” – dodaje

Kierownik Sklepu Stokrotka w Radomiu.

pan Arkadiusz.

Majonez
Kielecki

ciasta gotowe. Mam sprawdzoną cukiernię,

dzie wykupiona przed 6 grudnia. Wówczas

klienci też już ją znają i zamawiają naprawdę

Poza słodkościami w świątecznych opakowa-

Oczywiście święta kojarzą nam się ze

niach, święta to przede wszystkim ciasta takie

wszystkim co słodkie. Wówczas klienci kupu-

jak makowce, serniki, keksy. W ofercie Stokrotki

ją w sklepach inne słodycze niż na co dzień.

dostępne są gotowe wypieki, które dobrze rotu-

„Zgadza się. Na święta liczy się opakowanie

ją w okresie przedświątecznym. Ale oczywiście

– tradycyjne, z elegancką grafiką, czerwoną

przygotowywanie wypieków razem w rodziną

kokardką czy złotym napisem. W naszej Sto-

tworzy niepowtarzalną atmosferę, dlatego też

krotce prym wiodą produkty Ferrero, Storck,

przed świętami prawdziwe oblężenie przeżywa-

a także Colian, Wawel i Wedel. W ubiegłym

ją półki z jajami, margarynami, mąkami, cukra-

reklama

dużo ciast. Szacujemy sobie ile mamy tego
zamówić, żeby nie zostać z takim towarem.
W święta klienci sięgają też po masy wszelkiego
rodzaju, musy w słoikach oraz jabłka prażone
na szarlotkę. Z przypraw – piernikowa bardzo

Aneta Czyżewska, Kierownik
Stokrotka
ul. Limanowskiego 100,
Radom

Z górnej półki
Przygotowania do świąt w sklepach, w tym

dobrze się sprzedaje. Jest to jedyna mieszanka,

także w placówkach handlowych sieci Stokrot-

która tak dobrze rotuje w okresie Świąt Boże-

ka rozpoczynają się już w listopadzie. „Tuż po
Wszystkich Świętych nasi klienci już rozpo-

reklama

czynają pierwsze bożonarodzeniowe zakupy.
W tak wczesnym etapie przygotowań wybierają najczęściej mąki, cukry, bakalie, galaretki,
itp. Czyli wszystko to, co ma dłuższy termin
przydatności” – mówi Aneta Czyżewska, Kierownik Sklepu Stokrotka w Radomiu. „Pierwsze reklamy świąteczne, które emitowane są
na początku listopada wprowadzają stopniowo
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go Narodzenia. Również goździki dobrze się

w czekoladzie, czekolady – takie produkty ku-

klientów w świąteczny nastój i sprawiają, że

sprzedają” – wymienia pan Dariusz.

pują specjalnie pod święta w dedykowanych

zaczynają myśleć o przedświątecznych zaku-

Groszek, kukurydza, groszek z marchewką

opakowaniach. Z cukierków staram się mieć

pach, porządkach, itp. Dlatego też w odpo-

– spośród takich produktów klienci gdańskie-

więcej paczkowanych, np. Michałki, Trufle. Po-

wiednim momencie staramy się udekorować

go sklepu chętnie sięgają po markę Bonduelle.

jawiają się też oczywiście figurki czekoladowe,

sklep, co dodatkowo sprzyja dobremu nastro-

Również marka Vernet dobrze się sprzedaje

mikołaje, dzwoneczki, szyszki, sopelki, laseczki,

jowi kupujących” – komentuje Arkadiusz Du-

oraz tańsze marki, np. Aro.

tanie produkty jednostkowe, które klientki ku-

luk, Regionalny Kierownik Operacyjny.

W asortymencie sklepu są również ryby.

pują w dużych ilościach. Na święta oczywiście

A na co zwracają uwagę podczas zakupów

„Główne pozycje dostępne na co dzień, jak

szykujemy nie tylko asortyment, ale też i wystrój

klienci Stokrotki przed świętami? Według pani

i przed świętami, to makrela i brzuszki z łoso-

sklepu, pojawiają się girlandy, światełka i lampki.

Anety w pierwszej fazie zakupowej kupują to,

sia. Ale na święta asortyment się powiększa,

Szyby ozdabiamy śniegiem w sprayu i wstawia-

co jest akurat w dobrej, promocyjnej cenie,

zamawiany jest łosoś na zimno i na ciepło. Pod

my lampki. Jest wesoło w święta, szczególnie

i to co może po prostu dłużej poleżeć w wa-

indywidualne zamówienie również dorsz” –

w Boże Narodzenie. Jeżeli chodzi o sprowadza-

runkach domowych. Drugi etap to właściwe

wyjaśnia pan Dariusz.

nie towaru to tak naprawdę już zaczynam po-

świąteczne zakupy, trzeci – dokupowanie, tego

Kolejna kategoria związana ze świętami to

woli kompletować asortyment. A wystrój robimy

co zabraknie, a czwarty i ostatni – to poszuki-

słodycze. Jak przyznaje właściciel sklepu w tym

gdzieś tak dwa tygodnie przed. Tak właściwie

wanie w sklepach dań gotowych, ciast na wagę

przypadku przed świętami klienci częściej się-

to zaraz po mikołajkach” – wyjaśnia właściciel

oraz prezentów i drobnych upominków.

gają po droższe produkty. „Praliny, cukierki

gdańskiego sklepu Odido.

„Oczywiście pierwsza partia prezentów bęwww.hurtidetal.pl
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Z OFERTY PRODUCENTA
VOG POLSKA

BackMit Mak mielony

Kategorie produktów

rażarki Jawo” – dodaje pani Aneta.

Adam Dypczyński

W kategorii napojów od zawsze święta ko-

Key Account Manager

jarzą się z Coca-Colą, Pepsi, ale nie tylko. Jak

VOG Polska
Firma VOG Polska stawia nacisk nie tylko na najwyższy poziom jakości oferowanych artykułów, ale także na ich dostępność oraz zauważalność na terenie placówek handlowych. Jest
to polityka szczególnie istotna zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Zależy nam bowiem, aby klienci z łatwością
mogli odnaleźć szeroki wybór bakalii oraz dodatków do swoich ulubionych potraw i ciast
(np. maku czy bakalii) zarówno na terenie dużych sklepów, jak i tych mniejszych, lokalnych. Aby ułatwić im to zadanie dbamy przede wszystkim o mocne, wizualne akcenty jak
np. displaye ekspozycyjne oraz owijki na palety (pół-palety i ćwierć-palety) wzbogacone
o grafiki przedstawiające nasze bakalie.

przewidzieć kto ile czego u nas zamówi” –

wiodą te od Ferrero, Storck, Vobro, Colian,

opowiada Justyna Kaminik-Furga, właściciel-

Lindt czy Mieszko.

ka sklepu w Szydłowcu.

A co z pozostałym świątecznym asortymen-

przyznaje Pani Aneta na święta klienci kupują

Na mikołajkowe i świąteczne upominki za-

tem? Jak przyznaje właścicielka sklepu w Szy-

całe zgrzewki wód mineralnych. W naszym

łoga sklepu w Szydłowcu co roku przygotowu-

dłowcu, klienci są różni. „Mamy takich, którzy

sklepie prym wiedzie Muszynianka, Ciso-

je kosze prezentowe – we własnym zakresie,

przed świętami kupują u nas wszystko, od a do

wianka i Żywiec Zdrój. No i oczywiście soki

z produktów dostępnych w sklepie. „Co roku

z. Ale są też i tacy, którzy duże zakupy robią

– Hortex, Tymbark i marka własna. Od lat

nasze kosze sprzedają się bardzo dobrze. Są

w marketach a do nas przychodzą po nowości

liderem jest smak pomarańczy” – opowiada

idealnym pomysłem na upominek świąteczny.

rynkowe, oryginalne produkty, ciekawe, któ-

Aneta Czyżewska.

Mam nadzieję, że i w tym roku będą cieszy-

re przyciągają uwagę, są inne i niekoniecznie

„Przed świętami prym w sprzedaży wiedzie

ły się tak dużym zainteresowaniem” – dodaje

jest dla nich miejsce w supermarketach. Stali

tak zwana górna półka. Ale oczywiście mamy

pani Justyna. Wśród słodkości, kupowanych

klienci wiedzą, że u nas można kupić takie

w sprzedaży produkty w różnych przedziałach

na upominki w sklepie w Szydłowcu prym

produkty” – dodaje.

cenowych, adresowane do różnych klientów,
mi i wszelkimi dodatkami do wypieków. „Mar-

tak aby każdy mógł u nas zrobić przedświą-

garyna przede wszystkim Kasia i Palma od Z.T.

teczne zakupy. Ale generalnie obserwujemy

„Bielmar”, a także Masło Prawdziwe, Śmietana

tendencję do kupowania droższych produk-

12% i 18% Krasnystaw – sprzedają się najlepiej.

tów, znanych marek w okresie świątecznym”

Jeżeli mąka to głównie Szymanowska i Lubella,

– podsumowuje Arkadiusz Duluk.

cukier – Diamant, oraz bakalie Bakalland, Helio,

reklama

Gotowi na zakupowy boom

a wśród dodatków do wypieków króluje Gellwe
oraz Dr. Oetker” – opowiada Aneta Czyżewska.

„Do Bożego Narodzenia staramy się przygotować odpowiednio wcześniej. Już w po-

reklama

łowie października jesteśmy po wstępnym
rekonesansie i wiemy co dzieje się na rynku.
Z moich obserwacji wynika, że producenJustyna Kaminik-Furga,
Właścicielka
Sklep spożywczo-przemysłowy
ul. Staszica 3b, Szydłowiec

ci z roku na rok są coraz bardziej ostrożni
w tworzeniu świątecznej oferty. Albo rezygnują z danej partii towaru, albo produkują
jej w niewystarczających ilościach. Niestety
popyt jest większy niż podaż... Dlatego też
staramy się na miarę możliwości odpowied-
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Jednak jak słusznie podkreśla pan Duluk,

przyznaje kierownik Sklepu, najlepiej rotują:

nio wcześniej zatowarować sklep, ponieważ

święta to nie tylko słodkości, to także całe mnó-

Majonez Winiary i Mosso, chrzan Poloneze

kiedy przychodzi największy boom zakupo-

stwo wyśmienitych potraw. Od 12 wigilijnych,

i Krakus, musztarda Kamis, warzywa w pusz-

wy, wówczas jest problem z dostępnością

najczęściej postnych, aż po wyborne pieczone

kach Bonduelle oraz marki własnej Stokrotki.

towarów w hurtowniach czy u producentów.

mięsa czy bigos na kolejne dni świąt. „Przypra-

Nie należy zapominać także o tych klien-

Nauczeni więc doświadczeniem z ubiegłych

wy i marynaty do mięs to niezbędnik każde-

tach, którzy unikają samodzielnego przygoto-

lat – wiemy, że jeżeli nie zrobimy zakupów

go sklepu. U nas numerem jeden jest Kamis,

wania świąt od a do z. Ale i tacy, jak przyznaje

odpowiednio wcześnie – czyli w listopadzie,

zarówno z produktami takimi jak marynaty

pan Arkadiusz, znajdą we wszystkich sklepach

wówczas na początku grudnia są nikłe szan-

w płynie, ale także suche mieszanki przypraw

Stokrotki to czego potrzebują. „Od ciast na

se żeby zdobyć typowo świąteczne produkty.

oraz produktami typu ziele angielskie czy liść

wagę, po gotowe śledzie, uszka, pierogi czy

Mam tu na myśli na przykład czekoladowe

laurowy. Dalsze pozycje zajmują marki Prymat,

krokiety na tackach, po mięsa pieczone – tylko

figurki Mikołajów. Zawsze przed 6. grudnia

Kotynai oraz Appetita” – dodaje pani Aneta.

krótkiej obróbki cieplnej – oraz pstrąga faszero-

przychodzą do nas klienci z instytucji takich

Wśród wędlin na święta kupowane są za-

wanego podanego na tacy, pięknie i smacznie

jak szkoły czy przedszkola i chcą u nas za-

zwyczaj marki Olewnik, Krakus oraz Duda.

przyprawionego. Święta dla zabieganych to

mówić małe upominki. Wtedy musimy być

I przede wszystkim są to wysokiej jakości,

także barszcze instant marki Winiary oraz kon-

przygotowani na taki wymóg klienta. Oczy-

droższe szynki. Jeżeli chodzi o przyprawy mo-

centrat barszczu marki Krakus, czy mrożone

wiście co roku szacujemy liczbę potrzebnych

kre i dodatki do potraw świątecznych, to jak

zupy grzybowe Hortex, a także pierogi z zam-

figurek, jednak zawsze jest to loteria, ciężko
www.hurtidetal.pl
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źródło: trnd Polska*

Z doświadczenia pani Justyny wynika, że

wy do dziczyzny, szafran czy anyż – a więc

także te bardziej klasyczne. Wśród mieszanek

Święta Bożego Narodzenia sprzyjają tworzeniu

produkty, które na co dzień nie są kupowane

królują te do bigosu czy karpia. „Wśród marek

potraw od podstaw, samodzielnie. „Klienci po-

zbyt często, w okresie przedświątecznym mu-

numerem jeden jest Kamis, drugie miejsce zaj-

szukują więc produktów, które im to ułatwią.

szą być w moim sklepie” – mówi detalistka.

muje Prymat, trzecie Kotanyi. No i oczywiście

Sól peklowana, przyprawy korzenne, przypra-

Poza niestandardowymi przyprawami, rotują

gotowe marynaty w płynie marki Kamis – to

reklama
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*Badanie konsumenckie trnd Polska przeprowadzone we wrześniu 2017r. na grupie 2 378 osób (88% kobiety, 22% mężczyźni)

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
ZAKŁAD MIĘSNY ZBYSZKO
Linia produktów PREMIUM

Mariusz Kiełpiński, Właściciel
Sklep spożywczo-przemysłowy DIN
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 45

Linia produktów STANDARD

Starogard Gdański

T HE KRAFT HE INZ COMPA NY PO LA ND
Esencja Pomidorowa z bulionem marki Pudliszki to innowacja
w kategorii bulionów. Produkt łączy najwyższej jakości koncentrat
pomidorowy oraz aromatyczny 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.

półkowy niezbędnik” – opowiada właścicielka

ne od Virtu, a także marki Łasuch wiodą prym

sklepu w Szydłowcu.

w sprzedaży. No i oczywiście mrożonki, u mnie

Jeżeli chodzi o dodatki do słodkich wypie-

to firma Swiss Pol dominuje. A zestawem obo-

ków prym wiodą laski wanilii, cynamon, ze

wiązkowym po świętach – na sylwestrową do-

znaczną przewagą marki Kamis. „Od 2-3 lat

mówkę okazują się być uszka z mięsem i czer-

wstawiamy na święta stojak z Dr. Oetkera

wony barszczyk” – dodaje z uśmiechem pani

z dodatkami do ciast. Lukry, polewy, różnego

Justyna. Dla zabieganych klientów oferujemy

rodzaju ozdoby, posypki – to super pomysł,
zwłaszcza, że są one idealnym dodatkiem na
przykład do świątecznych pierniczków na choinkę, które przygotowuje się razem z dziećmi,
co jest dodatkowo fajną formą wspólnego spędzania czasu. Ten stojak stoi zawsze w okolicy kasy, aby klient miał wszystko pod ręką”
– mówi detalistka.
Nie należy zapominać także, że tuż przed
świętami, małe osiedlowe sklepy są często
ratunkiem dla zabieganych klientów. „U nas
zabiegany klient znajdzie wszystko, czego potrzebuje. Dania gotowe z kapustą i grzybami –
pierogi, krokiety, uszka – na tackach, schłodzo-
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DAWTONA

Barszcz czerwony

DAW TONA
Kukurydza Dawtona to jeden z najbardziej klasycznych
warzywnych dodatków. Chrupiąca i subtelnie słodka, doskonale sprawdza się we wszelkich sałatkach – niezwykle
popularnych szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Szybko przygotujemy z niej pyszną zupę-krem, a także
tradycyjne dania kuchni meksykańskiej, takie jak burritos czy
tortillę. Jest lekka, bogata w witaminy i mikroelementy oraz
– co ważne – nie zawiera glutenu. Dlatego też może być stosowana w diecie osób cierpiących na celiakię. Dostępna jest
również w mniejszej pojemności – 200 g. Bardziej poręczna
puszka z łatwym otwarciem (easy open) sprawia, że kukurydza marki Dawtona stanowi
też pyszną przekąskę „na raz” – w pracy, w szkole czy podczas podróży. Mamy przy tym
pewność, że zostanie wykorzystana do ostatniego ziarenka.

Kategorie produktów

Zofia Kaczmarczyk, Właścicielka
Sklep spożywczo-przemysłowy
ul. Baśniowa, Wrzosów

także ciasta na wagę – z cukierni na wcześniejsze zamówienie, które cieszą się naprawdę dużą popularnością przed świętami. A do tych wszystkich wspaniałych potraw nie może zabraknąć na świątecznych stołach
wody, napojów i soków. „Oczywiście Coca-Cola płynie w święta litrami,
reklama

Kategorie produktów

Łukasz Masewicz

Piotr Laskowski

Kierownik kategorii kulinarnej Knorr

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Unilever Polska

JBB

Święta Bożego Narodzenia to czas,
kiedy konsumenci chcą przygotowywać tradycyjne dania, które od lat
goszczą na ich rodzinnych stołach.
Nie oznacza to jednak, że przygotowują je w dokładnie ten sam sposób co nasze mamy i babcie.
W obliczu narastającej presji czasu sięgają oni po produkty, które
pomogą im przygotować szybciej tradycyjne potrawy, gwarantując
doskonały smak, którego oczekują domownicy. Dlatego w okresie
przedświątecznym w ofercie sklepów powinny się znaleźć zupy
z linii Ulubione Smaki Knorr, takie jak Barszcz czerwony, Barszcz
czerwony z grzybami czy Zupa grzybowa, oraz te z linii Rozkosze
podniebienia Knorr: Kremowa zupa borowikowa, Kremowa zupa
z kurek, Kremowa zupa pieczarkowa. Dzięki nim konsumenci podadzą na wigilijny stół idealnie doprawione tradycyjne zupy, bez
obaw o rezultat. Taki efekt, czyli głęboki smak dań, pomagają osiągnąć również buliony Knorr: Rosół z kury czy Bulion grzybowy na
borowikach leśnych. Oczywiście na sklepowych półkach nie powinno zabraknąć także przypraw specjalistycznych Knorr, których
będą przed świętami szukać klienci, bo zapewniają doskonałe doprawienie świątecznych mięs. Właściciele sklepów powinni więc
zadbać, by takie produkty jak Przyprawa do mięs Knorr czy Przyprawa do złotego kurczaka Knorr były widoczne i łatwo dostępne.

Z OFERTY PRODUCENTA
JBB

Aranżacja ekspozycji sklepowej ma
duży wpływ na wyniki sprzedaży,
zwłaszcza w okresie świątecznym.
W tym szczególnym i ważnym dla
wszystkich czasie rodziny udają się
do sklepów w poszukiwaniu m.in. najlepszych i najsmaczniejszych
produktów na świąteczny stół. Przy wyborze produktów zwracają
więc uwagę na najciekawsze, najbardziej intrygujące i estetyczne
ekspozycje. Oprócz oczywiście świątecznych akcentów i dekoracji
ważne jest również, aby zaprezentować na nich produkty, które są
w tym czasie najbardziej pożądane lub mogą wydać się atrakcyjne
z perspektywy klienta. W naszym przypadku w okresie świątecznym na ekspozycji znajdą się np. Szynka Masarza, Pasztet Pieczony,
Kabanosy Boryckie czy Kiełbasa Gospodarska, która dopełni smak
bożonarodzeniowego bigosu.

Pasztet Pieczony

Szynka Masarza

jonez, marchewka z groszkiem, ogórki konserwowe, kiszonki – produkty, których ludzie nie kupią gdzieś indziej, po to przychodzą do
nas. Staramy się utrzymywać wysoką jakość warzyw, ponieważ to
jest ważne, klienci doceniają codziennie świeży asortyment. Również dzięki temu to właśnie dwa ostatnie dni odczuwamy bardzo
wzmożony ruch. Klienci sięgają wtedy głównie po pieczywo, świeże

po 1 zł. U nas jest droższy, lepszy produkt, ale klienci nie patrzą na jego
jakość tylko na cenę” – wyjaśnia pan Mariusz.

warzywa czy owoce, ciasta i alkohol.
Jeśli chodzi o ciasta to przyjmujemy na nie zamówienia. Jakość mamy

Kategorie, które zwiększają obroty w okresie świątecznym w skle-

bardzo dobrą, bo pochodzą z jednej z najlepszych cukierni w okolicy.

pie pana Mariusza to wszelkiego rodzaju dodatki do sałatek. „Ma-

Jednak pamiętam pierwsze lata kiedy sprzedawaliśmy od nich ciasta,

reklama

także Pepsi i inne napoje gazowane, jak Zbyszko, a także te niegazowane – Tymbark i soki Hortex” – dodaje pani Justyna.
„Podsumowując świąteczne zakupy, zauważyłam, że klienci eksperymentują w kuchni, wynajdują przepisy i poszukują składników, których
na co dzień nie używają do gotowania, ale akurat do konkretnego dania
są niezbędne. Mam tu na myśli na przykład mąkę kokosową, kasztanową, ryżową, co dodatkowo pokazuje kolejny trend na rynku jakim jest
poszukiwanie produktów prozdrowotnych, podążając za rosnącą tendencją do zdrowego odżywiania i stylu życia” – podsumowuje pani Kaminik-Furga. Jak przyznaje detalistka okres przed Bożym Narodzeniem,
to jeden z najbardziej pracowitych okresów w roku.

Liczy się dobra cena
Mariusz Kiełpiński prowadzi sklep w Starogardzie Gdańskim już od
21 lat i jak przyznaje najlepsze czasy ma już za sobą. „Pamiętamy kiedy
nie było marketów, a w święta u nas bardzo dobrze rotowały wszystkie
produkty. Obecnie przywozimy dodatkowe rzeczy tylko do dekoracji,
w szatach świątecznych. Najbardziej zyskowny jest dla nas ostatni dzień,
pojawiają się wtedy klienci, którzy o czymś zapomnieli przy wcześniejszych zakupach. Świąteczny asortyment w mniejszych sklepach nie
sprzedaje się tak dobrze jak dawniej. Produkty zalegają nawet w hurtowniach i to widać, że z roku na rok jest coraz mniejszy asortyment.
Klient nie patrzy na jakość, na to czy figurka mikołaja jest wykonana
z prawdziwej czekolady czy nie, patrzy tylko na to, że w Biedronce jest
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Bursztynowy konkurs
w Twoim sklepie

Krzysztof Szyndler

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO HAŃDEREK

Marketing Manager

Szynka Tradycyjna

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Hańderek

Kiełbasa Wiejska Tradycyjna

Szynka Wędzona
Gotowana z Kością

Okres Świąt Bożego Narodzenia to chyba najbardziej oczekiwany
czas w roku. Zwykle po postnej Wigilii, kolejne dni to już czas biesiadowania w gronie rodziny. Polacy lubią biesiadować, co widać
po preferencjach zakupowych. Obserwując klientów w naszych
sklepach firmowych możemy zauważyć, że „w kąt” idą wędliny fit,
dietetyczne a zwiększa się zainteresowanie klasycznymi, wędzonymi, o dużej zawartości mięsa szynkami, polędwicami czy kiełbasami. I co tu dużo ukrywać, one po prostu lepiej z chrzanem czy musztardą smakują, a my się w tym specjalizujemy.
Firma Hańderek poleca na ten okres nasze hity, czyli szynkę Spod Powału, szynkę Tradycyjną,
karczek z Wędzarni a także kiełbasę od Wędzarza.

klienci kupowali ich znacznie więcej. Teraz też

kowanych szatach graficznych. Bombonierki,

nie narzekamy na sprzedaż, jednak nie są to

czekolady, praliny oraz figurki to najchętniej

takie ilości jak kilka lat temu. Klienci głównie

nabywane słodkości w tym okresie. Jak przy-

sugerują się ceną. Jest to dla nich główny wy-

znaje właściciel sklepu stanowią one również

znacznik zakupów. Mało jest osób, które patrzą

dekoracje w sklepie i tworzą świąteczny klimat.

na jakość” – przyznaje właściciel sklepu.

„W małych sklepach klienci nie wpadają

W okresie świątecznym w starogardzkim

w szał zakupów przedświątecznych. Dyskonty

sklepie nie może zabraknąć słodyczy w dedy-

mają nad nami przewagę również dzięki ak-

reklama

Dotyczy zakupu dowolnego sera marki Skarby Serowara
o wadze min. 190 g. sery konfekcjonowane i kupowane na wagę.
Do wygrania:
komplety eleganckich
noży do sera i zestawy
serów długodojrzewających

vouchery o wartości
400 zł na kolację
w restauracji

kursy gotowania
dla 2 osób
w Kurt Scheller
Academy

Mocne wsparcie reklamowe:
VIDEO
W SIECI
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SM SPOMLEK

Emilia Pożarowszczyk
Kierownik Działu Marketingu i PR

Bursztyn

SM Spomlek
Czas Świąt Bożego Narodzenia gromadzi Polaków przy wspólnym stole. Obok tradycyjnych potraw, które obowiąkowo muszą się na nim znaleźć, myślę, że dobrym pomysłem może stać
się również ser Bursztyn z marki Skarby Serowara. Ma on wyrazisty smak i aromat oraz wyczuwalne kryształki, będące efektem sześciomiesięcznego okresu dojrzewania. Doskonale komponuje się z takimi dodatkami
jak suszone śliwki, morele, żurawina czy orzechy. Tworzy idealne połączenie z czerwonym,
wytrawnym winem, które podkreśla jego wyborny smak. Bursztyn to idealny składnik deski serów, która na pewno zjednoczy grono przyjaciół podczas wieczornych świątecznych
spotkań. Jest doskonały do makaronów, sałatek, a także sprawdza się w sosach, zupach,
dipach czy w daniach zapiekanych. To arystokrata wśród serów. Smakuje nawet najbardziej
wymagającym miłośnikom kuchni. Bursztyna nie może zabraknąć na żadnym świątecznym
stole. Dodatkowo mamy również propozycję dla tych, którzy na święta wybierają się do
rodziny czy znajomych – specjalnie na tę okazję w dobrych sklepach dostępny jest Bursztyn
w zestawie z konfiturą żurawinową.

EUROSER
DAIRY
GROUP
Ser owczy
w plastrach

EURO SER DAI RY G ROUP
Ser owczy w plastrach i kawałku z Euroser Dairy Group

Ser owczy
w kawałku

Euroser Dairy Group postanowiło poszerzyć linię serów porcjowanych o nowe pozycje:
ser owczy w plastrach 100 g oraz ser owczy w kawałku 150 g. Sery charakteryzuje kremowa, ale sprężysta konsystencja oraz łagodny smak. Będą świetnym urozmaiceniem
każdego śniadania, czy deski serów, np. podawane ze świeżym pieczywem i skropione
miodem. Sery dostępne są w wygodnych opakowaniach: w plastrach 100 g w opakowaniu typu „otwórz/zamknij” oraz w postaci 150-gramowej kostki, łatwej do pokrojenia
w mniejsze kawałki.

Ewa Górska
Sklep spożywczo-przemysłowy
Osiedle Bartkowice 10, Łowicz

cjom promocyjnym. Kuszą dzieci maskotkami,
które można dostać za zrobienie kilka razy zakupów, a dzieci kierują rodzicami w tym momencie” – przyznaje pan Mariusz.
Ze słodyczy w okresie świątecznym w sklepie pana Mariusza dobrze rotuje Milka, Kinder Chocolate oraz Kinder Niespodzianki,
produkty Wedla. Świąteczne figurki z Milki
oraz Goplana.
Z majonezów z kolei króluje marka Winiary, oprócz tego Majonez pomorski od Ocetixu.
„Również przyprawy suche zwiększają rotację
przed świętami. Najczęściej klienci sięgają po
przyprawę do piernika. Ale też i wiele innych
do mięs czy podstawowe przyprawy jednoskładnikowe jak sól czy pieprz. Mamy głów-

Na Święta Bożego Narodzenia obowiązkową

Na święta sprzedajemy znaczne ilości napojów

nie marki Galeo, Kamis oraz Prymat. Również

pozycją jest masa makowa oraz kajmakowa.

gazowanych w dużych pojemnościach takich

dobrze rotują dodatki do wypieków, takie jak

My mamy od Helio. Znamy już swoich klien-

jak: Coca-Cola, Pepsi, Mirinda, Sprite. Rów-

cukry wanilinowe, aromaty czy proszki do pie-

tów i wiemy kto jakie produkty preferuje i sta-

nież dużo soków, głównie Tymbark oraz Hor-

czenia. Marka Delecta dominuje na tej półce.

ramy się w takie właśnie zaopatrywać sklep.

tex oraz napoje 2-litrowe Caprio.
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Wywiad

Sery żółte Hochland w nowej odsłonie
Sery żółte stanowią ważny element w naszej diecie.
Oprócz tego, cenimy je za smak i szerokie zastosowania
kulinarne. Nowe propozycje Hochland są doskonałe dla
wszystkich, którzy poszukują prawdziwego smaku sera,
naturalności i zwracają dużą uwagę na skład produktu.
Teraz te pyszne sery z polskiego mleka, bez konserwantów
i laktozy, zyskały nowe, atrakcyjne opakowania.
Na ten temat rozmawiamy z Jackiem Wyrzykiewiczem,
PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.
Jaka jest historia serów żółtych Hochland

Jakie rodzaje sera Polacy lubią najbardziej?

micie sprawdzają się jako dodatek do kanapek,

Najbardziej popularne są tradycyjnie już sery

dań na ciepło, a także jako baza do „deski serów”.

Sery żółte Hochland w plasterkach dostępne

typu holenderskiego i szwajcarskiego. W pro-

Produkty Hochland łączą w sobie wszystko, czego

są od listopada 2002 roku, z dużym powodze-

cesie wyboru sera twardego najważniejszy jest

dziś oczekujemy od serów żółtych. Nowa recep-

niem otworzyły na rynku polskim nową katego-

zdecydowanie typ sera i jego smak. Badania

tura i udoskonalona jakość to powody, dla których

rię – sery żółte dojrzewające w innowacyjnym

rynkowe wyraźnie pokazują, że konsumen-

są one polecane także przez dietetyków. Natural-

opakowaniu typu otwórz-zamknij. Hochland

ci kierują się także marką sera. Natomiast dla

ność i jakość produktów podkreśla wizualizacja

Polska w 2005 roku w swej węgrowskiej mle-

wielu synonimem wysokiej jakości sera twar-

drewna na opakowaniu typu „otwórz-zamknij”,

czarni uruchomił pionierską, a zarazem naj-

dego są duże dziury. A więc aksamitna gouda,

które zapewnia świeżość plasterków przez długi

nowocześniejszą w Europie linię do produk-

wyrazisty maasdamer, delikatny edamski, wy-

czas. Najwyższa jakość, doskonały skład w uno-

cji serów żółtych. Nowatorstwo rozwiązania

trawny wyrazisty tylżycki i aromatyczna gouda

wocześnionej formule, wyróżniające się smaki

polegało na zastosowaniu koagulatora, który

wędzona to wyśmienite propozycje serów żół-

i nowoczesny design zachęcają do sięgnięcia po

sprawia, że można dokładnie ustalić wszystkie

tych w plastrach marki Hochland.

sery żółte Hochland, które każdego dnia wzboga-

Polska?

parametry sera. Produkcja jest ciągła, przez co
osiągana jest najwyższa jakość produktu.

cają smak różnorodnych potraw dla całej rodziny.
Czy trendy konsumenckie wpływają na rynek

Nasz produkt kierujemy również do osób z nieto-

serów żółtych?

lerancją laktozy i informujemy konsumentów, że

Konsument chce przede wszystkim zdrow-

nasze sery są BEZ LAKTOZY. Sery żółte Hochland

Od 1 kwietnia tego roku Hochland Polska

szy, świeższy i bardziej naturalny produkt.

w nowej odsłonie spełniają wszystkie oczekiwa-

kupuje mleko tylko od gospodarstw, gdzie

Uważniej patrzy na składniki produktu, na jego

nia konsumentów!

krowy są karmione wyłącznie paszami wolny-

walory funkcjonalne, jak chociażby większy

mi od GMO. To wynik wielomiesięcznej part-

udział białka lub wapnia, brak alergenów lub

Jak wygląda rozpoznawalność marek na

nerskiej współpracy z rolnikami. Hochland

składników zmodyfikowanych genetycznie.

rynku serów?

ma ponad 600 dostawców mleka – więc

Chętnie próbuje innowacyjne produkty, ale

Rozpoznawalność marek na rynku serów

było to rzeczywiście ambitne przedsięwzię-

równie szybko powraca do „swojego standar-

jest duża, udało się już zbudować świadomość

cie. W dniu 28 lipca 2017 r., na podstawie

du”. Widać duży nacisk na „czyste” etykiety

polskich konsumentów w tym zakresie. Mar-

przeprowadzonego procesu certyfikacji obej-

oraz produkty „wolne od GMO”.

ka Hochland ma najwyższą rozpoznawalność

Co się teraz zmieniło?

mującego łańcuch dostaw Hochland Polska

i najsilniejsze pozytywne kojarzenia w całej

otrzymała pierwszy w sektorze mleczarskim

Co wyróżnia sery żółte Hochland w nowej

kategorii sera (znajomość na rynku sera dla

w Polsce certyfikat na zgodność ze stan-

odsłonie?

Hochland to 85%, badanie Omnibus GfK Po-

dardem VLOG. Oczekiwanie rynkowe na

Nasze sery nie zawierają konserwantów, stano-

lonia, czerwiec 2016). Marka Hochland zosta-

świecie w zakresie żywności modyfikowanej

wiąc jednocześnie bogate źródło cennego wapnia

ła też zwycięzcą tegorocznej edycji badania

genetycznie stają się ostatnio coraz bardziej

i składników odżywczych. Każdy z serów żółtych

konsumenckiego „Ulubiona Marka Polaków

klarowne, a certyfikacja non GMO (w tym

Hochland wyróżnia się znakomitym smakiem

2017”, zrealizowanego przez instytut GfK Po-

VLOG) – coraz bardziej popularna. W Polsce

i najwyższą jakością. Dostępne są w formie cien-

lonia, w kategorii: Sery żółte.

to właśnie firma Hochland „przeciera szlaki”

kich plastrów, co podkreśla ich intensywny smak,

Dziękuję za interesującą rozmowę!

w branży mleczarskiej.

bardzo ceniony przez koneserów serów. Znako-

Monika Górka
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Anna Bakun

POL-FOODS

Dyrektor Handlowy

Sotelli Makaron Tagliatelle

Pol-Foods
Święta Bożego Narodzenia to czas zakupów i przygotowań. Sklepy szaleją z ekspozycjami towarów, które wprost zalewają sklepowe półki. O wyborze decyduje nie tylko cena, pod uwagę bierzemy opakowanie, jak i swobodny dostęp do produktu. Bardzo
ważna jest atmosfera w sklepie, muzyka czy oświetlenie. Sklep to
miejsce bezpośredniego spotkania konsumenta z marką. Ekspozycje towaru w okresie przygotowań świątecznych powinny być łatwo dostępne, nie powinny uginać się pod ilością produktów. Sklepy powinny zatroszczyć się o porządek na pólkach tak, by ułatwić konsumentom
zakupy w przedświątecznym szale.
Marka Sotelli ma dla Państwa makaron Tagliatelle potocznie zwany „gniazda”. Piękne, eleganckie opakowanie z najlepszej jakości makaronem kukurydzianym bezglutenowym w środku.

1600

W poszukiwaniu
świątecznych nowości

62 %

1400

55 %

we Wrzosowie. Wśród słodyczy prym wiodą
produkty w okazjonalnych opakowaniach czy

„Świąteczna sprzedaż kojarzy mi się przede

1200
1000

Mamy również dostępne ryby mrożone.
800

Dodatkowo pierogi i uszka mrożone zyskują

wszystkim z bakaliami i pieczeniem ciast.

Poza słodkościami w sklepie pani Zosi bar-

Prym wiodą
produkty Bakalland, Helio, Kre33 %
33 %

dzo dobrze sprzedają się suszone grzyby, imbir,

31 %

sto, Gellwe, Delecta i Winiary.

gotowa mieszanka do bigosu, staropolska ma-

24 %

600
na zainteresowaniu. Pozycją
obowiązkową jest

Wśród produktów najlepiej sprzedają się
orzechy i suszone śliwki Bakalland, masa ma-

instant Winiary. Szczerze
200 mówiąc obroty z roku

kowa Helio oraz zasmażane jabłka w słoiku,

cja. Jednak to wciąż

barszcz z
pozytywny
dla
uszkami

karp

nas okres”

rynata Kamis oraz przyprawy Galeo. Numerem

17 %

koncentrat barszczu z400Krakusa oraz barszcze
na rok są coraz słabsze. 0Wymusza to konkuren-

czekoladowe mikołaje.

jeden wśród majonezów jest Kielecki, drugie

10 %

aromaty do ciast Delecta i Winiary, mieszanki
pierniczki

kompot z suszu mandarynki

pierogi

makowiec

keksowe czy świąteczne pierniczki Gellwe” –

chrzan Polonaise. Na święta klienci chętnie kukutia

mówi Zofia Kaczmarczyk, właścicielka sklepu

– podsumowuje właściciel sklepu.

8%

miejsce zajmuje Frubex,
musztarda Roleski,
4%
śledzie
marcepan
pują groszek
i kukurydzę
w puszcze Pudliszki,

Jamar i Kwidzyn.
n = 2378

10 produktów najbardziej kojarzących się z Bożym Narodzeniem
Respondent mógł wybrać 3 opcje

62%

Przygotowuje większość potraw samodzielnie

645

Częściowo kupuje gotowe potrawy

520

55%

413

392

37%

350

323

314

303

277

174
63%

33%

33%

31%
uszka

24%

makowiec

pierogi

paszteciki z
grzybami

piernik

krokiety

barszcz

sledz na
różne
sposoby

sernik

ryba po
grecku

17%
n = 2378

10%
barszcz
z uszkami

źródło: trnd Polska*
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karp

pierniczki

kompot mandarynki pierogi
z suszu

makowiec

kutia

n = 1507

8%
śledzie

4%
marcepan

n = 2378
*Badanie konsumenckie trnd Polska przeprowadzone we wrześniu 2017r. na grupie 2 378 osób (88% kobiety, 22% mężczyźni)

Kategorie produktów

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Z OFERTY PRODUCENTA

AGRO S-NOVA
Grzybowy smak na nowo od Krakusa

AGROS-NOVA

P.P.CH.
I P.R.S.
„ANITA”

Krakus, lider na rynku koncentratów zup, wprowadził do sprzedaży limitowaną nowość
– koncentrat zupy grzybowej. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy lubią łączyć
tradycyjne smaki z nowoczesnymi metodami. To doskonały produkt na święta i alternatywa dla dotychczasowych rozwiązań. Gotowanie z Krakusem to gwarancja szlachetnego
smaku. Nowy koncentrat grzybowej to kolejna unikalna propozycja w ofercie marki – receptura łączy prawdziwie aromatyczne, smakowite suszone grzyby i przeciery warzywne,
a w dodatku nie zawiera konserwantów ani sztucznych dodatków.

Krakus Grzybowa
Koncentrat

Uszka
z kapustą
i grzybami

Pierogi ze
szpinakiem
i mozarellą

UNILEVER
POLSKA

Zbigniew Gronowski, Właściciel po lewej
Sławomir Gronowski, Syn
Sklep spożywczo-przemysłowy Odido
ul. Mostnika 75
Wejherowo

Przyprawa do
mięs Knorr

ABRAMCZYK
Abraline Dorsz
Atlantycki

klienci którzy szukają tylko łowickich produk-

Jak opowiada właścicielka sklepu, najwięk-

tów, jak wymieniane wcześniej łowickie masło,

sze zyski ma w dni świąteczne, kiedy sama

majonez, mleko. Są też tacy, którzy wybierają

otwiera sklep. Wówczas do późnego wieczo-

tylko polskie produkty. Muszę być i na to przy-

ra ma kolejki klientów, którzy kupują alkoho-

gotowana” – mówi detalistka.

le i papierosy.

Kartacze

reklama
Piotr Liberkowski, Właściciel
Sklep Odido
ul. Demptowska 88
Gdynia

Abraline Miruna
Nowozelandzka

JESIENIĄ I ZIMĄ KLIENCI ZMIENIAJĄ NAWYKI
ZAKUPOWE – ROŚNIE SPRZEDAŻ RYB
I PRODUKTÓW RYBNYCH
Oferta dla każdego

duktów” – wymienia pani Ewa. Pozostając przy

„Mimo iż klienci naszego sklepu w więk-

słodkich smakach, pani Dorota, właścicielka

szości święta przygotowują samodzielnie – ku-

sklepu przyznaje, że liderem w sprzedaży są

pują mało tak zwanych gotowców, to jednak

czekoladowe mikołaje, których detalistka ku-

musimy mieć w sklepie ofertę dla każdego. Na

puje tylko określoną ilość. Poza tym czekolady

ostatnią chwilę zamawiane i kupowane są wy-

Wedel, cukierki Wawel, oraz Toffifee, Merci,

„Tak naprawdę duże zakupy przedświątecz-

roby garmażeryjne jak krokiety, pierogi z kapu-

Raffaello i moje ulubione bombonierki Miesz-

ne klienci robią w marketach i dyskontach,

stą i grzybami, a także ciasta na wagę” – mówi

ko w pięknych czerwonych i złotych świątecz-

a u mnie dokupują pojedyncze produkty. Je-

Ewa Górska ze sklepu w Łowiczu.

nych opakowaniach” – przyznaje pani Dorota.

stem do tego przyzwyczajona i pod tym ką-

Ale główne zakupy świąteczne w sklepie

Jak dodaje Ewa Górska, klienci samodzielnie

tem dopasowuję co roku ofertę świąteczną,

w Łowiczu to przede wszystkim produkty do

pieką różnego rodzaju mięsa na święta, do któ-

ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowo-

pieczenia ciast. Margaryna Kasia, cukier Polskie

rych potrzebują marynat i przypraw. I tutaj nie

ści i promocyjną ofertę producentów. Wtedy

Cukry, Masło Łowickie, Mąka Szymanowska

szukają konkretnych marek, to co jest w skle-

zawsze przeglądam Hurt & Detal i wiem co

i Szadkowska, bakalie Helio, aromaty i dodatki

pie, to kupują. Ja mam zazwyczaj Prymat i Ga-

zamówić do sklepu” – podsumowuje pani

do ciast Delecta, Dr. Oetker, Gellwe, Winiary

leo” – opowiada właścicielka łowickiego skle-

Kaczmarczyk.

– to jedne z najpopularniejszych co roku pro-

pu. Inaczej jest z pozostałymi kategoriami. „Są
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Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Beata Łosiak

HORTEX

PR Manager

Barszczyk czerwony

Grupa Hortex
Na święta Polacy chcą zapewnić swoim najbliższym to, co najlepsze. Wybierają produkty, które znają, cenią za wysoką jakość,
którym ufają, dlatego chętnie sięgają po produkty Hortex. W tym
roku Hortex poleca barszczyk czerwony i soki w nowej szacie
graficznej. Warto pamiętać także o mrożonych warzywach i owocach, które stanowią doskonałą bazę do dań, zup i deserów. W okresie przedświątecznym
marka Hortex wspierana będzie intensywną kampanią reklamową w telewizji oraz w prasie
konsumenckiej, aktywna będzie także w internecie. W obu kategoriach marka będzie silnie
wspierana działaniami na poziomie sklepów.

Zimowa zmiana nawyków

POLSKI OGRÓD
Zupa grzybowa

wynika, że klienci świąteczne zakupy zazwy-

Handel, w tym sprzedaż poszczególnych

czaj robią na ostatnią chwilę. I tutaj przy oka-

produktów zmienia się w ciągu całego roku kil-

zji tej ostatniej chwili – zazwyczaj zamawiają

ka razy. Jednym z ważniejszych czynników tych

i kupują gotowe ciasta, które mamy naprawdę

zmian są z pewnością pory roku, okazje takie

przepyszne. Po bardzo dobrej sprzedaży na

jak święta – oraz – co powiązane jest z wymie-

święta Wielkanocne, zastanawiam się nawet

nionymi wcześniej – zmiany pogodowe.

nad zrobieniem osobnej gabloty na wypieki” –

„Kiedy przychodzi jesień, nadchodzi zima,

opowiada detalista z Łowicza.

zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – klien-

No ale oczywiście w sklepie nie może za-

ci kupują więcej ryb, kapusty kiszonej, pro-

braknąć produktów, z których upieczemy do-

duktów rozgrzewających czy dobrej jakości

mowe ciasto czy pierniczki na choinkę. I tutaj

wędlin” – mówi Paweł Borowski, właściciel

jak przyznaje pan Paweł, nie może zabrak-

sklepu w Łowiczu. Z obserwacji pana Pawła

nąć produktów Dr. Oetker, Delecta, Winiary,

10 najczęściej kupowanych gotowych potraw
PRZYGOTOWANIE POTRAW ŚWIĄTECZNYCH
Częściowo kupuję
gotowe potrawy

Przygotowuje większość potraw samodzielnie
Przygotowuję większość
Częściowo kupuje gotowe potrawy
potraw samodzielnie

645

645

520
413

520

392

350

37%

413

37%

392

63%

uszka

63%

makowiec

350

pierogi

323

303

314
piernik

krokiety

303
barszcz

277
sledz na
różne
sposoby

n = 2378

sernik

174ryba po
grecku

n = 1507

uszka

n = 2378

277

174

323
paszteciki z
grzybami

314

makowiec

pierogi

paszteciki
z grzybami

piernik

krokiety

barszcz

śledź na
różne
sposoby

sernik

ryba po
grecku

n = 1507

źródło: trnd Polska*
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Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
MONDELEZ
POLSKA

Milka Mini Snow
Balls

Paweł Borowski, Właściciel
Sklep spożywczo-przemysłowy

Milka Oreo

ul. Kaliska 40, Łowicz

C

M

Y

CM

MY

CY

Mikołaj Milka

CMY

K

COLIAN

Śliwka Nałęczowska
Małgorzata Konopka,
Ekspedientka (po prawej)
Sklep „Wodnik”
ul. Radomska 16, Kozienice

Goplana figurki
czekoladowe
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Gellwe, ponieważ klienci szukają znanych i

zakupach, którym kieruje się większość klien-

dobrych marek.

tów. Staram się mieć zróżnicowany asortyment

Poza słodkościami na święta pan Borowski

i marki, droższe produkty typu Lindt, ale też

sprzedaje bardzo duże ilości „swojskiej” wędli-

tańsze pozycje, np. Terravita. Raczej nikt marki

ny, barszczów instant Winiary, przypraw Kamis,

własnej nie kupuje na święta. Klienci sięgają po

Prymat i Galeo oraz duże ilości śledzi.

lepsze produkty” – wyjaśnia Piotr Liberkowski.

Słodkie święta

w tym okresie wszelkiego rodzaju dodatki do

„Zwiększonym popytem cieszą się również

W Gdyni w sklepie pana Piotra Liberkow-

wypieków ciast. Są to margaryny, mąka, cukier,

skiego przed świętami najwięcej sprzedaję się

proszek do pieczenia, cukier wanilinowy, po-

słodyczy. „Obrót zdecydowanie wzrasta na

sypki do ciast, galaretki, masy do ciast, wafle,

produktach takich jak mikołaje z czekolady,

dżemy, powidła, konfitury czy bakalie. Z mąk

bombonierki w świątecznych opakowaniach,

klienci sięgają wyłącznie po Basię albo Mąkę

czekolady – wszystko to co ma tematyczną

z kłoskiem, dodatki najczęściej od Dr. Oetke-

szatę graficzną. Jest to główne kryterium przy

ra” – dodaje właściciel sklepu.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Aleksander Batorski

FABRYKA CUKIERKÓW
„PSZCZÓŁKA”

Prezes Zarządu
Fabryka Cukierków „Pszczółka”

Pychałki

Chocholiki

W okresie świątecznym konsumenci chętnie sięgają po wyroby
czekoladowe – zarówno pralinki, jak i cukierki. Słodycze pełnią
rolę prezentów, ale podkreślają także tę szczególną atmosferę.
W tym roku dla Fabryki Cukierków „Pszczółka” będą to wyjątkowe święta, ponieważ możemy zaoferować naszym klientom
zupełnie nowe produkty, które idealnie osłodzą ten wyjątkowy czas. Są to: Czekoladowe Fantazje, czyli praliny z aksamitnym kremem oblane czekoladą, w czterech smakach oraz Czekoladowe Sympatie – pralinki w kształcie kuli z nadzieniem o smaku śmietankowym i orzechowym.
Na uwagę zasługują także Pychałki – truskawkowe cukierki z chrupkami, oblane czekoladą,
wzbogacone o magnez i wapń; orzechowe Michaśki oraz trufle Piknikowe. Nie zapomnieliśmy
także o najmłodszych klientach, którym do gustu na pewno przypadną galaretki – Słoneczne
wzbogacone o owocowe soki oraz wit. C.

Patrycja Niewiadomska
MIESZKO

Torba Cherrissimo Classic

Brand Manager
Mieszko
W okresie świąt Polacy chętnie dzielą się słodyczami, wśród których od lat królują smakołyki czekoladowe. Mieszko w swojej szerokiej ofercie posiada produkty stworzone z myślą o
takich okazjach. Wykwintne bombonierki w efektownych, eleganckich opakowaniach będą
idealnym prezentem dla najbliższych. Z tego powodu w ofercie bożonarodzeniowej Mieszko
nie mogło zabraknąć Cherrissimo Classic – naszego flagowego produktu – soczystej wiśni
oblanej wytrawną czekoladą, Cherrissimo Exclusive – wiśni wzbogaconej wyrazistą nutą kilku
najpopularniejszych alkoholi: rumu, białego wina oraz migdałowego amaretto czy Amoretty
Desserts, w której zakochają się wszyscy miłośnicy najpopularniejszych deserów – Creme
Brulee, Tiramisu oraz Panna Cotty.

Mieszko Dla Ciebie&Dla Mnie Amoretta Desserts Selection

SÜDZUCKER
POLSKA

Cukier Królewski
drobny

„Biorąc pod uwagę soki i napoje to zdecydo-

w odróżnieniu od codziennych zakupów się-

wanie więcej w okresie świątecznym sprzedaje

gają po droższe pozycje takie jak whisky, wód-

się tych drugich. Są to głównie warianty gazo-

ki typu Finlandia czy Absolut, czy rum Captain

wane takie marki jak Pepsi, Coca-Cola, Mirin-

Morgan. Są też klienci sięgający po wina jed-

da. Ale soki też zwiększają sprzedaż. Klienci

nak w tej kategorii sprzedają się takie same wa-

najchętniej sięgają po markę Hortex. Z napo-

rianty jak przez cały rok.

jów niegazowanych najwięcej sprzedaję Caprio

Najwięcej klientów przychodzi w ostatnich

i Costa. Z przypraw na święta klienci sięgają po

dniach przed świętami. Wcześniej raczej doko-

podstawowe jednoskładnikowe przyprawy ta-

nują zakupów w marketach. W związku z tym,

kie jak pieprz, sól, ziele angielskie itp. Ja han-

też na kilka dni przed świętami zamawiam

dluję marką Kamis oraz Prymat” – opowiada

większe dostawy. Klienci dodatkowo nie zwra-

właściciel sklepu.

cają w tym okresie uwagi na cenę. W moim

Z mrożonek klienci sklepu w Gdyni sięgają
po uszka z kapustą i grzybami jak też pierogi.
„Zaopatruje się w Poltino, Elbro i Nordis we
wszelkiego rodzaju mrożonki. Na święta sprze-
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sklepie wybierają znane i sprawdzone produkty” – wyjaśnia właściciel sklepu w Gdyni.

Kompleksowe zakupy

daje się bardzo dużo śledzi. Klienci przygoto-

Sklep istnieje od 26 lat. „Zaczynałem od ty-

wują tę rybę na różne sposoby szczególnie na

siąca złotych na tamte czasy. Miałem skrzynkę

Wigilię. Dodatkowo dużo sprzedaje się przed

piwa, 4 kisiele, budynie, mały, podstawowy

samymi świętami droższego alkoholu. Klienci

asortyment. W sklepie sprzedawałem ja i żona.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Dorota Liszka

MASPEX

Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik Prasowy

Cacao DecoMorreno
limitowana seria z przepisami

WAWEL
Kasztanki

Grupa Maspex
Święta to szczególny czas, gdy sprzedaż w wielu kategoriach produktowych wzrasta, zakupy to ważny element przygotowań do
świętowania i biesiadowania przy rodzinnym stole. W tym czasie
Polacy szukają jakościowych produktów, ale także zwracają uwagę na promocje cenowe. Warto, by produkty niezmiennie kojarzone z okresem świąt były nie tylko dostępne, ale i ulokowane w widoczny sposób. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku ekspozycja popularnych artykułów i smaków. Soki 100%
Tymbark w dużych formatach, w wariantach smakowych, po które najczęściej sięgamy w tym
czasie – jak Pomarańcza czy Jabłko, a także produkty niezbędne do wypieków, takie jak mąka
Lubella Puszysta, kakao DecoMorreno, czy Powidła Węgierkowe Łowicz to produkty, których
nie powinno zabraknąć w tym czasie na sklepowych półkach. Dodatkowe ekspozycje w punktach sprzedaży, a także lokowanie produktów w strategicznych miejscach (jak np. końcówki
regałów, układanie towarów komplementarnych na stoiskach blisko siebie) to zasady, którymi
niezmiennie powinniśmy się kierować.

Dorota Piwowarska

Malaga

Category Manager
Wawel

Tiki Taki

Nowa Oferta Zimowa marki Wawel to 28 wyselekcjonowanych
produktów o wyjątkowych recepturach, w specjalnych świątecznych opakowaniach. Obok tradycyjnych wyrobów marki,
takich jak czekoladki Malaga, Tiki Taki i Kasztanki czy Michałki
i Trufle, konsumenci znajdą również nowości. W ofercie znalazły się, m.in czekolada Piernikowa ze śliwką, Crunchy Coco cukierki: Piernikowe z korzenną
nutą i nadzieniem śliwkowym, Chałwowe czy produkty specjalnie dedykowane dla najmłodszych: „Żelki jak Smok” – owocowe żelki w czekoladzie w czterech smakach, Batoniki
Milkizz czy duża czekolada Malinowa. Najwyższej jakości słodycze nie tylko ucieszą podniebienia konsumentów, ale są też idealne jako słodkie ozdoby na choinkę.
Dodatkowo produkty z Oferty Zimowej zostały objęte programem konsumenckim „Serce
Rośnie”, dzięki któremu konsumenci mogą wspomóc szczytne cele społeczne pięciu organizacji charytatywnych. Wyroby marki Wawel nie tylko osłodzą magiczny okres świąt, ale
również wprowadzą w dobry nastrój i zainspirują do czynienia dobra.
www.sercerosnie.com.pl

Obecnie asortyment jest bardzo bogaty, a sklep

klienci zamawiali u nas towar. Teraz już wszyst-

klientów sięga po napoje Caprio. Z gazowa-

dwupoziomowy” – opowiada właściciel skle-

ko musimy mieć w zapasie. Klient oczekuje, że

nych królują Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Mirinda

pu, Zbigniew Gronowski.

dostanie wszystko po co przyszedł” – wyjaśnia

oraz dużo pozycji marki własnej” – wymienia

pan Zbigniew.

Zbigniew Gronowski.

„Święta Bożego Narodzenia w moim sklepie
to niewątpliwie okres zwiększonych zysków.

W wejherowskim sklepie przed świętami

W sklepie pana Zbigniewa przed Świętami

Chociaż w ogóle na handel nie mogę narze-

najwięcej sprzedaje się nabiału, warzyw oraz

Bożego Narodzenia rośnie popyt na alkohole.

kać, ponieważ mam mnóstwo stałych klientów

owoców. „2-3 ostatnie dni przed świętami to

„W tym czasie klienci dużo częściej sięgają po

robiących zakupy codziennie. W okolicy jest

z kolei okres wzmożonej sprzedaży napojów

pozycje z górnej półki cenowej. Sprzedajemy

Biedronka, Tesco oraz inne sklepy osiedlowe,

i soków. Nie nadążamy wykładać towarów na

bardzo dużo whisky, droższych wódek i win”

a my i tak sobie dobrze radzimy. Jeśli chodzi

półki tak szybko się sprzedają. Więcej sprze-

– przyznaje właściciel wejherowskiego sklepu.

o same święta to klienci zaopatrują się u nas już

dajemy w tym okresie soków w kartonach.

Nieraz klienci sklepu w Wejherowie za-

2-3 tygodnie przed i niektórzy robią napraw-

Przede wszystkim jest to marka Tymbark.

mawiają na święta wędliny w większej ilości.

dę bardzo duże zakupy. Jeszcze 7-8 lat temu

W dalszej kolejności Hortex i Fortuna. Część

Chociaż niedaleko jest sklep specjalistyczny,
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Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Magdalena Kołodziejska
PR Manager

LOTTE WEDEL

LOTTE Wedel

Ptasie Mleczko Dekorowane
®

Chałwa Królewska
pomarańczowo-piernikowa

Święta Bożego Narodzenia to najważniejszy okres sprzedażowy
dla marki E.Wedel. Nasze bestsellery w okolicznościowych odsłonach od lat towarzyszą pokoleniom Polaków podczas tych
magicznych chwil. Co roku wzbogacamy ofertę chcąc dawać
konsumentom jeszcze więcej dziecięcej radości.
W tym roku największym hitem na Boże Narodzenie będą pianki Ptasie Mleczko® Dekorowane.
Na każdej kostce tego przysmaku znajdzie się wzór renifera lub gwiazdki. To międzynarodowa
innowacja, dotychczas dekorowane produkty nie były wytwarzane na taką skalę.
Na święta polecamy również nasze bestsellery w limitowanych edycjach: Chałwę Królewską
pomarańczowo-piernikową, Baryłki o smaku whisky czy nowości dla dzieci: czekoladę Bombową w mini formacie oraz Karmellove z dmuchanym ryżem.
Szeroki wachlarz świątecznych produktów będzie wsparty kampanią marketingową z udziałem radosnego chłopca na zebrze.

Konrad Mickiewicz
Prezes
ZPC „BAŁTYK”

ZPC „BAŁTYK”
Likworki kawowe
„Mokka”

Likworki
„Nalewki
Domowe”

Rodzina cukierków
i czekolad „Tofi To”

Polacy kochają słodycze i trudno byłoby sobie wyobrazić święta
bez słodkich prezentów pod choinką. Pierwszymi osobami, które z niecierpliwością zaglądają pod wigilijne drzewko są dzieci,
dla których w tym roku mamy niespodziankę. Specjalnie dla nich
stworzyliśmy rodzinę czekoladowych pyszności „Tofi To” składającą się z cukierków bez glutenu oraz czekolady mlecznej z nadzieniem toffi. Dla nieco starszych łasuchów przygotowaliśmy nową generację słodyczy kawowych z likworkami „Mokka”
na czele. Kultywujemy w ten sposób wieloletnie tradycje „Bałtyku”, który już na początku lat
70-tych zasłynął z produkcji likworków kawowych. Wśród ulubionych słodkości Polaków na
pewno znajdą się nasze „Nalewki Domowe”, czyli najnowsze likworki o smaku tradycyjnej
wiśniówki, pigwówki i orzechówki.

zwiększa sprzedaż. Również okres ten to pik

oferty – czyli dedykowanych opakowań z od-

sprzedaży dla mas makowych i kajmakowych.

powiednią szatą graficzną, a także typowo

Handlujemy głównie marką Helio i Bakal-

bożonarodzeniowych produktów, jak biały ser

land. Każdego roku musimy mieć duży zapas

czy mak do ciast. W tym czasie wartość koszy-

majonezu oraz dodatków do sałatek, np. ku-

ka wzrasta, więc pracownicy musza dbać, by

kurydzya w puszce, groszku i innych warzyw

klient znalazł w ich sklepie zawsze wszystko,

zarówno w słoikach, marynowanych jak i świe-

czego potrzebuje.

żych” – informuje pan Zbigniew.

gdzie kupują większość mięsno-wędliniarskich
produktów.
„Starsze osoby pieką samodzielnie ciasta
i dokonują zakupów dodatków. Z kolei młode

„Słodycze – to najbardziej poszukiwane

W sklepie pana Zbigniewa jest szeroki asor-

produkty przed świętami. Szczególnie drob-

tyment chemiczno-kosmetyczny i jak przyzna-

ne figurki z czekolady w kształcie mikołajów.

je przed świętami z tej kategorii niekiedy klien-

Od wielu lat, z dość dużym wyprzedzeniem

ci sięgają po gotowe zestawy kosmetyczne.

przyjmujemy zamówienia na gotowe ciasta
i zawsze cieszą się one dużą popularnością” –

Wzmożony ruch

w kozienickim sklepie. Figurki czekoladowe

osoby bardzo rzadko sięgają po takie produk-

„Wodniku” oznacza bardzo dużo pracy. Klien-

są w „Wodniku” ustawiane w pobliżu kasy, by

ty przed świętami. Proszki do pieczenia, cukry

ci kupują więcej i oczekują dużego wyboru.

zachęcić osoby wykładające produkty na ladę

wanilinowe, mąki, aromaty, cukier to wszystko

Oczywiście wymagają też typowo świątecznej

do dodatkowego zakupu. Na decyzję o wrzu-

www.hurtidetal.pl

przedświąteczny

opowiada Małgorzata Konopka, ekspedientka
kozienickim
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TAGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO TADEUSZ GOŁĘBIEWSKI
Piernikowe gwiazdki
Pierniki w kształcie gwiazdek muśnięte glazurą z polewy cukrowej.
Powstają na bazie najwyższej jakości surowców w oparciu o najwyższe standardy jakościowe. Pakowane w kartonik w kształcie Mikołaja
i Bałwana.

Piernikowa mieszanka
Wyśmienite w smaku i aromacie
puszyste pierniki w lekkiej glazurze
cukrowej. Niepowtarzalny smak
i świąteczne kształty czynią z tego
produktu doskonałą przekąskę zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Można je wykorzystać jako dekorację świąteczną. Dostępne w gramaturze 180 g.

Tago Excellent
Mieszanka wyśmienitych ciastek,
w której każdy znajdzie coś dla
siebie. Puszyste bezy, maślane
precle, kruche rurki i doskonała
mleczna czekolada w jednym opakowaniu. Mix wybornych w smaku ciastek na każdą okazję w wydaniu świątecznym. Dostępny
w gramaturze 240 g.

reklama

Katarzyna Mazek

Joanna Malinowska-Krotkiewicz

Brand Manager Kasia

Kierownik Sprzedaży, Pełnomocnik Zarządu ds. Handlowych

Unilever BCS Polska

Ewa Krotoszyn

W czasie świąt – upiecz bliskim radość… z kostką do pieczenia Kasia!
Przy świątecznych wypiekach gromadzi się w czasie świąt cała rodzina. By
na bożonarodzeniowych stołach zagościły idealnie wyrośnięte kruche ciasta, pyszne serniki, pachnące
pierniczki czy znakomite czekoladowe torty, do ich przygotowania
najlepiej wykorzystać kostkę do pieczenia Kasia lub kostkę do pieczenia Kasia Extra Maślany Smak. Cieszy się ona bowiem wyjątkową
popularnością w polskich domach, nie tylko w czasie świąt. Warto więc, by w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie produkty
marki Kasia były szczególnie wyeksponowane i dobrze widoczne na
półce. Uwagę konsumentów pomoże także zwrócić atrakcyjne opakowanie produktów nawiązujące do świątecznego okresu.

Z OFERTY PRODUCENTA
UNILEVER BCS
POLSKA

Kostka do pieczenia
Kasia

Firma Ewa Krotoszyn SA od kilku sezonów rozwija segment słodyczy funkcjonalnych, które oprócz walorów smakowych oferują
wartość dodaną.
Evitta, to nasza sztandarowa marka, pod którą kryją się cukierki
ziołowe w dwóch odmianach: cukrowej i bezcukrowej oraz w kilku intrygujących smakach. Produkt ten łączy w sobie dobroczynne działanie ziół i witaminy C.
W sezonie jesienno-zimowym szczególnie zachęcamy do spróbowania cukierków o smaku
dzikiej róży z miodem lub czarnym bzem oraz szałwii z cytryną i miodem lub czarnym bzem.
Niedawno do rodziny Evitta dołączyły ciasteczka owsiane i ciasteczka grahamki. Oba produkty nie zawierają oleju palmowego, są źródłem cennego błonnika i energii na cały dzień.
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, więc w naszej ofercie nie mogło zabraknąć łakoci na
choinkę oraz do mikołajowych paczek, takich jak owocowa galaretka w czekoladzie, cukierki
z sokiem owocowym dla najmłodszych oraz tradycyjnie, ręcznie robionej galaretki tęczowej
w formie bombonierki.

Z OFERTY PRODUCENTA
EWA
KROTOSZYN
Evitta szałwia,
cytryna & miód

Evitta zielona
herbata & arbuz
bez cukru

nopka zaznacza, że najczęściej jest to wino,

Klienci w Kozienicach są różni – jedni ro-

czego jeszcze potrzebują albo są zaskoczeni,

czasem też whisky, ale rzadko jest to wódka,

bią zakupy z wyprzedzeniem i z góry wiedzą

że czegoś już nie ma w sprzedaży, np. skoń-

ale wtedy musi mieć specjalne, świąteczne

co powinni kupić. Drudzy zwlekają z zaopa-

czyły się mikołaje z czekolady czy gotowe

wydanie – eleganckie pudełko bądź dodatek

trzeniem lodówek do ostatniej chwili i póź-

ciasta. Wśród klientów przeważają kobiety,

w postaci np. szklanek.

niej w biegu starają się sobie przypomnieć

ale, jak dodaje z uśmiechem pani Małgo-

reklama

ceniu ich do koszyka wpływa przede wszystkim świąteczny klimat takich
produktów i niewielka cena. Dlatego też na ladzie pracownicy sklepu
szykują specjalną ofertę dla klientów, by produkty zwróciły ich uwagę.
„Każdy ma dzieci w rodzinie bądź wśród przyjaciół, które ucieszą się
z takiego upominku. Bardzo często, takie czekoladowe mikołaje są kupowane przez starsze osoby, które obdarowują nimi wnuczęta – najpierw na Mikołajki 6 grudnia, a potem na Boże Narodzenie jako dodatek do większego prezentu” – dodaje pani Małgorzata.
Podobnie jest z czekoladami – jeśli producent zadba o świąteczną
szatę graficzną na opakowaniu z łatwością namówi klientów do nieplanowanego zakupu. W kozienickim sklepie bardzo dużą popularnością
cieszą się droższe słodycze, szczególnie znanych marek. Często wybierany jest Wedel, Wawel, Goplana czy Solidarność. W tym czasie często
kupowane są również cukierki, głównie czekoladowe. Są one podawane
na stoły jako słodki poczęstunek dla gości, dodawane do popularnych
paczek świątecznych lub wykorzystywane jako ozdoba na choinkę.

Lista zakupów
Do wspominanych paczek, jeśli są przygotowywane dla osób dorosłych, czasem dodawana jest kawa czy herbata. Dla klientów „Wodnika” również istotne jest wtedy opakowanie w którym jest taki produkt.
Jeśli jest eleganckie to chętniej zostanie kupione. Jako prezent, także
dla osób dorosłych wybierane są w tym czasie alkohole. Małgorzata Ko-
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Strucla jak makiem zasiał!

Ciasto:
•

1 kg mąki pszennej marki Młyny Stoisław

pu wcześniej, a nie na ostatnią chwilę. Więk-

•

60-70 g świeżych drożdży

W sklepie przy ulicy Radomskiej nie ma

szość osób opiera się jednak na sprawdzonych

•

300 ml mleka

zbyt dużego wyboru wędlin. Jest dostępnych

markach i jeśli potrzebują jakiegoś produktu to

•

6 jajek

tylko kilka rodzajów paczkowanych pozycji.

kupią go niezależnie od ceny. Wolą kupić coś,

•

1 łyżka cukru marki Polski Cukier

Spowodowane jest to tym, że klienci zaopa-

co da im pewność, że potrawa czy ciasto się

•

120 g cukru pudru marki Polski Cukier

trują się w tego typu produkty w pobliskim

uda” – wyjaśnia ekspedientka.

•

100 g masła

rzata, nie brakuje mężczyzn wysłanych do
sklepu przez swoje żony.

bić zakupy jak najtaniej. Ci przychodzą do skle-

EMIX

Brownie
z kawałkami
czekolady

Masa makowa:

przepis: Krajowa Spółka Cukrowa

Z OFERTY PRODUCENTA

sklepie mięsnym. W ladzie chłodniczej moż-

Przed świętami w bardzo dużych ilościach

na znaleźć natomiast dużo nabiału. „Bardzo

sprzedają się też przyprawy. Najczęściej są

dużo sprzedajemy sera mielonego na sernik

to produkty jednoskładnikowe, ponieważ

Słodka wskazówka:

w litrowych kubełkach. Przy dużej ilości obo-

w tym czasie, częściej niż zazwyczaj gospo-

Strucla doskonale smakuje podana z domowymi konfiturami.

wiązków przedświątecznych jest to bardzo

dynie wykorzystują własne przepisy i dopra-

Doskonałym dodatkiem będzie konfitura malinowa, bądź porzeczkowa.

wygodna alternatywa dla osób, które chcą

wiają je wedle uznania. W Kozienicach są do

szybko przygotować ciasto i nie mają czasu na

wyboru produkty Kamis, Prymat, Appetita,

własnoręczne mielenie sera” – tłumaczy Mał-

Cykoria czy Knorr. Są oczywiście zwolennicy

gorzata Konopka.

ułatwień i dla nich w ofercie sklepu pojawia

Świąteczne produkty

•

Posypka
dekoracyjna

się m.in. gotowy barszcz czerwony, głównie
pod marką Krakus i Dawtona.

tuż przed świętami kupowane są owoce, a naj-

W kategorii produktów do wypieku ciast

W Kozienicach ostatnie dni przed świętami

częściej pomarańcze, banany i oczywiście koja-

bardzo chętnie wybierany w Kozienicach jest

to czas napojów i soków. Wtedy są one naj-

rzące się z Bożym Narodzeniem – mandarynki.

mak, a także gotowa masa makowa czy krów-

częściej kupowane, ponieważ zajmują zwykle

kowa. Oprócz tego proszki do pieczenia, aro-

dużo miejsca, a przy tym nie wymagają przy-

maty, cukier wanilinowy, budynie czy mieszan-

gotowań zatem znajdują się na liście zakupów

Pani Halina prowadzi swój punkt sprzeda-

ki do keksów, skórki pomarańczowe i owoce

na ostatnią chwilę. Zwykle wybierane są duże

ży już od 17 lat, a zaczynała od prowadzenia

kandyzowane. Pani Małgorzata opowiada, że

pojemności znanych marek, m.in. Coca-Cola,

kiosku. Ze względu na usytuowanie w środku

nie wszyscy klienci zwracają uwagę na cenę.

Pepsi, Mirinda, Fanta, 7Up, Hellena, Zbyszko,

osiedla, a także niewielką powierzchnię skle-

„Oczywiście są osoby, którym zależy, żeby zro-

Hortex, Cappy czy Tymbark. Oprócz napojów,

pu, w ofercie ma bardzo ograniczony asor-

Na ostatnią chwilę

2 opakowania gotowej masy makowej z bakaliami

Wykonanie:
Ciasto: mleko podgrzewać do temperatury 30OC, dodać drożdże i łyżkę Polskiego Cukru. Masło roztopić i ostudzić.
Do miski wsypać mąkę w temperaturze pokojowej, dodać ostudzone masło, mleko z drożdżami, Polski Cukier, 5 roztrzepanych i zmieszanych jajek. Wyrabiać ciasto drożdżowe przez około 15 minut tak, aby dobrze się napowietrzyło,
do czasu aż będzie „odchodziło“ od rąk. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
Zawijanie ciasta: po wyrośnięciu ciasta podzielić je na 4 części – jedna część to jedna strucla. Ciasto równo
rozwałkować na grubość 5 mm oraz szerokość 30 cm (wymiar formy). Na cieście rozsmarować masę makową
i delikatnie zawinąć. Boki podłożyć pod spód. Strucla nie może zajmować więcej niż ¾ wysokości formy.
Tak przygotowaną struclę w formie odstawić przykrytą ściereczką do wyrośnięcia na 40 minut.
Pieczenie: wyrośniętą struclę posmarować roztrzepanym jajkiem i wstawić do nagrzanego piekarnika (175OC) na
około jedną godzinę. Sprawdzić patyczkiem, czy ciasto jest upieczone w środku.
reklama

Wigilijny kompot z suszu
Jakie suszone owoce wybrać do wigilijnego suszu?
Pyszne, mięsiste, pozbawione pestek suszone owoce, takie jak: śliwki,
gruszki, jabłka, morele i daktyle – znajdziemy je wszystkie w aromatycznej,
najwyższej jakości MIESZANCE KOMPOTOWEJ skomponowanej przez
HELIO – znanego producenta bakalii o 25-letniej tradycji. Wyjątkowy
smak, ale także walory odżywcze suszonych owoców HELIO sprawią,
że przyrządzany na ich bazie aromatyczny kompot będzie idealnym
dopełnieniem świątecznego stołu. Dodatkowo, dzięki zawartości cennych
suszonych śliwek, ten tradycyjny, zdrowy napój ureguluje pracę przewodu
pokarmowego, poprawi pracę jelit, przez co przyspieszy trawienie
ciężkostrawnych – m.in. wigilijnych potraw.
Wykonanie:
Suszone owoce z mieszanki HELIO należy zalać wrzącą wodą i odstawić na 2-4 godziny, by
owoce wchłonęły wodę. W kolejnym kroku, do
napęczniałych już owoców, dolać jeszcze wody
i gotować przez ok. 20 minut. Następnie odstawić w chłodne miejsce do ostygnięcia. Na koniec
doprawić cukrem, miodem i cynamonem – w zależności od gustu.
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Z OFERTY PRODUCENTA
PEPSICO

Bartłomiej Kubacki
Senior Sales Activation Manager

Pepsi

PepsiCo

Mirinda

Odpowiednia ekspozycja produktów w sklepie ma kluczowe znaczenie. Dlatego ważne jest, by napoje znanych i lubianych marek,
jak Pepsi, Mirinda, 7UP czy Lipton Ice Tea były eksponowane
w miejscach najlepiej dostępnych oraz tam, gdzie przebywa najwięcej klientów. Są to okolice kasy lub wejścia do sklepu. Dobrym
pomysłem jest budowanie większych ekspozycji poprzez łączenie produktów. Należy także
pomyśleć o zapełnieniu przestrzeni między półkami oraz ekspozycjami. Konsumenci napojów
lubią nasze akcje promocyjne, w których mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody. Dlatego
napoje z portfolio PepsiCo wspieramy regularnie atrakcyjnymi działaniami marketingowymi.
Obejmują one m.in. materiały POS w miejscach sprzedaży takie, jak woblery i plakaty, które
warto eksponować przy lodówkach czy półkach z napojami – zachęcają one konsumentów do
kupowania ulubionych napojów.

tyment, a klienci często kupują tu produkty,
których zapomnieli wrzucić do koszyka będąc w markecie.
„Klienci w tej okolicy są bardzo życzliwi.
Pamiętają o mnie i tutaj właśnie robią zakupy.
Przychodzą po najdrobniejsze rzeczy, a ja też
staram się mieć w sprzedaży wszystko czego
potrzebują na ostatnią chwilę” – opowiada Halina Goraj, właścicielka rzeszowskiego punktu.
W dużych ilościach sprzedają się w okresie
przedświątecznym przyprawy. Głównie Kamis
i Appetita. Właścicielka, w zależności od sezonu,
sprowadza na półki odpowiednie rodzaje przyHalina Goraj, Właścicielka
Sklep spożywczo-przemysłowy
Rzeszów, ul. Krakowska 18 d

praw, m.in. korzenne do ciast czy też używane
do marynaty mięs i przyprawienia barszczu i ryb.
„Mimo, że mam w sklepie mało miejsca,
to zawsze sprowadzam przed świętami gotowe ciasta. Klienci mają blisko, zawsze świeżo
– więc chętnie je kupują. Nie każdy lubi piec
i kiedy jest możliwość to takie osoby wolą kupić coś gotowego” – podkreśla właścicielka. Dla
tych, którzy lubią zapach własnych wypieków,

PRAWIDŁOWE WYEKSPONOWANIE PRODUKTU
MOŻE ZWIĘKSZYĆ JEGO SPRZEDAŻ NAWET
O 30%. TOWAR MUSI BYĆ WIĘC DOBRZE
WIDOCZNY NA PÓŁCE.

w ofercie sklepu znajduje się dużo dodatków
do ciast – cukier wanilinowy, cynamon, aroma-

na słodko, jak i wielbiciele słonych czy kwa-

graficzna, która zwraca na siebie uwagę i prze-

ty, budyń, mak, suszone i kandyzowane owoce,

śnych dodatków na wigilijnym stole. Wśród

konuje do zakupu” – potwierdza pani Halina.

orzechy i wiele innych. Właścicielka wybiera

słodyczy zwykle króluje czekolada – Wedel,

Bardzo popularne jest w tym okresie również

marki, które sugerowane są przez klientów,

Wawel, Goplana. Najchętniej wybierana jest

Ptasie Mleczko Wedla i Alpejskie Mleczko Milka.

m.in. Delecta, Bakalland, Winiary i Gellwe.

ta mleczna. Ale święta to obowiązkowo czas

Wybierane są one na prezent, albo jako część

na mikołaje z czekolady. Jak opowiada właści-

świątecznego deseru. Oprócz tego pani Halina

cielka, dzieci często przychodzą po nie same

dba, by w okresie przedświątecznym były do-

W sklepie pani Haliny produkty dla siebie

i kupują, żeby zjeść jeszcze przed świętami.

stępne bombonierki. W tej kategorii zwykle wy-

znajdą zarówno ci, którzy spędzają święta

„Głównym atutem jest tutaj świąteczna szata

stępują produkty Wedel, Milka czy Solidarność.

Na słodko czy na słono
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Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Weronika Grzybowska-Janik

ZBYSZKO COMPANY

Brand Manager ROKO, 3 Owoce

Polo Cockta

Zbyszko Company
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja,
aby wraz z bliskimi zasiąść przy stole wśród tradycyjnych potraw,
napojów, dekoracji. Do świątecznych dań idealnie pasują wyróżniające się głębią smaku napoje ROKO just fruit 1 l. Doskonałym
dopełnieniem świątecznego oraz sylwestrowego stołu dla konsumentów ceniących wyraziste, orzeźwiające smaki są napoje Polo Cockta 1,25 l oraz cała linia Zbyszko 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. Dodatkowo w okresie przedświątecznym można liczyć na zwiększoną odsprzedaż napojów ROKO just fruit ze względu na konkurs, jaki prowadzi marka. Życzymy zdrowych,
radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nowym 2018 roku.
3 cytryny

pilnym mieszkańcy mojego osiedla przychodzą

czasami też roladki, koreczki śledziowe oraz

właśnie do mnie” – podkreśla pani Halina.

płaty śledzi. Śledzie zamawiamy także przy-

Wyszukany asortyment
„Święta to czas wzmożonych zysków w na-

„UZDROWISKO
WIENIEC”
„Selenka” WieniecZdrój Niegazowana

Z mąk najlepiej się sprzedaje Mąka z kłoskiem i Lubella. „Przy okazji mąki klienci się-

również doskonale nasz asortyment i zawsze

gają po wszelkiego rodzaju dodatki do wypie-

przed świętami przychodzą np. po kiszoną ka-

ków ciast, np. cukry wanilinowe, które lądują

pustę do pierogów, bo uważają, że jest najlep-

w koszykach po kilka sztuk. Z dodatków na

sza. Często się też słyszy jak klienci zachwalają,

półkach sklepowych dominuje Delecta oraz

że są u nas takie produkty jakich nikt inny nie

Dr. Oetker. Klienci jednak częściej wolą zamó-

ma” – informuje Patrycja Peplińska.

wić gotowe ciasta, a dodatków sprzedajemy

www.hurtidetal.pl

jakby trochę mniej. Z tłuszczy do wypieków
klienci biorą albo Kasię albo Palmę.

ofertą. „Robimy zamówienia na ciasta. Bo jak

Z kolei z przypraw klienci głownie zaopa-

wiadomo nie każdy ma czas żeby wszystko

trują się w warianty do zrobienia bigosu oraz

przygotować i jeszcze upiec ciasta” – dodaje

pieprz, sól, liście laurowe – przyprawy najczę-

pani Patrycja.

ściej używane w kuchni. Majonezy i chrzany

W Gdyni w sklepie Odido klienci dokonują-

również często lądują w koszykach klientów.

cy zakupów na święta mają różne sposoby na

Majonez Winiary i Chrzan Motyl to podstawa

zakupy. „Są klienci przychodzący na ostatnią

na półce. Przy tej okazji sprzedają się produkty

chwilę przyznający, że dobrze, że mamy dany

używane do sałatek, dużo świeżych warzyw,

produkt bo w Tesco czy innym markecie nie

ale również ogórki konserwowe, groszek,

mogli tego znaleźć. Są też tacy, którzy robią

kukurydza, fasola w puszkach przy tej okazji

naprawdę duże świąteczne zakupy. Już od

lądują w koszykach zakupowych. Bonduelle,

początku grudnia w ich koszykach lądują pro-

Dawtona, a nawet marka własna Aro rotują na

dukty, które odkładają na święta” – wyjaśnia

bieżąco” – wymienia pani Patrycja.

Patrycja Peplińska.
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brze pod każdą postacią.

mych, głównie właścicielkę. Mieszkańcy znają

kiedy trzeba się wyróżniać niestandardową

„Selenka”
Wieniec-Zdrój
Mocno Gazowana

czy rodzynkami. Sprzedają się bardzo do-

szym sklepie. Klienci znają nasz sklep i nas sa-

Święta w mniejszych sklepach to okres

„Selenka”
Wieniec-Zdrój
Gazowana

rządzone na różne sposoby, np. z żurawiną

Słodycze to kolejna kategoria, po którą

Do głównych kategorii kupowanych na

klienci często sięgają. Jak przyznaje pracow-

święta w gdyńskim sklepie należą: przetwo-

nica sklepu w Gdyni ze słodyczy zaopatrzenie

ry rybne, śledzie pod różną postacią, mąki

dotyczy nie tylko pojedynczych produktów,

oraz jajka. „Z ryb przed świętami zamawia-

ale również zestawy np. w koszach. „Pojawia-

my makrelę wędzoną, brzuszki z łososia,

ją się wtedy figurki świąteczne z czekolady,

Kategorie produktów

HO RTEX HO LD ING

Z OFERTY PRODUCENTA
Soki Hortex na święta

HORTEX
HOLDING

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IQS dla Hortex 63% Polaków na święta
Bożego Narodzenia kupuje soki. Najpopularniejszym z nich jest sok pomarańczowy, który
wskazało 65% tych, którzy kupują na święta soki. Zaraz za nim plasuje się sok jabłkowy 63% wskazań i multiwitamina 46%
Dla wszystkich miłośników soków Hortex proponuje klasyczny sok pomarańczowy oraz
sok Słoneczne Pomarańcze z odmianą Valencia i z cząsteczkami, klasyczny sok Jabłkowy,
soki tłoczone z jabłek i oczywiście Multiwitaminę. Teraz w nowej szacie graficznej.

Jabłko sok 100%

Multiwitamina
sok 100%

Pomarańcza sok 100%

się do marek własnych po tym jak się dowie-

Zdrowa półka

dzą, że producentem jest przeważnie znana

Coraz częściej klienci zwracają uwagę na

bombonierki, czekolady, ciasteczka, pierniki.

firma mająca też takie produkty w ofercie

zdrowe odżywianie. Tak jest również w Gdyni

W zeszłym roku przywiozłam wysokie kubki,

pod znaną marką. Nieraz jak sami przyznają

w sklepie Odido. Jak przyznaje Patrycja Pe-

w których były misie i różne czekolady, praw-

klienci takie produkty się niczym nie różnią”

plińska, pracownica sklepu, klienci zwracają-

dopodobnie była to marka własna, bo na pew-

– informuje pracownica sklepu.

cy uwagę na produkty mało przetworzone na

no nie jakaś znana. A sprzedawało się to rewelacyjnie” – wyjaśnia pani Peplińska.

„Robimy również wystrój sklepu, światełka w

co dzień również poszukują takich w okresie

oknach, girlandy nad kasami, a wystawki ze sło-

przedświątecznym. „Przy wyborze produktu

„Uszka i pierogi mamy zarówno mrożone

dyczami w szatach graficznych dopełniają całej

zwracają uwagę na kaloryczność, zawartość

jak i wyroby garmażeryjne gotowe do pogrza-

kompozycji. Klienci głównie patrzą na opakowa-

białka, cukrów, tłuszczu czy soli. My staramy

nia. Przed świętami dużo sprzedajemy takich

nia słodyczy, które muszą nawiązywać do świąt”

się oferować produkty jakich poszukują, np.

produktów. Klienci coraz częściej przekonują

– podsumowuje pracownica sklepu w Gdyni.

maki żytnie, kukurydziane jak również pieczy-

Rozkład liczby transakcji z daną kategorią w ostatnim tygodniu
liczby transakcji z daną kategorią w ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia w 2016 r.
przed świętamiRozkład
Bożego
Narodzenia
w 2016 r.
sklepy małoformatowe do 300 m2
sklepy małoformatowe do 300 mkw.
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czwartek
DODATKI DO CIAST

piątek
MAJONEZ

sobota -Wigilia

niedziela - pierwszy dzień
Świąt Bożego Narodzenia

PRALINY

źródło: CMR

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Klaudyna Stanibuła
Brand Managera marki Gellwe i Fitella

FOODCARE
Gellwe
Świąteczne
Pierniczki

Gellwe Piernik

FoodCare
Boże Narodzenie to okres intensywnej pracy dla wszystkich powiązanych z handlem, a szczególnie dla detalistów. Niektórzy
handlowcy świąteczne produkty oferują już w połowie października. Jednak szczyt zakupowy obserwujemy dopiero w grudniu
i to w ostatni jego weekend.
Jako producenci, pracę nad ofertą świąteczną rozpoczynamy dużo wcześniej dostosowując
ją do potrzeb poszczególnych kanałów dystrybucji, również detalistów. Muszą oni skutecznie konkurować ze sklepami wielkopowierzchniowymi, więc oczekują od nas specjalnego
wsparcia promocyjno-reklamowego. Musi ono kusić nowością, oryginalnością być kreatywne
i zaskakiwać klienta, jednocześnie wpisując się w świąteczny nastrój i atmosferę tego okresu.
Gellwe na święta przygotowało zarówno nowości jak i oferty limitowane, pamiętając o fakcie,
że Polacy są narodem kochającym tradycję i chcą samodzielnie przygotować święta, ale nie
mają na to czasu. Dlatego chętnie sięgają po nasze produkty: pierniki, pierniczki, ciasta czekoladowe. W okresie przedświątecznym bardzo dobrze sprzedają się także dodatki do wypieków, przyprawy korzenne oraz żelatyna.

Ciasto czekoladowe pod pomarańczami
przepis: Nordzucker Polska

Ciasto:
•

200 g gorzkiej czekolady (2 tabliczki)

•

250 g cukru Sweet Family

•

200 g masła

•

100 g mąki

•

6 jajek

Polewa czekoladowa:
•

100 g gorzkiej czekolady (1 tabliczka)

•

50 ml śmietanki kremówki

•

25 g masła

•

3 łyżki cukru

Dekoracja:
1 pomarańcza

Wykonanie

Przygotowanie masy czekoladowej: Masło i czekoladę pokroić w drobną kostkę. Podgrzewać całość w rondelku na małym ogniu, cały czas mieszając, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W międzyczasie ubić mikserem białka z cukrem. Do ubitej piany dodać żółtka, a następnie do gładkiej i puszystej masy jajecznej dodać przestudzoną
czekoladę oraz mąkę. Delikatnie wymieszać do połączenia się składników w jednolitą masę. Wyłożyć prostokątną foremkę papierem do pieczenia, wylać ciasto i piec przez
około 40-45 minut w temperaturze 180°C.
Polewa czekoladowa: Masło, posiekaną czekoladę wraz ze śmietaną i cukrem rozpuścić w kąpieli wodnej. Wszystkie składniki powinny być umieszczone w miseczce razem.
Mieszać do całkowitego połączenia się składników. Przestudzone ciasto polać polewą czekoladową. Na koniec udekorować przepołowionymi na pół plastrami pomarańczy.

wo o niskim indeksie glikemicznym. Klienci

nych produktów. Również zauważam, że są

osiedlowych sklepach zakupy nabierają wy-

już się przyzwyczaili do pieczywa pełnoziar-

klienci poszukujący alternatywy dla cięższych

jątkowego charakteru.

nistego, i w związku z tym na święta sprzeda-

tradycyjnych dań. Zamiast sałatek z majone-

Dla detalistów okres przedświąteczny to je-

jemy naprawdę duże ilości. Również niekiedy

zem wybierają te lekkie z dodatkiem, np. oli-

den z najbardziej pracowitych w ciągu całego

klienci proszą o sprowadzenie konkretnych

wy z oliwek” – informuje Patrycja Peplińska.

roku. W jednych sklepach detaliści chwalą

produktów i wtedy im przywozimy pod zmó-

Na Święta Bożego Narodzenia czekają

klientów za wypełnione koszyki i długie para-

wienie. To jest nasz klient i dbamy o niego.

wszyscy. I chociaż w wielu sklepach ma-

gony, w innych szykują się jedynie na doku-

Kasze, otręby, płatki owsiane, siemię lniane to

łoformatowych

szaleń-

powanie na ostatnią chwilę, w jeszcze innych

produkty z kategorii eko dostępne w sklepie.

stwo zakupowe nie przybiera takiej skali

stawiają na świąteczne opakowania. Co sklep,

Na osiedlu mieszkają głównie osoby starsze

jak w większych placówkach, ale w dniach

co klient… to obyczaj!

i one też poszukują jak najmniej przetworzo-

poprzedzających święta również w małych
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przedświąteczne

materiały zebrała Redakcja

Monitoring promocji

Monitoring promocji

Przy świątecznym stole
– jakie artykuły i kategorie produktów promują hipermarkety
i supermarkety w okresie przedświątecznym?

FOCUS Research International
Europejski lider badań rynkowych. Firma specjalizuje się w monitoringu cen oraz promocji
w sklepach. Dysponuje nowoczesnymi narzędziami pozwalającymi na kompleksowe analizy
trendów rynkowych.
www.focusmr.com

koncernu CEDC: Frontera i Carlo Rossi oraz

Clean i Dove. Nie zabrakło jednak produk-

pierwszym miejscu pod względem liczby

koncernu Pernod Ricard: Jacob’s Creek.

tów branży spożywczej. Do najczęściej pro-

promocji znalazła się marka Woseba.

Święta Bożego Narodzenia wymagają szcze-

ną kategorią nie były artykuły spożywcze, lecz

rybnych największą popularnością cieszyły się

Narodzenia,

mowanych kategorii należały: whisky, pra-

Okres przedświąteczny to wyzwanie zarów-

gólnego rodzaju przygotowań, a to motywuje

zabawki. Stanowiły ogółem 8% wszystkich

produkty marki Lisner, marki własnej Tesco

oprócz gazetek promocyjnych, w większości

liny, wino, świąteczne słodycze oraz kawa

no dla sklepów, jak i dla konsumentów. Dzięki

do starannie zaplanowanych zakupów. Nic

promocji w hipermarketach (HM). Biorąc pod

oraz Seko. W 2016 roku zaobserwować moż-

sklepów ukazują się katalogi, oferujące pro-

mielona, czyli artykuły przeznaczane raczej

licznym promocjom w gazetkach hiper- i su-

dziwnego, że już w listopadzie w gazetkach

uwagę wyłącznie produkty Non Food, było to

na większą niż w roku poprzednim różnorod-

dukty przeznaczone na prezenty pod choin-

na prezenty niż na świąteczny stół. Pod

permarketów klienci mogą szybko znaleźć

handlowych pojawiają się pierwsze świąteczne

aż 14%. Najwięcej promocji dotyczyło zaba-

ność wśród najczęściej promowanych produk-

kę. Jak pokazują wyniki badania, więcej ka-

względem liczby promocji na prowadzenie

najlepszą dla siebie ofertę na świąteczny stół,

promocje. Zwłaszcza w ciągu ostatnich czte-

wek marek Lego, Trefl i Dromader. Warto pod-

tów. Czołowe miejsce pod względem liczby

talogów ukazało się w roku 2015 niż 2016.

wybiła się whisky Jack Daniel’s. Poza tym,

a szeroki wybór w katalogach umożliwia za-

rech tygodni przed świętami sklepy prześcigają

kreślić, że szczególnie promowane były znane

promocji zajęły owoce cytrusowe. Najczęściej

Najczęściej promowanymi kategoriami były

wśród słodyczy wysoką frekwencją w gazet-

kup prezentów dla rodziny w korzystnej ce-

się w ofertach, kusząc promocjami nie tylko to-

od lat serie Lego City i Duplo, a obok nich

promowane były mandarynki, pomarańcze i

zabawki, książki i dekoracje świąteczne. Sil-

kach cieszyły się produkty takich marek jak

nie. Gazetki i katalogi pozostają więc cennym

warów spożywczych, lecz także zabawek i ko-

nowsze: Lego Friends, Lego Star Wars i Lego

cytryny. Dużo akcji promocyjnych odnotowały

nie eksponowane były też kosmetyki, głów-

Ferrero, Lindt, Tago, Milka i Wawel. Popu-

źródłem informacji zwłaszcza w okresie przed-

smetyków. Firma badawcza FOCUS Research

Ninjago. W gazetkach HM często pojawiały

również majonez Dekoracyjny Winiary, serek

nie zestawy prezentowe. Pod względem

larność marek kaw była bardziej zmienna.

świątecznym. Ciekawe, czym sieci zaskoczą

International przyjrzała się gazetkom handlo-

się również kategorie dekoracji świątecznych,

homogenizowany Danio firmy Danone i ba-

liczby promocji najczęściej pojawiały się ze-

W 2015 roku najbardziej promowane były

nas w tym roku.

wym hiper- i supermarketów w Polsce w tym

ubrania, zastawy stołowe, kosmetyki i książki.

nany. Natomiast rok wcześniej pod względem

stawy Gillette Mach 3, Nivea For Men Active

Segafredo i Dallmayr, z kolei rok później na

najgorętszym okresie w ubiegłych latach.

Jak widać, hipermarkety przywiązują większą

ilości promowanych artykułów w gazetkach

Gazetki

w

okresie

Przed

Świętami

Bożego

Udziały top 10 promowanych kategorii spożywczych w grudniu 2016 r.

przedświątecznym

wagę do promowania produktów Non Food,

prym wiodły produkty mięsne. Polecana na

w przeważającej części wyróżniają się szatą

których nabycie wiąże się z koniecznością

świąteczny stół była w szczególności wieprzo-

graficzną, nawiązującą do bożonarodzenio-

dokonania wyboru z szerszego i bardziej zróż-

wina, z czego najwięcej promocji przypadało

l. modułów

Udział

l. modułów

wych tradycji, życzeniami skierowanymi do

nicowanego asortymentu prezentów i tworzą-

na łopatkę wieprzową b/k. Silne promowane

Piwo

225

3%

441

klientów, a nawet świątecznymi przepisami

cych nastrój świątecznych dekoracji. Z kolei

były również schab wieprzowy b/k, szynka

Ryby przygotowane

273

4%

kulinarnymi. Wszystko to ma na celu przycią-

w gazetkach supermarketów (SM) królowały

wieprzowa b/k i karkówka wieprzowa b/k.

Ser żółty

177

2%

gnięcie do sklepu jak największej liczby konsu-

promocje produktów spożywczych. Najsilniej

Niewiele mniej akcji promocyjnych dotyczy-

Szynka

144

mentów. Promocje wybranych artykułów czę-

promowanymi kategoriami w badanym okre-

ło mięsa drobiowego, zwłaszcza filetu z piersi

Kiełbasa

127

sto publikowane są już na pierwszych stronach

sie okazało się piwo i potrawy rybne. Piwo pro-

kurczaka i ćwiartki z kurczaka. Podobnie jak

Warzywa w konserwach

gazetek. Jak pokazuje badanie, najczęściej

mowane było szczególnie w roku 2016. Piwo

w roku 2016 artykuły spożywcze liczniej pro-

Ciasto

promowanymi produktami na okładce gazetki

Żubr znalazło się wówczas na trzecim miejscu

mowane były w supermarketach. Interesująco

w latach 2015-2016 były mandarynki, poma-

pod względem ilości promocji w gazetkach za-

wygląda sytuacja z kategorią wino – jako jedna

rańcze i karkówka wieprzowa. Jednak biorąc

równo HM jak i SM. Wysoką pozycję zajęło też

z nielicznych bardziej promowana była w ga-

Inne wędliny

pod uwagę całą gazetkę, najsilniej promowa-

piwo Tyskie Gronie. Natomiast wśród potraw

zetkach HM niż w SM. Wyróżniły się tu marki

HM

SM
Udział

Suma modułów
promocyjnych

Udział w l.
modułów

5%

666

4%

303

3%

576

3%

195

2%

372

2%

2%

222

2%

366

2%

2%

197

2%

324

2%

114

2%

197

2%

311

2%

107

2%

177

2%

284

2%

Praliny

145

2%

131

1%

276

2%

Cukierki

107

2%

159

2%

266

2%

114

2%

151

2%

265

2%

2016

Suma modułów
promocyjnych

Udział w l.
modułów

KATEGORIA

Udziały top 10 promowanych kategorii w Katalogach w grudniu 2015 i 2016 r.

Top 10 promowanych SKU w grudniu 2015 i 2016 r.

HM

2015

KATEGORIA

2016

Agnieszka Smarzewska

SM

2015

2016

2015

L.M.

%

L.M.

%

L.M.

%

L.M.

%

418

18%

469

57%

96

14%

86

14%

1069

24%

Dekoracje świąteczne

92

4%

9

1%

65

9%

65

11%

231

5%

Książki/Czasopisma

102

4%

22

3%

16

2%

16

3%

156

3%

SKU

Liczba promocji

SKU

Liczba promocji

Łopatka Wieprzowa B/K - 1000G x 1 x 1

53

Mandarynki - 1000G x 1 x 1

52

Zabawki

Schab Wieprzowy B/K - 1000G x 1 x 1

48

Pomarańcze - 1000G x 1 x 1

52

Pomarańcze - 1000G x 1 x 1

46

Żubr Piwo - 500ML x 1 x 4

27

Szynka Wieprzowa B/K - 1000G x 1 x 1

45

Winiary Majonez Dekoracyjny - 700ML x 1 x 1

27

Artykuły szkolne-biurowe

82

3%

34

4%

3

0%

5

1%

124

3%

Karkówka Wieprzowa B/K - 1000G x 1 x 1

41

Danone Danio Serek Homogenizowany - 140G x 1 x 1

27

Audio/Video CD/DVD/MC

87

4%

25

3%

-

0%

1

0%

113

3%

Mandarynki - 1000G x 1 x 1

37

Cytryny - 1000G x 1 x 1

26

Żel pod prysznic

60

3%

-

0%

36

5%

10

2%

106

2%

Ćwiartka z Kurczaka - 1000G x 1 x 1

26

Tyskie Gronie Piwo - 500ML x 1 x 4

26

Gry komputerowe

62

3%

37

5%

1

0%

2

0%

102

2%

Krakus Szynka od Szwagra - 100G x 1 x 1

26

Banany - 1000G x 1 x 1

26

Whisky

-

0%

22

3%

15

2%

40

7%

77

2%

Filet z Piersi Kurczaka - 1000G x 1 x 1

24

Filet z Piersi Kurczaka - 1000G x 1 x 1

26

Praliny

39

2%

-

0%

20

3%

9

1%

68

2%

Pomelo Owoc - 1SZ x 1 x 1

23

ZM Nove Wędzonka Mistrza Wędlina - 100G x 1 x 1

24

Świąteczne produkty czekoladowe

35

1%

-

0%

16

2%

6

1%

57

1%

źródło: FOCUS Reasearch International
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Kategorie produktów

Przepędzamy chłód
O tej porze roku pogoda nie
rozpieszcza, jesień na dobre
zagościła za oknami, a przed nami
zima. Aura sprzyja spożywaniu
rozgrzewających napojów
w domowym zaciszu, a nic lepiej nie
rozgrzeje jak kubek aromatycznej
herbaty z sokiem malinowym,
gorąca czekolada, grzane wino czy
piwo z goździkami.

Do najpopularniejszych napojów rozgrze-

Dodatki takie jak zmielony cynamon, kar-

małoformatowych do 300 mkw. – przynajmniej

wających należą te na bazie herbaty. Dodając

damon, imbir – nadają wyjątkowego smaku,

jeden wariant herbaty ma w ofercie 90% takich

do niej składniki takie jak przyprawy korzenne,

a oprócz tego mają wiele właściwości lecz-

placówek. Sprzedaż tej kategorii charakteryzu-

cytrusy, miód czy sok malinowy można stwo-

niczych: antyseptyczne, antybakteryjne, ko-

je się sezonowością – najwięcej transakcji ma

rzyć rozgrzewający, zdrowy napój.

rzystny wpływ na poziom cukru i cholesterolu,

miejsce zimą, najmniej natomiast w miesiącach

dobroczynne oddziaływanie na układ pokar-

letnich. „We wrześniu 2017 r. klienci sklepów

mowy. Przy tworzeniu napojów rozgrzewają-

małoformatowych mogli wybierać spośród

cych często wykorzystywane jest też chili oraz

średnio 18 różnych wariantów herbat. Najbar-

pieprz. Przepisów na rozgrzewający napój jest

dziej dostępnym rodzajem herbaty pozostaje

wiele, jedni korzystają ze starych sprawdzo-

czarna ekspresowa – we wrześniu 2017 r. była

nych babcinych sposobów, innych ogranicza

ona obecna na półce niemal wszystkich skle-

tylko własna wyobraźnia.

pów sprzedających herbaty. W tym czasie her-

Z OFERTY PRODUCENTA
GRANA

Inka mleczna

batę ekspresową owocową można było kupić

Herbata na paragonach

Inka
czekoladowa

w 76% takich placówek, a ziołową w torebkach
– w 73% sklepów. Znacznie rzadziej pojawiają

Jak wynika z danych CMR, herbata to jeden

się na półkach sklepów małoformatowych bar-

z żelaznych punktów w asortymencie sklepów

dziej wyszukane warianty herbat, np. herbaty

Arkadiusz Kołodyński
Szef Sprzedaży marki Inka
Grana

Inka karmelowa
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Kawa zbożowa to świetna propozycja na chłodne dni. Pozwala
rozgrzać się bez nadmiernego pobudzenia, dodatkowo wyśmienicie smakuje – szczególnie Inka smakowa (karmelowa, czekoladowa, mleczna) – każda z nich doprawiona smakowitą nutą
– uprzyjemni każdą porę dnia. Dodatkowo Inkę w długie jesienne wieczory można przyrządzać w absolutnie nieszablonowy sposób. Zapraszamy na naszą
stronę internetową, gdzie lista pomysłów jest długa i bardzo atrakcyjna. Każdy z pewnością
znajdzie przepis na swoją idealną filiżankę kawy zbożowej.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Sylwia Mokrysz
Prokurent

MOKATE

Mokate

Loyd Green Tea Raspberry

Loyd Grzaniec Zbójnicki

Loyd Warming Tea

czerwone w torebkach we wrześniu 2017 r.

Gdy za oknem robi się deszczowo i zimno popularne stają się
„Grzańce LOYD” – wysokiej jakości rozgrzewająca herbata czarna z różnymi przyprawami i sokami. Doskonałe na rozgrzewkę są
również herbaty owocowo-ziołowe LOYD Warming Tea z aromatycznymi, rozgrzewającymi przyprawami (pomarańcza z cynamonem i goździkami, imbir z cytryną i miodem, słodka śliwka i figa z imbirem i cynamonem). Na
poprawę humoru doskonała będzie np.: LOYD „Lipa o smaku cytryny z miodem” czy LOYD
„Rumianek o smaku karmelowym”.
Gdy jednak dopadnie nas przeziębienie pomóc może herbatka funkcjonalna LOYD – recepta
na zdrowe gardło. Znajdujące się w niej macierzanka, koper włoski, anyż i tymianek wpływają
na prawidłowe funkcjonowanie gardła, krtani i strun głosowych.

nych pozycjach znalazły się firmy: Herbapol-

tegoria, której sprzedaż jest warunkowana

-Lublin, Mokate (po około 13%) i Posti.

sezonowością. Tak jest również w sklepie

W okresie od stycznia do września 2017 r.

pani Agnieszki Bolewskiej. „Naturalnie u nas

najczęściej kupowanym wariantem herba-

w sklepie w okresie jesiennym klienci zdecy-

ty w sklepach małoformatowych był Lipton

dowanie częściej dokonują zakupów napojów

Yellow Label Tea w opakowaniu 25 torebek

ciepłych, rozgrzewających. Należą

(produkt ten można było znaleźć na co dzie-

głównie herbaty, ale też kawy, kisiele do kubka

siątym paragonie z herbatami). Do koszyków

czy gorąca czekolada. Z herbat najlepiej sprze-

klientów często trafiały też herbata czarna Mi-

dają się wszelkie warianty pod marką Lipton.

nutka (100 i 20 torebek), Lipton Yellow Label

Dużo sprzedajemy również herbat zielonych.

Tea (50 torebek), a także herbaty marki Saga –

Tutaj na półkach sklepu dominuje marka Posti,

ekspresowe (20, 40 i 90 torebek)” – informuje

którą klienci znają i najczęściej po nią sięgają.

Elżbieta Szarejko.

Były wprowadzane inne marki herbat jednak

do nich

miało tylko 20% placówek, a herbatę białą

Z danych CMR wynika, że na paragonach

klienci nie byli nimi zainteresowani. Natomiast

można było kupić tylko w co setnym sklepie.

z herbatą znacznie częściej niż w puli wszyst-

zawsze musi być u nas na półce Yunnan. Mamy

W okresie od stycznia do września 2017 r. 47%

kich transakcji pojawiają się: mleko (występu-

klientów na herbaty nie tylko w saszetkach, ale

obrotów kategorią generowały herbaty czarne

je na co ósmym paragonie z herbatą), ciastka

też sypaną i liściastą. Również jesienią więcej

ekspresowe, około 14% przypadało na herbaty

(pojawiają się na co dwunastym paragonie

klientów sięga po herbaty owocowe. W okresie

owocowe w torebkach, a prawie nieco ponad

z herbatą) i cukier. Sprzedaż herbat w skle-

letnim sprzedaż jest sporadyczna, w zimowym

11% na ekspresowe ziołowe” – informuje Elż-

pach małoformatowych rozkłada się w miarę

dużo lepiej rotuje ta kategoria. Obowiązkową

bieta Szarejko z CMR.

równomiernie od poniedziałku do soboty, zde-

pozycją jest herbata Malinowa z Herbapo-

cydowanie najmniej transakcji z tą kategorią

lu oraz Saga owocowa. Staramy się kupować

raportuje się w niedzielę.

więcej herbat smakowych jesienią. Bardzo do-

Jak podaje CMR, prawie każdy sklep prowadzący sprzedaż herbat ma w ofercie przynajmniej jeden firmy Unilever – we wrześniu her-

„Klienci najczęściej kupują tylko jedno opa-

brze sprzedają się wszelkie mieszanki smaków

batę Lipton można było kupić w 91%, a Sagę

kowanie herbaty, ale co ósmy kupujący wkłada

z maliną, np. malina z cytryną, czy z żurawiną”

w 79% takich placówek. W tym czasie herbata

do koszyka od razu dwa lub więcej opakowań.

– informuje Agnieszka Bolewska, właścicielka

Minutka z oferty Mokate była dostępna w 74%

W ostatnich 12 miesiącach średnia wartość

sklepu abc.

placówek, a produkty marki Posti pojawiały się

transakcji zakupu herbaty w sklepie małofor-

W chłodniejszych miesiącach klienci sklepu

na półkach w 53% sklepów.

matowym wyniosła 5,57 zł” – dodaje Elżbieta

pod Gdańskiem częściej sięgają po gorące cze-

Szarejko, CMR.

kolady. „Mamy w tym okresie wyeksponowane

„Niekwestionowanym liderem sprzedaży
herbat w sklepach małoformatowych jest Unilever (marki Lipton i Saga) – w pierwszych 9
miesiącach 2017 r. firma ta miała około 42%
udziałów w sprzedaży tej kategorii. Na kolej-
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Gorące napoje na półkach
sklepowych
Napoje gorące oraz rozgrzewające to ka-

przy kasie jednorazowe saszetki i klienci nawet pod wpływem impulsu dokonują zakupu.
Jest to marka DecoMorreno, w jednorazowej
porcji. Oprócz tego wszelkiego rodzaju kisie-

Kategorie produktów

MO KATE

le do kubka są kupowane jako rozgrzewająca
przekąska. Również Cappucino od Mokate
o smaku czekoladowym częściej kupowane
jest jesienią. Mamy w sprzedaży zarówno małe
saszetki jak i większe opakowania. U mnie
w sklepie musi być również kawa Inka. Są na
nią stali klienci” – wyjaśnia właścicielka sklepu.
Jak przyznaje pani Agnieszka, klienci przychodzący do sklepu kierują się różnymi cechami produktów przy zakupie. Jednak więcej
jest osób, które wybierają dobre i znane marki.
Stawiają na jakość.
„Zdarza się, że robimy promocje na herbaty,

Gdy za oknem aura nie specjalnie nam sprzyja, warto sięgnąć po specjalne, limitowane
edycje czekolad na gorąco – Warming Chocolate Drink. To wyjątkowe połączenia smaku mocnej czekolady z miętą z chili, piernikiem lub wiśnią wspartą aromatem ostrego
chili. Każda z nich nie tylko rozgrzewa, ale
i zgodnie z właściwościami czekolady dodaje energii i zdecydowanie poprawia nastrój.
Zwolennikom kawy Mokate poleca z kolei
serię Cappuccino Winter Taste. W zimowej ofercie znajdują się ciekawe smaki ulubionego
cappuccino Polaków – orzechowe, piernikowe i rumowo-rodzynkowe. Cała oferta na zimowy sezon 2017/2018 zamknięta jest w wygodnych, atrakcyjnych wizualnie puszkach.
Dzięki temu, nie tylko doskonale smakują, ale i mogą być miłym prezentem dla bliskich osób.

głównie Lipton. Mamy osobną półkę na produkty przecenione, a klienci ją znają i wiedzą,
gdzie szukać takich produktów. Artykuły ustawione na tej półce sprzedają się w dużo większej ilości” – wyjaśnia pani Agnieszka.

Kawa w sklepach
małoformatowych
Trudno znaleźć sklep małoformatowy do
300 mkw., który nie miałby w ofercie ani
jednej kawy. Jak podaje CMR we wrześniu
2017 r. kategoria ta była dostępna w 97%
wszystkich placówek w tym formacie. Kawę
mieloną można było znaleźć na półce 96%
placówek sprzedających kawę. Miksy i kawy
rozpuszczalne miało w ofercie 89% takich
sklepów. Kawę cappuccino można było ku-

Agnieszka Bolewska,
Właścicielka
Sklep abc
ul. Akacjowa 4
Borkowo, Gdańsk

pić w 65% placówek sprzedających kawę,
ale tylko co piąty sklep miał na półce kawę

od stycznia do września 2017 r. najsilniejszy-

marki (m.in. Mokate Caffetteria, Mokate Maestro

ziarnistą, zaś kawę w kapsułkach oferowało

mi markami na całym rynku kaw były Jacobs

Renato Bonni i Mokate Mix) w pierwszych dzie-

zaledwie kilka procent placówek małego for-

Krönung i Prima Finezja (obie z portfolio Jacobs

więciu miesiącach 2017 r. odpowiadały łącznie

matu. Na półce z kawą w typowym sklepie

Douwe Egberts), wygenerowały one łącznie

za niemal 90% obrotów tą kategorią w sklepach

małoformatowym do 300 mkw. można zna-

26% wartości sprzedaży kaw” – informuje Elż-

małoformatowych.

leźć około 23 różnych produktów.

bieta Szarejko, CMR.

Czekolada do picia

„Największą popularnością wśród klientów

Według CMR w segmencie kaw mielonych li-

sklepów małoformatowych cieszy się kawa

derem jest Prima Finezja – w okresie od stycznia

Inną kategorią, której sprzedaż zaczyna ro-

mielona, która w okresie styczeń – wrzesień

do września 2017 r. roku marka ta wygenerowa-

snąć wraz z nastaniem chłodów, jest czekolada

2017 r. generowała około 65% obrotów tą ka-

ła ponad 20% wartości sprzedaży. W segmencie

do picia. Sezonowość widać również w dystry-

tegorią. Kawa rozpuszczalna odpowiadała za

kaw rozpuszczalnych najważniejszą marką po-

bucji – w styczniu 2017 r. czekolady do picia

23% wartości sprzedaży, natomiast miksy ka-

zostaje Nescafé Classic – w omawianym okresie

można było kupić w co trzecim sklepie ma-

wowe – za około 7%.

jej udziały w wartości sprzedaży tej kategorii

łoformatowym do 300 mkw., ale już w lipcu

Największy udział w wartości sprzedaży całej

w sklepach małoformatowych do 300 mkw.

i sierpniu tego typu produkty miała w ofercie

kategorii kawy ma firma Jacobs Douwe Egberts

wyniosły ponad 25%. Jeszcze wyższe udziały

tylko co czwarta placówka. Według CMR, nie-

(m.in. marki Prima Finezja, Jacobs Krönung),

(ponad 62%) marka Nescafé Classic zdobyła

zależnie od pory roku wybór czekolad do picia

za nią plasują się Strauss Cafe (marki MK Cafe,

w kategorii miksów kawowych. Segment kaw

w sklepach małego formatu nie jest zbyt szeroki

Prima, Eite Fort) i Nestlé (Nescafé). W okresie

cappuccino zdominowała firma Mokate – jej

– na półce można znaleźć zwykle tylko 1 lub 2
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warianty. W niewielkich sklepach osiedlowych
najlepiej sprzedają się czekolady w niewielkich
jednoporcjowych opakowaniach (20 lub 25 g),

Z OFERTY PRODUCENTA
EXCELLENCE

Syrop babci Jadzi: malinowy, aroniowy, z czarnych jagód, dzika róża i czarny bez

po które sięga aż 3 na 4 klientów kupujących
czekolady do picia. Z tego względu klienci
często decydują się na zakup większej liczby
opakowań. W okresie od października 2016 r.
do września 2017 r. 45% klientów kupujących
czekolady do picia zadowoliło się jednym opakowaniem, trzech na dziesięciu kupujących
zdecydowało się na zakup dwóch opakowań
czekolady, a w co czwartym koszyku zakupowym z tą kategorią można było znaleźć 3 lub
więcej opakowań. Średni wydatek klientów
sklepów małoformatowych na czekolady do
picia wyniósł w omawianym okresie 2,4 zł.
Z danych CMR wynika, że liderem sprzedaży czekolad do picia w sklepach małofor-

z dodatkiem goździków, z gałką muszkatoło-

grzanych – najczęściej na półce można znaleźć

matowych jest firma Maspex z marką La Festa

wą, imbirem, cytryną, miodem czy chili. Bar-

1 lub 2 warianty.

– w okresie od października 2017 r. do wrze-

dzo dobra jest właśnie gorąca czekolada z chili.

CMR podaje, że w sklepach małoformato-

śnia 2017 r. jej udziały w obrotach tą kategorią

Ja np. sama tworzę takie rozgrzewające napoje

wych najczęściej kupowaną marką jest Grza-

wyniosły około 85%. Produkty marki La Festa

kupując oddzielnie imbir w korzeniu czy inne

niec Galicyjski firmy Jantoń – w okresie od

zdominowały zestawienie najlepiej rotujących

dodatki. Tutaj sprawdza się dobrze podstawo-

października 2016 r do września 2017 r. odpo-

produktów z tej kategorii. Największą popu-

wy wariant herbaty earl grey ” – informuje pani

wiadała ona za prawie 60% wartości sprzedaży

larnością cieszy się wariant Chocolatta Hot

Justyna Raca.

tej kategorii. Innymi popularnymi markami są

Classico 25 g (we wrześniu był obecny na nie-

W sopockim sklepie dostępne są herbaty:

Zbójeckie Grzane (Jantoń) oraz Grzane Staro-

mal 40% paragonów z czekoladą do picia), za

Posti, Lipton, Yunnan, Big-Activ, Vitax, Tetley.

toruńskie (Henkell&Co). Wina grzane są ofe-

nią uplasowały się Chocolatta Hot Milky 25 g

„Mamy również Cappuccino w kilku warian-

rowane w nieco większych opakowaniach niż

i Chocolatta Hot Classico w pudełku 150 g.

tach: waniliowe, śmietankowe, orzechowe,

inne wina – większość „grzańców” w sklepach

czekoladowe oraz z magnezem. Również

małoformatowych ma pojemność 1000 ml,

w okresie jesiennym sporo klientów sięga po

podczas gdy na przykład w segmencie win

Przepis na rozgrzanie
W Sopocie w sklepie spożywczo-przemysło-

syropy, które są idealnym dodatkiem do herba-

stołowych dominują butelki o pojemności

wym „Miro” znajdującym się przy ulicy Kujaw-

ty. Smaki: wiśniowy, malinowy i truskawkowy

750 ml. Średnia cena win grzanych w sklepach

skiej 38 pracuje pani Justyna Raca, i jak przy-

rotują na bieżąco. Klienci bardzo dobrze znają

małoformatowych wynosi nieco ponad 15 zł.

znaje, wraz z nadejściem jesieni wzrasta popyt

markę Herbapol i w związku z tym to ona do-

„Klienci sklepów małoformatowych najchęt-

na dodatki i produkty pozwalające przygotować

minuje na półkach sklepu, w którym pracuję”

niej kupują wina grzane w weekendy – aż 40%

ciepły, rozgrzewający napój. „Mężczyźni sięgają

– wyjaśnia ekspedientka.

transakcji ma miejsce w piątki lub soboty. Zde-

po wódkę przygotowując tzw. groga. Jest to mieszanka ciepłej wody, miodu, cytryny i mocniej-

Wino grzane

cydowana większość kupujących zadowala się
jedną butelką wina grzanego, ale co dziesiąta

szego alkoholu. Może być rum, wódka, dobrze

Wina grzane są kategorią typowo sezonową-

osoba sięgająca po ten rodzaj alkoholu decy-

rozgrzewa i jest dobre na grypę. W tym okresie

sprzedaż wzrasta w okresie jesiennym, osiąga-

duje się na zakup dwóch lub więcej opako-

wzrasta również zainteresowanie wszelkiego ro-

jąc szczyt w grudniu lub styczniu, a następnie

wań” – informuje Elżbieta Szarejko z CMR.

dzaju grzańcami alkoholowymi.

z miesiąca na miesiąc spada. Jak wynika z da-

Syropy

Z alkoholi jesienią standardem w sopockim

nych paragonowych CMR, około 80% obrotów

sklepie jest Grzaniec Zbójnicki. Również wy-

tą kategorią przypada na okres od listopada do

Syropy owocowe to kategoria, po którą klien-

trawne czerwone wino jest kupowane do zro-

marca. W styczniu 2017 r. wino grzane miało

ci sklepów małoformatowych chętnie sięgają

bienia grzańca, najczęściej wybierane są marki

w ofercie 45% wszystkich sklepów małoforma-

zarówno latem, jak i zimą. „O ile latem często

Carlo Rossi oraz Kadarka. „Herbaty bardzo

towych. Klienci tego typu placówek raczej nie

są one kupowane z myślą o przygotowaniu

dobrze sprawdzają się na rozgrzanie. Najlepiej

powinni spodziewać się szerokiej oferty win

napojów gaszących pragnienie, to w chłodniej-

120 |

www.hurtidetal.pl

Kategorie produktów

HERBAPO L-LUBLIN

szych miesiącach syropy częściej są kupowane ze względu na właściwości
lecznicze i rozgrzewające. We wrześniu 2017 r. syropy można było kupić

Rozgrzej się w zimowe wieczory syropami z limitowanej
serii Sekrety Smaku
marki Herbapol

w ponad 90% sklepów małoformatowych. Klienci zwykle mogą wybierać spośród 4-5 wariantów syropów. W 60% placówek małego formatu,
które prowadzą sprzedaż tej kategorii we wrześniu można było znaleźć
syropy marki Owocowa Spiżarnia (Herbapol Lublin), a w 50% takich
sklepów dostępne były produkty marki Paola (Kofola). Klienci sklepów
małoformatowych najwięcej wydają właśnie na syropy Owocowa Spiżarnia (niemal 50% udziałów w wartości sprzedaży w okresie październik
2016 r. – wrzesień 2017 r.) i Paola (26% udziałów). Na trzecim miejscu
plasuje się Maspex z marką Łowicz (około 8%). Najczęściej wybierane
warianty syropów to syrop malinowy Owocowa Spiżarnia (w ostatnich
12 miesiącach pojawiał się na co czwartym paragonie z tą kategorią
oraz syrop Domowy Owocowy Paola o smaku malinowym. Do koszyków klientów często trafia też syrop malinowy z oferty Cymes, a także
inne warianty syropów Owocowa Spiżarnia: Wiśnia, Truskawka, a także
Malina z Żurawiną i Malina z Kwiatem Lipy” – informuje ekspert CMR.
Zakup syropu raczej rzadko jest jedynym celem wizyty w sklepie
małoformatowym (tylko na co dziesiątym paragonie z tą kategorią nie
występują inne produkty), zwykle jest on dokładany do większych zakupów. Najczęściej w koszykach obok syropu ląduje piwo, woda, a także

Jesień i zima oferują nam
coraz dłuższe wieczory,
które chętnie spędzamy
w domowym zaciszu. Dobra książka, film oraz kubek gorącego napoju z plasterkami owoców oraz syropem Sekrety
Smaku od Herbapolu to świetny pomysł na umilenie sobie jesiennego wieczoru. W nowej, limitowanej edycji tych produktów, każdy znajdzie smak dla siebie. Do wyboru są aż trzy warianty: kwiat
lipy z miodem, pigwa oraz imbir. Każdy z nich swoimi ciepłymi barwami nawiązuje do sezonu jesienno-zimowego.
Syrop o smaku kwiatu lipy z miodem jest idealnym dodatkiem
do gorącej wody lub ulubionej herbaty, dostępnym wyłącznie
w ofercie marki Herbapol. Warianty o smaku imbiru i pigwy dodadzą wyrazistego charakteru również grzanemu winu czy piwu.
Syropy Sekrety Smaku marki Herbapol nie zawierają konserwantów i są pasteryzowane. Wszystkie są wzbogacone w witaminę C. Dostępne w butelkach o pojemności 420 ml.

CM

MY

reklama

Aleksander Kaleta
Dyrektor Handlowy
EMIX
Jesienna aura sprawia, że szukamy
sposobów na rozgrzanie się – gdy
temperatura spada poniżej 10 st. C
warto sięgnąć po nowe kisiele EMIX.
Rozgrzewający kisiel sprawdzi się doskonale zamiast klasycznej herbaty po jesiennym spacerze, czy zimowych zabawach w śniegu, jeździe na nartach czy łyżwach. Oferta
EMIX została uzupełniona o kisiele błyskawiczne w trzech smakach
skomponowanych specjalnie z myślą o chłodnych dniach. Jesienno-zimowa odsłona naszych kisieli rozgrzewa nowymi połączeniami
smaków: maliny z cytryną, miodem i imbirem; jabłka z gruszką i cynamonem; śliwki z gruszką i goździkiem. Wszystkie wersje zawierają
kawałki owoców oraz witaminę C. Nasze nowe kisiele sprawią, że
poczujesz się wyjątkowo ciepło w chłodne i wietrzne jesienne dni
oraz zimowe wieczory. Rozgrzewający kisiel sprawdzi się świetnie
również, jako przekąska w pracy, czy szybki i łatwy w przygotowaniu
deser dla dzieci.

na syrop średnio 4,9 zł. Zdecydowana większość transakcji dotyczyła
zakupu tylko jednej butelki syropu, ale na co dwudziestym paragonie
można było znaleźć dwa opakowania.
Z ulubionym rozgrzewającym napojem chłodny, zimowy wieczór nie
jest już taki straszny. Wystarczy herbata, gorąca czekolada czy alkohol,
odpowiednie dodatki i o chłodnym dniu można zapomnieć!
Monika Kociubińska
www.hurtidetal.pl
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soki i napoje niegazowane. W ostatnich 12 miesiącach klienci wydawali
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Co o „paluszkach”
trzeba wiedzieć
- czyli trochę teorii
o bateriach
Piloty zdalnego sterowania, elektroniczne zabawki,
bezprzewodowe klawiatury i myszy, latarki, aparaty cyfrowe – to
jedne z wielu urządzeń, które do działania wymagają zasilania,
zwykle jednego, dwóch lub czterech tak zwanych paluszków.
Co powinniśmy wiedzieć o bateriach? Co oferuje rynek? Jakie są
podstawowe zasady użytkowania i utylizacji baterii?
Ogniwa na początku należy podzielić na te

„Jeżeli chodzi o skład chemiczny mamy na

„Najbardziej popularne baterie, których nie

jednorazowego (baterie) i wielokrotnego użyt-

rynku baterie węglowo-cynkowe – najtańsze

może zabraknąć w ofercie sklepu to baterie

ku (akumulatorki). Zarówno baterie, jak i aku-

i najmniej wydajne; baterie alkaliczne – w ob-

alkaliczne. Mimo, że są droższe od zwykłych

mulatorki mogą mieć bardzo zróżnicowany

rębie których znajdziemy te, które nadają się

baterii, są dużo bardziej wydajne. Można ich

skład chemiczny.

do urządzeń o niskim, średnim i wysokim po-

używać nawet do 10 razy dłużej, chociażby

borze mocy, są to baterie najpopularniejsze

w urządzeniach o dużym poborze mocy jak

Podział baterii

i cechujące się największą ofertą produktową;

zabawki czy gry elektroniczne. Okres świąt to

Baterie z kolei można sklasyfikować na dwa

a także baterie litowe – stworzone do zadań

czas wzmożonych zakupów prezentów, a to

sposoby – pod względem składu chemicznego

specjalnych, do urządzeń o wysokim poborze

przekłada się na zakup baterii” – dodaje Wio-

oraz rozmiaru.

mocy, działających w rozpiętości temperatur

letta Bartosiewicz z GP Battery (Poland).

Z OFERTY PRODUCENTA
GP BATTERY
(POLAND)
Baterie
Alkaliczne Ultra
GP BA-NA-NA
AAA, AA, 1,5V,
(4 szt.)

od -40 do +60 stopni” – informuje Jowita Pasturczyk, Energizer Group Polska.

Ważny rozmiar

Najbardziej popularne baterie konsumenc-

Najpopularniejsze rozmiary ogniw konsu-

kie, to baterie alkaliczne i cynkowo-węglowe.

menckich to AA, AAA, C, D i 9V. Według Zofii

Te ostatnie nadają się do podstawowych za-

Mirskiej, Spectrum Brands Poland, dwa pierw-

stosowań i są mało wydajne energetycznie.

sze rozmiary to asortyment obowiązkowy każ-

Są też coraz bardziej wypierane z rynku przez

dego punktu sprzedaży, nawet najmniejszego.

baterie alkaliczne.

Nie wolno także zapominać o bateriach spe-

GP BATTERY (PO LA ND)
Wyciągnij minionka z paki – pod takim hasłem marka GP Batteries rozpoczyna
promocję konsumencką, która potrwa od 20 listopada do 31 stycznia 2018 r. Akcją objęte są wszystkie baterie GP, w szczególności limitowana edycja baterii alkalicznych GP
BA-NA-NA z wizerunkiem uwielbianych na całym świecie minionków. Każdy kto zakupi
baterie GP, zachowa paragon, polubi markę GP na FB i zaskoczy komisję konkursową
odpowiedzią na pytanie „Jak wyciągnąć minionka z paki?” ma szansę wygrania samochodu Mini Cooper. Dodatkowo do wygrania są karty przedpłacone oraz Powerbanki
z minionkiem. Promocja otrzyma szerokie wsparcie medialne.
Więcej informacji na www.minizpaki.pl
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SPECTRUM BRA ND S PO LA ND

Z OFERTY PRODUCENTA
SPECTRUM BRANDS
POLAND

Baterie VARTA Longlife AA, AAA
(6 szt.)

Świąteczna akcja charytatywna VARTA
„Let Magic Moments happen! Każda bateria pomaga!”
VARTA przekaże częściowy dochód ze sprzedaży promocyjnych opakowań baterii Longlife AA i AAA (6 szt.) na rzecz pracy z dziećmi z Akademii Przyszłości (ogólnopolskiego
programu, mającego na celu przeprowadzenie dzieci od porażki w szkole do sukcesów
w życiu). Badania konsumenckie* wskazują na ogromny potencjał akcji: 70% Polaków
deklaruje niesienie pomocy w okresie świątecznym, a aż 2/3 z nich wspiera właśnie
dzieci. Partnerzy handlowi włączając się do akcji nie tylko zwiększą zyski ze sprzedaży,
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.

CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ CIESZĄ SIĘ
RÓWNIEŻ BATERIE SPECJALISTYCZNE, A WŚRÓD
NICH CR2032
cjalistycznych (w tym guzikowych), które także
mają bardzo zróżnicowane składy chemiczne
– baterie alkaliczne, srebrowe, litowe, itd. Do
najbardziej popularnych typów tych ogniw należą m.in.: CR2032, CR2025 czy V13GA. Zasilają one takie urządzenia, jak wagi kuchenne
i łazienkowe, piloty do bram, kluczyki samochodowe, itp. Wreszcie mamy także baterie do
aparatów słuchowych, wykonane w technologii cynkowo-powietrznej i występujące w czterech rozmiarach: 10, 13, 312 i 675.

Baterie w codziennym
użytku
Urządzenia na baterie towarzyszą nam na
każdym kroku. W gospodarstwach domowych
najczęściej wykorzystuje się je do pilotów, ze-

Podstawowe zasady użytkowania baterii

garów, latarek, zabawek i bezprzewodowych

W codziennym użytku baterii warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

urządzeń do gier oraz komputerów.

•

Jak zauważa Jowita Pasturczyk, Energizer

ginalnym opakowaniu, nie luzem – w ten sposób mamy pewność, że nie dojdzie

Group Polska, coraz więcej baterii potrzebnych
jest również do urządzeń do fitnessu, a także

przechowujemy baterie w suchym, nienasłonecznionym miejscu, najlepiej w orydo ich zwarcia;

•

dostosowujemy nie tylko rozmiar baterii do naszego urządzenia, ale także jej ro-

pomiaru zdrowia. Duża część baterii wykorzy-

dzaj – np. bateria cynkowo-węglowa wielu bardziej skomplikowanych, energo-

stywana jest także w czujnikach czy inteligent-

chłonnych urządzeń nie zasili w ogóle, lub będą one działały bardzo krótko. Dla

nych rozwiązaniach, zwiększających komfort

takich urządzeń przeznaczone są baterie alkaliczne;

w mieszkaniu. Warto tu zwrócić uwagę na fakt,

•

że mimo iż w dalszym ciągu najczęściej używanymi bateriami są popularne paluszki w rozmiarze

jeżeli nie będziemy używać urządzenia przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego
baterie;

•

zużytych baterii nie wolno wyrzucać do kosza! W obecnych czasach w każdym

AA oraz AAA, to z uwagi na miniaturyzujące się

większym sklepie znajdziemy specjalne pojemniki, do których możemy wyrzucić

urządzenia – coraz większą popularnością cieszą

zużyte baterie, dzięki czemu będą one mogły zostać zutylizowane w nieszkodliwy

się również baterie specjalistyczne, a wśród nich

dla środowiska sposób oraz poddane recyklingowi.

– CR2032, której nie może zabraknąć w sklepie.
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Z OFERTY PRODUCENTA
PANASONIC

Baterie
Alkaliczne –
Evolta AA (4 szt.)

Akumulatory
– Eneloop Pro
AA (4 szt.)

Kateogrie produktów

18 LUTEGO OBCHODZIMY DZIEŃ BATERII.
DLACZEGO? W TYM DNIU URODZIŁ SIĘ
ICH TWÓRCA – ALESSANDRO GIUSEPPE
ANTONIO ANASTASIO VOLTA. W 1800 ROKU
SKONSTRUOWAŁ OGNIWO VOLTY POPRZEZ
ZANURZENIE PŁYTEK MIEDZI I CYNKU
W WODNYM ROZTWORZE KWASU SIARKOWEGO,
A W 1801 ZAPREZENTOWAŁ PRZED SAMYM
NAPOLEONEM BONAPARTE – STOS VOLTY.
Baterie kupowane w ciągu
ostatnich 12 miesięcy

ENERGIZER GROUP POL SKA
Filmy pełne pozytywnej energii
Na wszystkich, którzy zdecydują się na zakup dwóch promocyjnych blistrów baterii
Energizer, czekają starannie wyselekcjonowane filmy w jakości HD. Do wyboru będzie
aż 20 niesamowitych produkcji!
Wystarczy kupić dwa promocyjne blistry baterii Alkaline (AA/AAA) lub Max (AA/AAA),
aby otrzymać specjalne kody, które po wpisaniu na www.energizermovies.com otworzą
dostęp do wyselekcjonowanych filmów na Google Play. Spośród 20 atrakcyjnych tytułów
wybieramy jeden i dodajemy go do własnej kolekcji.
Z platformy pobrać będzie można maksymalnie 3 filmy, a każdy pobrany film będzie można oglądać w wysokiej rozdzielczości na dowolnym urządzeniu mobilnym bez końca!
Akcja potrwa do 31 grudnia 2017 roku. Kody można wykorzystywać do 31.07.2018 r.
Więcej informacji na: www.energizermovies.com

ruchu czy też w miejscach, gdzie krzyżują

Zwłaszcza, że w ostatnich latach rośnie popyt

się drogi – takie miejsca generują więcej

na przenośne źródła energii.

potencjalnych punktów styczności ze znaj-

kupił(a)

46,97%

53,03%

nie kupił(a)

BERKSHIRE
HATHWAY
Duracell
Turbomax AA
(4 szt.)

Bateria, jako produkt impulsowy sprzedaje się dobrze wtedy, gdy jest widoczna. Im
więcej więc szans na dostrzeżenie baterii ma

11,93%

powierzchniowych to właśnie dodatkowe lokalizacje (poza półką główną) odpowiadają za
największy obrót. Warto wspomnieć o zasadzie

Energizer
Alkaline Power
AA (4 szt.)

Energizer Max
Powerseal AA
(4 szt.)

koszty związane z wyborem konkretnego ro-

Baterie to interesujący z punktu widzenia

dzaju baterii. Oszczędność wynikająca z za-

handlowca produkt. Pomimo, iż cechuje je

kupu tańszego produktu – w przypadku baterii

niewielki udział w ogólnej wartości sprzedaży,

– okazuje się złudna.

sprzedawcy mogą liczyć na wysokie marże.

Monika Górka

Liczba kupionych baterii
w ciągu ostatnich 6 miesięcy

5,19%

4,28%

2,82%
6-9
3-5
10-13
20+
1-2
14-19
baterii baterii baterii baterii baterie baterii

konsument, tym większe obroty będzie generował sklep. „W przypadku sklepów wielko-

Warto uzmysławiać klientom faktyczne

ENERGIZER
GROUP
POLSKA

reklama

12,91%

9,83%

Miejsce baterii w sklepie

dującymi się tam produktami.

Z OFERTY PRODUCENTA

źródło: Badanie TGI
Kantar Millward Brown
lipiec 2016 r. - czerwiec 2017 r.

JAKO PIERWSZY POJĘCIA „BATERIA” UŻYŁ W 1784
ROKU BENIAMIN FRANKLIN DLA OPISANIA
NAŁADOWANEJ ELEKTRYCZNIE SZKLANEJ PŁYTKI.

komplementarności – czyli o umieszczaniu baterii bezpośrednio przy urządzeniach, które do

nieuświadomioną potrzebę, której nie poznał-

niemniej jednak, jak przyznaje Jowita Pa-

działania czy do zasilania potrzebują właśnie

by, gdyby produkty stały oddzielnie, każdy na

sturczyk, Energizer Group Polska, warto

baterii np. zabawki, latarki. Przy odpowied-

swoim dziale” – mówi Zofia Mirska, Spectrum

pamiętać również o zaopatrzeniu w baterie

niej powierzchni sklepowej można zastosować

Brands Poland.

półki głównej, miejsc z urządzeniami dzia-

cross-merchanising, czyli pokazywanie razem

Baterie to kategoria impulsowa. Oznacza

łającymi na baterie, a także powiązanymi

produktów z różnych kategorii np. w trakcie

to, że maksymalizacja punktów kontaktu

tematycznie z zasilaniem. Ekspozycji nie

akcji świątecznej w pobliżu lampek można

z tym produktem przyczynia się do zwięk-

może zabraknąć również w sekcji z zabaw-

eksponować baterie itp. Cross-merchandising

szenia odsprzedaży. Strefa impulsowa jest

kami. Dodatkowe ekspozycje powinny zna-

często pomaga konsumentowi zrealizować

więc obowiązkowym miejscem w sklepie,

leźć się także w sekcji o dużym natężeniu
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Krem ochronny Bambino

Tropikalne CleanHands
Odświeżające mydło do mycia rąk
o działaniu antybakteryjnym delikatnie się pieni, skutecznie oczyszczając
i odświeżając ręce. Orzeźwiający
zapach owoców tropikalnych sprawia, że mycie rąk staje się wyjątkowo
przyjemne. Skutecznie usuwa brud
i bakterie, pozostawiając ręce w idealnej czystości.

Nadszedł czas jesiennej słoty, ale to nie powód by rezygnować ze
spacerów na świeżym powietrzu. Krem ochronny Bambino świetnie
zadba o skórę maluszków, zarówno w ciepłe dni, jak i podczas jebambino_prasa_282x282.indd 1

16mld
20mld

siennego ochłodzenia. Doskonale natłuszcza chroniąc skórę przed

WARTOŚĆ RYNKU KOSMETYCZNEGO W 2016 R.

(W PLN)

PROGNOZOWANA WARTOŚĆ RYNKU
KOSMETYCZNEGO W 2021 R.

Bella Ideale StaySofti

Rynek kosmetyczny
w liczbach

Oferta marki Bella rozszerza się o nową li-

nię ultracienkich podpasek higienicznych Bella
Ideale. Nowe podpaski Bella Ideale StaySofti to
ukłon w kierunku kobiet poszukujących wyjątkowej miękkości. Unikatowe pokrycie StaySofti™
o podwójnej strukturze połączonych włóknin
powoduje, że podpaska jest niezwykle delikatna
oraz zapewnia uczucie naturalności. Ultracienka
i idealnie miękka podpaska Bella Ideale dostępna
jest w dwóch wariantach: normal oraz night (poWdrożeniu nowych wyrobów towarzyszy silne wsparcie medialne – reklama telewizyjna, prasowa, radiowa oraz działania w internecie.

godzi podrażnienia i odparzenia, niweluje uczucie świądu i suchej

nek kolejnych dwóch

skóry oraz wysypkę. Jest odpowiedni dla skóry wrażliwej, skłonnej

produktów z serii Dix

do alergii. To krem uniwersalny. Jego wersję o pojemności 75 ml

Professional, tym sa-

warto mieć zawsze przy sobie – idealnie pasuje do damskiej torebki

mym

i dziecięcego wózka.

szczegółowo zastoso-

Soraya IDEAL BEAUTY

wanie poszczególnych

Linia kosmetyków pielęgnacyjnych z efektem „instant beauty”.
Dzięki nim skóra zyskuje atrakcyjny wygląd już od pierwszej aplikacji. Starannie dobrane składniki

Przemysłu Kosmetycznego w „Raporcie o stanie

i formuły zapewniają jej optymal-

Polskiej branży kosmetycznej w Polsce 2017”

ną pielęgnację, a także nawilżenie

wynika, że wartość polskiego rynku kosmetycz-

i promienny blask. Nowości to

nego w 2016 r. wyniosła 16 mld zł*. Oznacza

Hydro-Krem Soraya IDEAL BE-

to, że Polska jest szóstym rynkiem na kontynen-

AUTY oraz Złoty Krem-Esencja

cie, ustępując tylko największym europejskim

Soraya IDEAL BEAUTY.

ki stałemu rozwojowi w ciągu ostatnich 15 lat.
Realny skumulowany wzrost rynku w tym okre-

Nowości dla cery dojrzałej
Dermika
Dermika Hydralogiq to linia
inspirowana profesjonalnym zabiegiem hydradermabrazji, który wykorzystuje odmładzającą
synergię eksfoliacji i regeneracji
skóry. Seria przeznaczona jest do
pielęgnacji cery 30+, a jako nowości pojawiły się dwa kremy przeznaczone do pielęgnacji cery dojrzałej po 40. roku
życia. Krem enzymatyczny korektor zmarszczek na dzień oraz Krem enzymatyczny stymulator odnowy na noc – redukcja zmarszczek, odnowa skóry, nawilżenie, porcelanowa

Dodatek do prania Sanytol

sie to 32%, czyli średnio 2% rocznie. Natomiast

Nowość Sanytol to dezynfekujący dodatek do pra-

nominalny skumulowany wzrost rynku wyniósł

nia. Do tej pory pranie ręczników czy pościeli koja-

w tym okresie aż 78% – wartość rynku w ce-

rzone było z koniecznością zastosowania wysokiej

nach bieżących od 2002 do 2016 r. urosła z 9 do

temperatury. Pranie w niskich temperaturach nie eli-

16 mld. Skok branży jest imponujący, szczególnie

minuje wszystkich zarazków. Dodatkowo pranie wielu

w porównaniu z sytuacją w innych państwach

delikatnych tkanin wymaga stosowania niskich tempe-

europejskich. Spośród szóstki największych eu-

ratur. Sanytol dodatek do prania dezynfekuje w niskiej

ropejskich rynków kosmetycznych Polska w uję-

temperaturze, bo jest skuteczny już w 20°C, usuwa

ciu realnym (w cenach stałych) rosła najszybciej.

nieprzyjemne zapachy i przeznaczony jest do wszyst-

To tym bardziej istotne, że inne duże rynki jak

kich rodzajów tkanin białych i kolorowych. Zmiękcza

np. francuski i włoski nie tylko nie odnotowały

i odświeża tkaniny nadając im subtelny zapach białych

wzrostów, ale wręcz się skurczyły (odpowiednio

kwiatów. Jest idealny do ubranek dziecięcych, śliniaków i pluszaków,

o 0,19% i 1,09%).

ubiorów i butów sportowych, ręczników, pościeli, prześcieradeł, bielizny

gładkość, promienna cera!
www.hurtidetal.pl

odświeżyła

Z danych zebranych przez Polski Związek

Brytanii. Polski rynek osiągnął taki poziom dzię-

*Wartości rynku przedstawione są jako łączne wartości sprzedaży detalicznej. Dane: Euromonitor International.

Firma Gold Drop

wiatrem oraz długotrwale nawilża, zapobiegając wysuszeniu. Ła-

gospodarkom, m.in. Niemiec, Francji i Wielkiej

lecana na noc oraz przy bardzo obfitych miesiączkach).
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Odświeżony wizerunek
Dix Professional

oraz legowisk i tkanin mających kontakt ze zwierzętami.

wizeru-

podkreślając

preparatów.
Dix Professional uniwersal cleaner

– płyn uniwersalny do

czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, m.in. fug, powierzchni
ceramicznych, plastikowych, dzięki swoim właściwościom doskonale radzi sobie z mocnymi zabrudzeniami. Specjalnie dobrane
składniki precyzyjnie usuwają przypalenia i nagromadzony na powierzchniach tłuszcz.
Dix Professional mleczko w sprayu do łazienki – precyzyjnie
usuwa nagromadzony osad z mydła i kamienia oraz inne uciążliwe
zabrudzenia. Dzięki zastosowaniu rozpylacza, preparat łatwo i równomiernie się rozprowadza, ułatwiając tym samym aplikację na nierównych powierzchniach i miejscach trudno dostępnych.

Perlux Perfume – nowa seria
koncentratów do płukania tkanin
Lakma Strefa wprowadziła na rynek nową
linię koncentratów do
płukania tkanin, inspirowaną zapachami ekskluzywnych

perfum.

Linia Perlux Perfume to
3 skoncentrowane płyny
Passion, Elegance i Glamour. Esencjonalna formuła linii Perlux
Perfume zwiększa wydajność płynu oraz gwarantuje długotrwały zapach. Precyzyjnie dobrane składniki zapewniają ochronę
tkanin, przedłużenie ich żywotności oraz wyjątkową miękkość
i przyjemność w dotyku. Zawarta w nich technologia EASY
IRON redukuje liczbę zagnieceń i ułatwia prasowanie.
www.hurtidetal.pl
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Wyższy poziom pielęgnacji
Pielęgnacja na najwyższym
poziomie bez wychodzenia
z domu i wydawania fortuny
w profesjonalnych salonach SPA?
Czy to w ogóle możliwe?
Przekonajmy się zatem, czy wśród kosmetyków dostępnych w sklepach i drogeriach znajdziemy takie, które spełnią wysokie wymagania
konsumentek i pozwolą na stworzenie im własnego, prywatnego SPA. Przecież piękna i zdrowa skóra, to podstawa dobrego samopoczucia!

Przede wszystkim
odpoczynek!
Przygotowując domowe SPA nie należy się
spieszyć. Jest to najważniejsza i niestety najczęściej pomijana zasada. Wynika to przede wszystkim z tego, że współcześnie zarówno kobiety, jak
i mężczyźni żyją w niesamowitym i często nie-

su, tylko dla siebie. Jest to ten moment, w którym

jak: aromatyczne świece czy kwiatowe zapa-

uzasadnionym pośpiechu i stresie. Codzienna

będzie mogła zapomnieć o pędzie dnia codzien-

chy na pewno pomogą wprowadzić spokojną

rutyna, deadline-y, zobowiązania, presja, a na-

nego i ukoić nerwy.

aurę. Kolejnym czynnikiem, który ułatwi stwo-

wet korki na drogach wywierają ogromny wpływ

Jak jednak powinny wyglądać przygoto-

na nasze samopoczucie, ale również odbijają

wania do domowego SPA w praktyce? Poza

się na naszym wyglądzie i zdrowiu. Dlatego też

pozytywnym nastawieniem i wolnym czasem

Na domowe SPA składa się kilka etapów

każda kobieta decydując się na „domowe SPA”

bardzo istotnym czynnikiem okazuje się ogólna

i poza pozytywnym nastawieniem, wizu-

powinna zarezerwować wystarczająco dużo cza-

atmosfera otaczająca kobietę. Drobiazgi, takie

alnym efektem oraz dużą ilością wolnego

Z OFERTY PRODUCENTA
ŚWIT PHARMA

Exclusive
Cosmetics SPA
Maska oczyszczająca
z węglem

Exclusive
Cosmetics SPA
Serum do stóp
regenerujące
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rzenie wymarzonego klimatu, może okazać się
kojąca muzyka, która pomoże w wyciszeniu.

Agnieszka Stankiewicz
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
Świt Pharma
Kosmetyki od lat niezmiennie pozostają w czołówce kategorii
wybieranych przez konsumentów na prezenty świąteczne. Wybór odpowiedniego produktu na prezent nie jest jednak prosty.
Łatwo popełnić faux pas, np. dając cioci krem przeznaczony dla
wieku 50+, podczas gdy ciocia ma jedynie 48 lat. Podobnie balsamy ujędrniające czy antycellulitowe mogą zostać nieodpowiednio zinterpretowane przez
obdarowanego. Produkty kolorowe czy zapachy wiążą się natomiast z ryzykiem nietrafienia
w gust obdarowanej/obdarowanego. Idealnym prezentem, nieobciążonym tego typu ryzykiem, są kosmetyki SPA, na przykład maski w postaci skarpetek i rękawiczek z serii Exclusive
Cosmetics SPA. Poza aspektem funkcjonalnym, tj. odżywienie, nawilżenie czy wygładzenie,
kosmetyki SPA dostarczają pozytywny przekaz emocjonalny, gdyż kojarzą się z relaksem, odpoczynkiem i chwilą dla siebie. Kosmetyki dedykowane są odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Seria SPA jest na każdą kieszeń, łatwa w użyciu, a przede wszystkim daje efekty,
jakimi nie powstydziłby się żaden zakład kosmetyczny. Jeszcze jeden ważny aspekt: kosmetyki
SPA oszczędzą nasz cenny czas, unikniemy korków, dojazdów, telefonów, itp.
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Z OFERTY PRODUCENTA
ORKLA CARE

Dermika 3-etapowe Programy
Pielęgnacyjne

O RKLA CAR E
Program pielęgnacyjny DERMIKA to domowa alternatywa dla zabiegów
profesjonalnych
Wiedza i doświadczenie ekspertów od pielęgnacji skóry pozwoliły stworzyć trójetapowe
Programy Pielęgnacyjne Dermiki. Zastosowano w nich zaawansowane formuły, wykorzystywane w profesjonalnych zabiegach Dermika Salon&Spa.
3-ETAPOWY PROGRAM NORMALIZUJĄCY Piękno bez kompleksów MOC ALG
do cery z niedoskonałościami: Profesjonalny peeling korundowy; Tonizująca esencja
z kwiatem lotosu; Normalizująca maska multi-algowa.
3-ETAPOWY PROGRAM REWITALIZUJĄCY Zastrzyk energii MOC WITAMINY C
do cery zmęczonej: Profesjonalny peeling korundowy; Tonizująca esencja z kwiatem
lotosu; Energizująca maska z witaminą C.
3-ETAPOWY PROGRAM UJĘDRNIAJĄCY Aktywacja młodości MOC PRO-KOLAGENU do cery pozbawionej napięcia: Profesjonalny peeling korundowy; Tonizująca
esencja z kwiatem lotosu; Odmładzająca maseczka pro-kolagenowa.
3-ETAPOWY PROGRAM ODŻYWCZY Rytuał odnowy MOC 7 OLEJKÓW do cery
przesuszonej: Profesjonalny peeling korundowy; Tonizująca esencja z kwiatem lotosu;
Bogata maska – 7 wyselekcjonowanych olejków.

Soraya
Oczyszczająca
Pianka do mycia
twarzy

spotykanymi peelingami są przede wszystkim

SPA”, takich jak różnego rodzaju maseczki do

Polki i nie budzą już takich emocji. Wystar-

peelingi ziarniste (mechaniczne) przeznaczo-

twarzy czy płatki pod oczy, które utrzymają na-

czy wejść do drogerii, aby przekonać się, że

ne w szczególności do skóry tłustej i miesza-

wet najdelikatniejsze okolice twarzy w dobrej

dostępne tam kosmetyki z powodzeniem

nej oraz enzymatyczne do cery wrażliwej

kondycji. Nie zapominajmy jednak o dłoniach,

pozwolą na przygotowanie SPA w domo-

i odwodnionej. Pamiętajmy jednak o tym,

które podczas codziennych obowiązków bądź

wym zaciszu. Szeroka oferta produktów

że producenci oferują bardzo urozmaicone

uciążliwych mrozów są najbardziej narażone

kosmetycznych z pewnością ułatwi też ich

i dostosowane do wszelkich potrzeb klientek

na urazy. Idealnym rozwiązaniem okazują się

dobór nawet najbardziej wymagającym kon-

kosmetyki oraz powiększają stale ofertę o co-

np. rękawiczki nasączone kompleksem aktyw-

sumentkom. Co więcej, kosmetyki są ideal-

raz bardziej innowacyjne produkty. Dlatego

nych składników, które nie tylko nawilżą, ale

nym pomysłem na świąteczny prezent. Prze-

też każda kobieta bez problemu znajdzie coś

też ujędrnią skórę dłoni.

cież każda Polka, bez względu na ilość czasu

odpowiedniego dla siebie.

Natłuszczenie i odżywienie
skóry
Po kojącej zmysły kąpieli i peelingu, przy-

Zabiegi SPA kojarzące się dotychczas
z drogimi wyjazdami do ekskluzywnych
ośrodków są już dostępne niemal dla każdej

oraz możliwości finansowe zasługuje na to,
aby być piękną i zrelaksowaną.
Anna Pańczyk

reklama

chodzi czas na natłuszczenie skóry. Wybór produktów jest ogromny, dlatego też kobiety mogą
mieć problem z wyselekcjonowaniem najodpowiedniejszych kosmetyków. Co prawda nie
ma produktu, który byłby idealny dla każdego,
jednak producenci coraz częściej pomagają

NIVEA POLSKA

kobietom we właściwym doborze kosmety-

Bambino 3 mydełka
w wyjątkowych kształtach
Dla chłopców i dla dziewczynek

ków poprzez informacje, które umieszczają na
opakowaniach. Preferowany rodzaj cery, wiek
oraz sprecyzowane efekty działania kosmetyku z pewnością redukują czas spędzony przy
półkach drogeryjnych. Wszelkiego rodzaju
olejki i masła do ciała, które mogą wydawać się
czasu wymaga przygotowania niezbędnych

Bambino chusteczki dla niemowląt
z plastikowym zamknięciem

FARMONA

Herbal Care
Przeciwzmarszczkowa
Krio-Maska do twarzy
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produktów kosmetycznych.

Kąpiel

Peeling

problematyczne przy codziennym użytkowaniu (więcej czasu zajmuje im wchłonięcie się

Kolejnym etapem procesu odnowy jest po-

w skórę, ponieważ zawierają więcej tłuszczu),

zbycie się suchego i zniszczonego naskórka

podczas domowego SPA sprawdzą się rewela-

oraz pobudzenie krążenia, czyli niezawodny

cyjnie. Nie dość, że natłuszczą skórę, to jeszcze
dodatkowo ją odżywią.

Pierwszym etapem domowego SPA jest kąpiel.

i znany każdej kobiecie peeling. Producenci

Choć może wydawać się wydarzeniem dosyć

oferują go w różnych wariantach, m.in. kla-

codziennym i rutynowym – wystarczy chwila, by

syczny peeling drobno- i gruboziarnisty do

nastał spokój, który zakorzenia się w nas podczas

twarzy lub ciała, ale również widoczne co-

sesji w wannie, bądź pod prysznicem. Świetnym

raz częściej peelingujące żele pod prysznic.

Ostatni i najprzyjemniejszy etap domowego

dodatkiem okazują się również wszelkie olejki

Pozwalają one połączyć odprężającą kąpiel

SPA to relaks przy ulubionym filmie, książce czy

eteryczne lub musujące kule do kąpieli, które

ze „zmyciem” z siebie martwego naskórka.

dźwiękach muzyki. Najważniejsze, aby było

każda kobieta może dobrać wedle własnego gu-

Z badania TGI Kantar MillwardBrown z okre-

przyjemnie i odprężająco. Wiele kobiet może

stu. Najlepiej na samopoczucie wpłynie kąpiel

su lipiec 16’ – czerwiec 17’ wynika, że ponad

go bagatelizować, jednak muszą one pamiętać

w ciepłej wodzie, tj. około 30 stopni Celsjusza,

17% Polek korzysta z peelingów i maseczek

o tym, że potrzebują około 2-3 godzin, aby ko-

która ani nas nie uśpi, ani znacznie nie pobudzi.

przynajmniej raz w tygodniu. Jest to bardzo

smetyki w odpowiednim stopniu wchłonęły się

Co ważne, podczas kąpieli rozszerzają się pory,

dobry znak, ponieważ produkty te przynoszą

w skórę i poprawiły samopoczucie. Na ten etap

dzięki czemu odżywcze substancje lepiej wchła-

najlepsze rezultaty, gdy stosowane są regu-

możemy pozostawić kosmetyki wymagające

niają się w skórę, dlatego kobiety nie powinny

larnie. Peelingi dzielą się na różne rodzaje,

większej ilości czasu na przyswojenie. Dobrym

zapominać o środkach, które dostatecznie na-

uwzględniając wszelkie preferencje, takie jak:

przykładem są produkty „Świt Pharma” oferują-

wilżają i odżywiają.

rodzaj cery czy efekt końcowy. Najczęściej

ce całą gamę produktów „Exclusive Cosmetics

Jeszcze raz odpoczynek
i relaks
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Drogeria - wywiad

Justyna Kiełkowska, Marketing
Manager firmy Lakma Strefa
w rozmowie z Moniką Kociubińską.
Lakma jest obecna na rynku już od prawie 30 lat. Proszę opowie-

solowa Sidolux, ale również Cleanlux, Dywanlux, oraz gama środków

dzieć o początkach firmy oraz jak zmieniała się na przestrzeni tego

do prania Perlux. Pierwsze produkty Sidolux pojawiły się na rynku

okresu? Jaki jest przepis na osiągnięcie takiego sukcesu?

w 1993 roku i od razu podbiły serca konsumentów. Już 3 lata później,

Firma Lakma to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo, któ-

w 1996 roku, firma Lakma Strefa, rozpoczęła eksport produktów, zaś

re tworzy i produkuje szeroką gamę produktów chemii gospodarczej,

w 2006 roku rozszerzono portfolio marki Sidolux – do oferty wprowa-

budowlanej oraz profesjonalnej. Pierwszy zakład produkujący chemię

dzono produkty do mycia szyb i Sidolux M do mebli. Ostatnie lata to

budowlaną powstał w 1988 roku w Cieszynie, pięć lat później rozpoczę-

okres szczególnych zmian. W 2012 roku marka przeszła gruntowny re-

liśmy rozwój oferty produktów chemii gospodarczej. W wyniku dyna-

branding, podczas którego odświeżono jej wizerunek, a rok 2013 przy-

micznej ekspansji w obu segmentach w 1998 roku zarząd spółki podjął

niósł innowacyjne perły piorące – powstała marka Perlux.

decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na
terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w Warszowicach

W październiku ruszyła Wielka Loteria Sidolux. Proszę opowiedzieć

koło Żor. Pierwsze produkty zeszły z taśm produkcyjnych nowej fabryki

więcej o samej loterii? Do kogo jest skierowana i dlaczego warto

już pod koniec 1999 roku. Od samego początku działalności kładziemy

wziąć w niej udział?

szczególny nacisk na to, aby środki czystości charakteryzowały się wyso-

Od początku października prowadzimy kampanię reklamową oraz

ką jakością, skutecznością oraz aby były praktyczne i wygodne w użyciu.

marketingową kluczowych marek Sidolux i Perlux. W kampanii po raz

Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, oraz doskonale

pierwszy informujemy konsumentów, że Sidolux uzyskał status nr 1

wyposażonym laboratorium, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych

wśród produktów do czyszczenia podłóg w Polsce wg danych Nielsena*.

produktów. Lakma Strefa posiada zorganizowaną i rozbudowaną sieć

Jest to wynikiem konsekwentnie budowanej przewagi technologicznej

dystrybucji swoich wyrobów na terenie całego kraju. Szerokie grono

i jakościowej produktów, oraz zrozumienia zapotrzebowania polskich

przedstawicieli handlowych zapewnia dynamiczny rozwój sprzedaży

klientów, a także uwzględnienia specyfiki aranżacji i wyposażenia

we wszystkich regionach Polski. Naszym kluczem do sukcesu jest szyb-

wnętrz ich mieszkań. Uruchomiliśmy wielką loterię, w której konsumen-

kie reagowanie na zmieniające się potrzeby konsumentów. To podej-

ci, kupując produkty obu marek do grudnia tego roku, mogą wygrać

ście zagwarantowało firmie dynamiczny rozwój na przestrzeni ostatnich

samochody Toyota Aygo Xplay oraz nagrody pieniężne. Akcja dedyko-

kilkudziesięciu lat. Za główny cel Lakma postawiła sobie zaspokajanie

wana jest wszystkim konsumentom, którzy wybierają produkty firmy

potrzeb i indywidualnych wymagań konsumentów. Ścisła współpraca

Lakma. Loteria jest skierowana również do nowych klientów, których

z odbiorcami i wykonawcami jest źródłem nieocenionej wiedzy, któ-

zachęcamy do sięgnięcia i wypróbowania naszych produktów, a przy

ra obecnie owocuje wysoką jakością produktów czego dowodem jest

okazji spróbowania swoich sił w wygraniu nagrody głównej.

uznanie i zadowolenie klientów.

Dziękuję za rozmowę.

Lakma jest właścicielem wielu marek chemii gospodarczej. Na które
z nich kładziecie największy nacisk? Które są motorem napędowym
firmy?
Spółka Lakma Strefa jest liderem w produkcji środków do pielęgnacji
podłóg na polskim rynku*. Produkty Lakmy to nie tylko marka para-
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*LAKMA za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami – scanning (Total Poland incl. Discounters
Premium Read) jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty (Disconuters Premium
Read) – scanning, Sklepy Chemiczne, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy spożywcze, Małe sklepy spożywcze,
Kioski, Stacje Benzynowe, udział sprzedaży wartościowej i sprzedaży w sztukach w skumulowanym okresie VII 2016VI 2017, w kategorii Środków do czyszczenia podłóg.

Poradnik kupca

Poradnik kupca

Zmiany w prawie w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców*

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców w charakterze pracownika sezonowego. Mają ułatwić dotychczas obowiązujące procedury wymagające uzyskania zezwolenia przed urzędem wojewódzkim. Przepisy wprowadzają nowy typ zezwolenia, który dotyczyć będzie wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Zezwolenie
takie będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, na okres do dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym.

Wydawane będzie, m.in. jeżeli:
1.

Jak co roku przedsiębiorcy muszą się przygotować na zmiany w prawie, które będą stopniowo wprowadzane
już od 1 stycznia. W tym numerze opowiemy o nowych przepisach w zakresie przekazywania przedsiębiorstwa
następcom prawnym, ochrony danych osobowych czy prawa pracy i dotyczących składek na ZUS.
Adam Tula
Adwokat
Rykowski & Gniewkowski
Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych Sp.k.

Nowa instytucja: zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby
fizycznej

Najprawdopodobniej już 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta może rozwiązać problem kontynuacji działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy. Obecnie wraz ze śmiercią właściciela kończy się
byt prawny jego firmy. W praktyce znacząco utrudnia to przejęcie działalności zmarłego przez
jego następców prawnych. Projekt wprowadza możliwość funkcjonowania przedsiębiorstwa po
śmierci przedsiębiorcy pod dotychczasową nazwą, z dodatkiem zwrotu „w spadku”. Przedsiębiorstwo takie, do czasu zakończenia postępowania spadkowego, prowadzone byłoby przez
zarządcę sukcesyjnego. Zarządca taki mógłby być wyznaczony przez spadkodawcę lub też przez
samych spadkobierców. W pierwszym przypadku zarząd sukcesyjny powstanie z mocy prawa
wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, w drugim – dopiero z chwilą wpisu zarządcy do CEIDG.

wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od
wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
2. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zapewnienia
pracodawcy pracownika przez urząd pracy.
Starosta rozpatrywać ma wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających
złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego pracodawcy na podstawie zezwolenia na
pracę sezonową.
Jeżeli zezwolenie dotyczyć ma pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego,
w zezwoleniu na pracę będzie określany tzw. pracodawca użytkownik, czyli pracodawca na
rzecz którego praca będzie wykonywana. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na
czas nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przy składaniu wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie będzie zobowiązany do dokonania wpłaty
w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

Zaległy urlop

Dodatkowe zapowiadane zmiany to obowiązek wykorzystania urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabyliśmy do niego prawo.
Jest to rozwiązanie funkcjonujące w krajach
tzw. „starej” Unii Europejskiej.
W niektórych krajach europejskich funkcjonują bardzo daleko idące rozwiązania, zgodnie z którymi pracownik jest zobowiązany
wziąć dłuższy urlop obejmujący dwa tygodnie
w okresie od 1 maja do 31 października, natomiast pozostały urlop do końca danego roku
lub najdalej do 31 marca roku kolejnego.
Obecnie w Polsce pracownicy powinni
wykorzystać urlop do 30 września kolejnego
roku kalendarzowego, ale nawet jeśli nie zostanie on wykorzystany nie „przepada” dopóki
prawo do urlopu się nie przedawni.

Premie w wynagrodzeniu

Kolejną zmianą w prawie pracy proponowaną do wprowadzenia w 2018 r. jest możliwość ograniczenia możliwości wypłacania
pracownikom uznaniowych składników wynagrodzenia. Zmieniane przepisy mają określić procentowo maksymalny udział premii
w wypłacanym wynagrodzeniu, co zdaniem
przedstawicieli Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez Minister Pracy wzmacnia ochronę
wynagrodzenia i jego funkcję służącą zapewnieniu środków utrzymania pracownikowi
i członkom jego rodziny. Opinie przedstawicieli pracodawców na temat tych zmian są
bardzo sceptyczne – propozycja ta stanowi
dosyć daleko posuniętą ingerencję państwa
w zasady wynagradzania pracowników.

Rewolucja w ochronie danych osobowych

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
(RODO). Regulacja ta zastąpi dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
i nałoży na przedsiębiorców w całej UE nowe, rozległe obowiązki w tym zakresie. Novum tej
regulacji będzie m.in. to, że naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów o ochronie danych osobowych będzie wiązać się z ryzykiem nałożenia na niego kary finansowej nawet do 20 mln
euro lub 4% wartości rocznego obrotu przedsiębiorstwa (decyduje wartość wyższa). RODO
wprowadza zasadę rozliczalności, zgodnie z którą to przedsiębiorca musi wykazać, że stosuje
się do wszystkich obowiązków ochrony danych. Nowe prawo obowiązywać będzie wszystkich
przedsiębiorców, którzy w swojej działalności przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe osób
fizycznych: klientów, pracowników czy nawet kandydatów na pracowników. RODO obowiązywać będzie bezpośrednio w każdym kraju UE.
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Agnieszka Bagieńska-Petryka
Radca prawny,
Petryka Kancelaria Prawna

Zmiany w przepisach ZUS

Po zmianach dotyczących ZUS część przedsiębiorców w ogóle nie będzie musiała się rejestrować, inni przez pół roku nie będą płacić
żadnych składek. Niektórzy zapłacą dużo
mniej, czasami tylko 32 zł miesięcznie.
Obecnie wysokość składek ZUS nie zależy
od tego, ile uda się właścicielowi firmy w danym miesiącu zarobić. Przepisy przewidują,
że przedsiębiorcy płacą składkę ZUS liczoną
od 60% średniego wynagrodzenia. Od lutego 2017 r. jest to 1172,56 zł miesięcznie –
niezależnie od tego czy firma przynosi zysk
czy stratę. Szczególnie drobni przedsiębiorcy
omijają wysokie koszty ZUS w ten sposób, iż
zawieszają okresowo działalność gospodarczą
lub wprost przechodzą do szarej strefy.
Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt zmian przepisów dotyczących ZUS, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność
gospodarczą będą mogły płacić składki ZUS
w zależności od przychodu.
Zmiany obejmą osoby prowadzące niewielką działalność z przychodami do 5 tys.
zł. Każdy więc kto ma przychód poniżej 5 tys.
zł będzie zadowolony ze zmian. Niestety powyższe zmiany nie zakładają zmiany stawki na
ubezpieczenie zdrowotne. Nadal więc każdy
prowadzący firmę będzie musiał płacić co miesiąc 297,28 zł składki zdrowotnej. Pojawiły się
jednak propozycje, aby również wysokość tej
składki została uzależniona od przychodów,
wówczas przedsiębiorcy z najniższymi przychodami zapłaciliby składkę w wysokości 18 zł.
Każdy przedsiębiorca, który skorzysta z ułatwień, będzie mógł rozliczać się z ZUS rocznie,
dzięki temu z ulgi skorzystają też przedsiębiorcy, którzy przez kilka miesięcy w roku przekroczą limit 5 tys. zł przychodu, ale w kolejnych
miesiącach ich przychody będą dużo mniejsze.

Ulga na „start”

Od 2018 r. ma być też wprowadzona tzw. „ulga na start” dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Młodzi biznesmeni przez pierwsze pół roku działalności nie musieliby
w ogóle płacić składek ZUS, później mieliby zniżkę w ich opłacaniu przez dwa lata (taka ulga
obowiązuje obecnie).
Obniżone składki będą mogli jednak płacić tylko ci przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich
60 miesięcy kalendarzowych przed otwarciem biznesu, na który chcą skorzystać z ulgi, nie
prowadzili innego oraz nie będą współpracować z byłym pracodawcą, u którego w bieżącym
lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali czynności wchodzące w zakres planowanej
działalności gospodarczej.

*PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543)
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Test Kärcher

Test odkurzacza plecakowego Kärcher BV 5/1 BP
W jednych z warszawskich Delikatesów Centrum przeprowadzono test innowacyjnego odkurzacza plecakowego
Kärcher BV 5/1 BP. Czy urządzenie sprawdziło się i poradziło sobie z licznymi wyzwaniami, jakie stawiają placówki
handlowe? Sprawdźmy!
W sklepie, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością ustawionych na półkach towarów, gdzie przebywają robiący zakupy klienci, urządzenie, którego używamy do
sprzątania charakteryzować się musi szczególnymi cechami. Po pierwsze powinno
być ciche, by hałas nie przeszkadzał robiącym zakupy. Powinno też umożliwiać łatwe i bezkolizyjne przemieszczanie się w zatłoczonych miejscach i pomiędzy ciasno
ustawionymi regałami. Mając na uwadze wszystkie te aspekty Kärcher zaprojektował
odkurzacz plecakowy, który idealnie sprawdza się na takiej przestrzeni. Paweł Strzeszewski, specjalista z firmy Kärcher tak scharakteryzował ten model: „To odkurzacz,
który jest przede wszystkim wygodny dla obsługującego. Dzięki zasilaniu bateryjnemu
nie ma kłopotu z ograniczającym swobodne poruszanie się kablem, dlatego możemy
z łatwością dotrzeć do miejsc, które są trudno dostępne dla klasycznych, sieciowych
odkurzaczy. Nie musimy jednocześnie martwić się o dostępność gniazdek sieciowych
i stosować przedłużaczy. Pilot umieszczony na pasku pozwala wygodnie obsługiwać
urządzenie – włączać je i wyłączać bez konieczności zdejmowania odkurzacza z pleców. Nawet bateria została umieszczona pod ręką, tak by w każdej chwili można ją
było wymienić. Zasilanie bateryjne ma jeszcze jedną zaletę – sprawia, że urządzenie
pracuje wyjątkowo cicho”.
Odkurzacz BV 5/1 BP posiada dwa tryby pracy. W trybie zwykłym bateria wystarcza
na około 25 minut pracy ciągłej natomiast w trybie oszczędzania energii eco!efficiency aż na około 43 minuty. Tak długi czas pracy i doskonałe parametry pracy zostały
zapewnione dzięki wysokiej klasy baterii litowo-jonowej. Czas ładowania takiej baterii
wynosi około 90 minut, ale można ją też w każdej chwili doładować częściowo. Znajdujący się na nich wskaźnik informuje o stopniu załadowania.
Wartą podkreślenia zaletą urządzenia jest stelaż z systemem Aircomfort, który
gwarantuje doskonałą wentylację, chroni przed wibracjami i gorącem, co wpływa na
większy komfort pracy i zapobiega szybkiemu zmęczeniu osoby obsługującej.
„Odkurzacz plecakowy nadaje się do sprzątania wszelkiego rodzaju posadzek twardych, elastycznych, jak i wykładzin. Pozwala z łatwością omijać przeszkody i umożliwia bardzo wygodne odkurzanie sklepowych regałów” – skomentował specjalista
z firmy Kärcher.
Kierowniczka Delikatesów Centrum Pani Edyta Gurda nie kryła entuzjazmu dla
efektów pracy tym urządzeniem: „Sądzę, że to doskonały wybór dla sklepu takiego
jak nasz. Prostota obsługi, brak kabla i zasilanie bateryjne to wielka wygoda. Byłam
zdziwiona z jaką łatwością odkurzacz poradził sobie z odkurzeniem wysoko położonych regałów, z czym zawsze był problem, gdy korzystaliśmy z tradycyjnych odkurzaczy” – przyznała.
Do odkurzacza są dołączone dwie ssawki: szczelinowa oraz wąska do odkurzania,
np. regałów. Całe urządzenie waży 8,7 kg. Po założeniu go na plecy ciężar ten nie jest
odczuwalny, dzięki ergonomicznej konstrukcji stelaża. Nie obciąża też kręgosłupa.
Na stelażu znajdują się uchwyty, w których można przechowywać akcesoria, dzięki
czemu zawsze znajdują się one „pod ręką”.
Podsumowując: odkurzacz plecakowy Kärcher BV 5/1 BP zdał egzamin ze sprzątania w sklepie spożywczym i z czystym sumieniem można polecić go dla branży
handlowej.
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Najpopularniejsze formuły copywriterskie
Mariusz Łodyga
Strateg, konsultant, trener – specjalizuje
się w zagadnieniach związanych
ze
sprzedażą,
marketingiem,
Public Relations oraz budowaniem
wizerunku – personal & business
branding. W biznesie od 13 lat.
Założyciel i właściciel marki Premium
Consulting. Przeprowadził ponad 200
projektów
szkoleniowo-doradczych.
Szkoli na zlecenie firm prywatnych, instytucji
państwowych oraz uczelni wyższych. Doradza
małym firmom, dużym korporacjom oraz urzędom
państwowym.
www.premium-consulting.pl

Jeden uniwersalny wzór na doskonały tekst
reklamowy nie istnieje – w grę wchodzi po
prostu zbyt dużo zmiennych – grupa docelo-

Wszystkie najlepsze teksty reklamowe posiadają jedną niezwykle istotną
cechę wspólną – skutecznie sprzedają. Nieważne więc, czy zajmujesz się
sprzedażą żarówek, organizacją koncertów rockowych czy kreatywnym
strzyżeniem psów – w każdym przypadku Twoim głównym zadaniem
jest zdobycie Klienta, a najlepiej pomoże Ci w tym właśnie skutecznie
sprzedający tekst reklamowy.

ściowych i na stronach internetowych, w marketingu szeptanym i storytellingu tekst reklamowy

i zalety Twojego produktu bądź Twojej usługi

ma kilka podstawowych zadań, ale najważniejsze z nich to:

Dlaczego więc doświadczeni copywriterzy

•

zwrócenie uwagi i wzbudzenie zainteresowania;

•

zatrzymanie czytelnika i zachęcenie do zapoznania się przekazywanymi przez Ciebie in-

praktycznie zawsze osiągają sukces, a stworzo-

Ponieważ z powodzeniem naśladuje proces myślowy typowego Konsumenta. Nazwa PAS, podobnie jak AIDA, to akronim
PROBLEM – musisz wczuć się w sytuację czytelnika i niemalże doświadczyć uciążliwości wynikających z jego problemu.
AGITATE – musisz wzbudzić w czytelniku emocje i uświadomić mu, że problem, z którym się boryka jest na tyle uciążliwy, że dłużej zwlekać po prostu nie można. Uważaj jednak, żeby nie przesadzić i nie wystraszyć Twojego potencjalnego
Klienta – strach bardzo często skutkuje paraliżem decyzyjnym.
SOLUTION – musisz pokazać, że trapiący czytelnika problem posiada rozwiązanie i tak się składa, że jest nim właśnie
Twój produkt bądź usługa. Rozwiązanie powinno być skuteczne, a jak wiesz, nic nie świadczy lepiej o skuteczności niż
opinie zadowolonych Klientów.

wego.

konkurencyjne, pozycjonowanie marki, wady

PAS to klasyczna, bardzo często stosowana formuła copywriterska. Doskonale odpowiada na typowe zachowania konsumenckie i sprawnie prowadzi odbiorcę przekazu reklamowego przez proces decyzyjny. Dlaczego jest tak skuteczna?

Pokaż, że doskonale go rozumiesz. Im bardziej emocjonalny tekst stworzysz, tym większe zaufanie zdobędziesz.

Tekst jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym elementem przekazu reklamoZarówno w reklamie radiowej i telewizyjnej, na ulotkach i katalogach, w mediach społeczno-

Uniwersalna i skuteczna – PAS

i utworzona została z następujących wyrazów:

Jaką funkcję pełni tekst reklamowy?

wa i jej zachowania konsumenckie, otoczenie

i wiele, wiele innych.

A
P S

4P

4P – cztery kroki do sprzedaży
Formuła copywriterska 4P to ulepszona wersja AIDY w czterech krokach:
PROMISE – obietnica to najskuteczniejsza metoda na pozyskanie uwagi. Wszyscy szukamy bowiem okazji do poprawy
komfortu naszego życia bądź rozwiązania trapiących nas problemów. Dlaczego nie mielibyśmy poświęcić kilku chwil,
skoro zyskać możemy tak wiele?
PICTURE – obraz to czasem więcej niż tysiąc słów, ale Ty nie musisz używać ich aż tylu do zobrazowania tego, jak Twoja

formacjami;

oferta zmieni życie Twoich potencjalnych Klientów – wystarczy, że wzbudzisz w nich pozytywne emocje i pokażesz nowy,

przekonanie do wykonania założonej przez Ciebie czynności.

lepszy świat, a będziesz już tylko krok (a w zasadzie dwa) od sukcesu.

ne przez nich teksty są tak skuteczne? Ponieważ

•

po przeanalizowaniu wspomnianych powyżej

Świadomość funkcji tekstu jest niezwykle istotna – inaczej bowiem musimy skonstruować na-

PROOF – po zbudowaniu emocjonalnej wizji korzyści wynikających z zakupu, czas na zniwelowanie ewentualnych

zmiennych, wykorzystują oni do stworzenia tek-

główek, inaczej body copy, czyli tekst główny, a jeszcze inaczej Call-To-Action. Najlepiej oczywi-

wątpliwości i udowodnienie, że Twój produkt lub usługa po prostu działa! Twarde dane, wykresy, tabelki – cokolwiek może

stu jedną z kilku niezawodnych metod konstru-

ście z wykorzystaniem formuł copywriterskich.

ostatecznie przekonać do zakupu.

owania przekazu reklamowego. Metod nazywanych w branży formułami copywriterskimi.

A I
DA

I SD
D AI

Dlaczego warto znać AIDĘ?

AI D D S I
A S I DA

AIDA to najpopularniejsza i do niedawna uznawana za najskuteczniejszą formuła copywriterska. Bardzo często stosowana w reklamie telewizyjnej, radiowej i outdoorowej, stworzona przez jednego z pionierów copywritingu – Elmo Lewisa.
Doskonale sprawdza się w mediach standardowych, ale nie zawsze nadąża za zachowaniami konsumenckimi użytkowni-

PUSH – to krok ostateczny i czas, kiedy możesz w pełni zaprezentować swoją ofertę i spuentować ją zgrabnym Call-To-Action. Jeżeli planujesz jakiekolwiek rabaty, promocje czy gratisy to potraktuj je jako wisienkę na torcie i zaserwuj je
właśnie tutaj – na deser!

BAB

ków mediów nowoczesnych – stron internetowych, mediów społecznościowych czy aplikacji. Dlaczego? Najlepiej wyjaśni

Before – After
– Bridge –
most łączący
z Klientem

PROBLEM

Formuła „No problem” to metoda wy-

Formuła BAB składa-

to rozwinięcie nazwy AIDA, która jest akronimem pochodzącym od następujących słów:

Problem?
No problem!
magająca

znajomości nie tylko

ATTENTION – czyli uwaga, którą musimy zdobyć;

tów – Before, After i Bridge – to klasyczna me-

własnej oferty, ale także grupy docelowej,

INTEREST – czyli zainteresowanie, które musimy podtrzymać;

toda konstruowania nie tylko samych tekstów,

bowiem jej struktura opiera się po prostu na

DESIRE – czyli pragnienie, które musimy wywołać;

ale całości przekazów reklamowych. Wyko-

odpowiedzi na pytania, które nurtować mogą

ACTION – czyli reakcja, do której musimy namówić.

rzystywana od dekad nadal doskonale spełnia

potencjalnych Klientów. To wymagająca, ale

swoje zadanie i z pewnością posłuży jeszcze

niezwykle skuteczna metoda, wystarczy bo-

wielu pokoleniom copywriterów.

wiem w zgrabnej formie ująć odpowiedzi na

Użytkownicy nowych mediów bardzo

siostra IDA (interest – desire – action).

sprzedaży), by następnie wywołać pragnie-

Mechanizm działania formuły AIDA jest

nie zakupu produktu lub skorzystania z usłu-

BEFORE – czyli sytuacja wyjściowa, jeszcze

na Landing Page, stronę firmową, aukcję

prosty – po zdobyciu uwagi odbiorcy prze-

gi poprzez pokazanie benefitów i skłonić do

przed skorzystaniem z Twojego produktu bądź

Czy mam na to czas?

internetową czy profil w mediach społecz-

kazu reklamowego chwytliwym hasłem, in-

wykonania zamierzonej akcji.

usługi.

Czy mam na to pieniądze?

nościowych z pełną premedytacją, czyli ich

trygującym nagłówkiem, czy zaskakującym

Rozwinięciem formuły AIDA jest AIDCA,

uwaga jest już w zasadzie zdobyta i z po-

początkiem spotu, staramy się podtrzymać

w której C pochodzi od słowa „conviction”

mocą w konwersji przy takim założeniu za-

zainteresowanie wskazując najważniejszą

i ma za zadanie przekonanie Klienta i rozwia-

BRIDGE – czyli most łączący sytuację wyj-

chowania konsumenckiego przychodzi już

cechę bądź cechy naszego produktu (naj-

nie ewentualnych wątpliwości, na przykład po-

ściową z końcową, a pisząc mniej metaforycz-

nie AIDA, ale jej młodsza i bardzo skuteczna

lepiej jako USP – unikatową propozycję

przez społeczny dowód słuszności.

nie – Twój produkt bądź usługa.
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AFTER – czyli sytuacja końcowa, już po skorzystaniu z Twojego produktu bądź usługi.

•

następujące pytania:

przeanalizuj kluczowe kwestie dotyczące Twojej oferty, grupy docelowej,

doskonałej

jąca się trzech elemen-

często, ale oczywiście nie zawsze, trafiają

Podsumowując:
rynku i konkurencji;
•

zastanów się, jaką funkcję ma pełnić
Twój tekst;

•

wykorzystaj jedną ze sprawdzonych
formuł copywriterskich:

AIDA – zwróć uwagę, zainteresuj, obudź
pragnienie, skłoń do akcji;
PAS – zasygnalizuj problem, wzbudź emocje, pokaż rozwiązanie;
4P – obiecaj korzyść, pokaż jak będzie wy-

Czy to podziała na mnie?

glądało życie po zakupie bądź skorzystaniu

Czy wierzę nadawcy komunikatu?

z usługi, pokaż dowody, skłoń do akcji;

Czy potrzebuję tego produktu bądź usługi?

BAB – zaprezentuj sytuację sprzed i po zakupie, połącz sytuacje z ofertą;
NO PROBLEM – odpowiedz na wątpliwości.
www.hurtidetal.pl
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ANUGA 2017

zdjęcia: Elżbieta Pańczyk

W dniach od 7 do 11 października w Kolonii odbyła się 34. edycja międzynarodowych targów żywności „ANUGA”.
Była to rekordowa, zarówno pod względem wystawców, jak i odwiedzających, impreza targowa, bowiem swoje produkty eksportowe zaprezentowało ponad 7 400 firm spożywczych ze 107
krajów świata. Polskę reprezentowało w tym roku blisko 220 wystawców, zlokalizowanych zarówno na narodowych wyspach, jak
i na indywidualnych stoiskach. Punktem, w którym można było
uzyskać informację o polskich wystawcach i ich znakomitych
produktach było stoisko prasowe magazynu „Food from Poland”.
Magazyn – jako jedyny tytuł z Polski – dostępny był również dla
zwiedzających w dziale z międzynarodową prasą handlową.
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„Stoisko firmy Zbyszko Company S.A. cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych klientów. Odwiedzający z zaciekawieniem oglądali napoje Veroni active w innowacyjnej, poręcznej i designerskiej butelce 700 ml oraz napoje ROKO wyróżniające się nowoczesną i dynamiczną grafiką na etykiecie. Targi ANUGA były świetną okazją do przeprowadzenia
bezpośrednich rozmów z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami. Pozyskaliśmy wiele opinii
od odbiorców na temat produktów naszej firmy. Mieliśmy okazję do budowania wizerunku
firmy oraz zaistnienia na rynkach eksportowych. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują rozwojem współpracy z zagranicznymi odbiorcami.”
Marcin Bojanowicz – Dyrektor Marketingu, Zbyszko Company

„Kolejne targi i kolejne rekordy nie tylko pod względem ilości wystawców, ale przede wszystkim jakości odwiedzających gości. Dla nas to nie tylko możliwość pozyskania nowych kontrahentów, (chociaż trudno nam jest rozszerzać ilość kontrahentów eksportując już do ponad 70
krajów świata), ale przede wszystkim możliwość spotkania z naszymi partnerami biznesowymi
i osobami zarządzającymi procesem dystrybucji i marketingu. Dzięki takim targom jak ANUGA,
możemy efektywnie przedstawić naszą ofertę kontrahentom, jak też wszystkim firmom z nimi
współpracującym. Targi w Kolonii wciąż się zmieniają i rozszerzają bazę narzędzi i śmiało mogę
powiedzieć, że w wielu przypadkach to dopiero początek procesu pozyskania lepszej dystrybucji na światowych rynkach. Coraz lepiej zaczyna działać elektroniczna wymiana informacji dzięki
szerokiej i dobrze zorganizowanej bazie targowej. Za dwa lata na pewno wrócimy z jeszcze
szerszą ofertą i większymi przewagami konkurencyjnymi, aby silniej walczyć o konsumentów
na całym świecie.”
Jarosław Kordalski – Dyrektor Eksportu, Mokate
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z ostatniej edycji targów ANUGA. Rekordowa ilość spotkań z obecnymi jak i nowymi kontrahentami, jak również rekordowa ilość odwiedzających nasze stoisko
wskazuje na to, że można się spodziewać dużego efektu w najbliższej przyszłości. Najważniejsza
praca jeszcze przed nami. Część kontraktów zostało zawartych już na targach w Kolonii, ale jest
jeszcze wiele zapytań, które czekają na naszą odpowiedź. Liczymy na to, że zainwestowane
pieniądze w stoisko i reklamę jak również nasz wysiłek podczas intensywnych pięciu dni spotkań
i negocjacji przyniosą efekt dla firmy jeszcze w tym roku, jak i w całym 2018. Finalny efekt jak
zawsze będzie możliwy do oszacowania po kilku miesiącach od zakończenia targów. Ale jak
powiedziałem wcześniej, pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne i optymistycznie patrzymy
w przyszłość.”
Maciej Gołaszewski – Dyrektor Eksportu, Rolnik

„ANUGA, to bardzo wymagające targi. Dołożyliśmy bardzo wielu starań, żeby odpowiednio
dobrze się do nich przygotować. Efekt jest zadowalający. Oprócz licznych spotkań z dotychczasowymi klientami, nawiązaliśmy kilka nowych wartościowych relacji biznesowych. Rekordowa
ilość odwiedzających nasze stoisko, pozytywne opinie nt. jakości, smaku i wyglądu produktów, a w rezultacie ogromne zainteresowanie ofertą, to zasługa zgranego zespołu pracowników
ARGO. Ostateczny efekt targów będzie możliwy do zweryfikowania w perspektywie kolejnych
miesięcy, niemniej już teraz możemy powiedzieć, że prognozy są obiecujące.”
Teresa Mroczek-Krupa – Dyrektor Handlowy, ARGO

„W październiku silna reprezentacja polskiej branży drobiarskiej wzięła udział w jednej z największych imprez wystawienniczych na świecie – targach żywności ANUGA 2017 w Kolonii.
Przedstawiciele aż 16 liczących się na rynku producentów drobiu przez 5 dni intensywnie pracowali nad rozwojem biznesu na przestronnym i gościnnym stoisku POLISH POULTRY zaaranżowanym przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą. Odwiedzający stoisko podczas
rozmów handlowych mogli spróbować wyszukanych dań z polskiego drobiu, przygotowanych
przez ekipę kucharzy pod przewodnictwem Szefa Kuchni Artura Moroza. Targi ANUGA postrzegane są jako najważniejsze w Europie miejsce nawiązywania i rozwoju kontaktów biznesowych
zarówno na rynkach europejskich, jak i rynkach krajów trzecich, dlatego nie mogło zabraknąć
na nich polskiej branży drobiarskiej – europejskiego lidera w produkcji i od niedawna także
w eksporcie drobiu. Drobiarstwo to aktualnie jedna z najsilniejszych polskich branż rolno-spożywczych. Rodzima produkcja drobiu liczyła wg danych GUS w 2016 r. blisko 2,8 mln ton przy
dwucyfrowym tempie wzrostu. Branża drobiarska jest obecnie liderem pod względem wielkości
eksportu wśród wszystkich gałęzi przemysłu rolno-spożywczego w Polsce.”
Łukasz Dominiak – Dyrektor Generalny, KRD
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8. edycja Konkursu
„Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”
start: 1 grudnia 2017 r.
finał (gala): 24 maja 2018 r.

Relacja

Wywiad
„Od kilku lat koncentrujemy się na ekspansji zagranicznej, a to właśnie kraje europejskie stanowią dla nas strategiczny kierunek w kontekście eksportu. Dlatego odbywające się w Kolonii
targi ANUGA – jako największa i najbardziej prestiżowa międzynarodowa impreza dedykowana
przemysłowi spożywczemu – to dla nas obowiązkowy punkt w corocznym kalendarzu targowym. Tegoroczna edycja utrzymała swój wysoki poziom, impreza przyciągnęła rekordową liczbę
odwiedzających, co zresztą odczuliśmy przy naszym stoisku. Z naszej perspektywy, targi ANUGA
były tradycyjnie okazją do licznych rozmów z dotychczasowymi i potencjalnymi partnerami
biznesowymi, jak również szansą na obserwację światowych trendów oraz innowacyjnych produktów z różnych kategorii.”
Arkadiusz Drążek – Dyrektor Handlowy, ZPC Brześć

Wytwarzacie produkty markowe, ale też wykorzystujecie moce produkcyjne pod markę własną...
R.F.: Tak. Mamy zbyt duże moce produkcyjne, aby skupić się jedynie
na produktach markowych. To byłby zbyt długi proces, aby nasz brand
wypromować do takich rozmiarów. Dlatego każdy duży producent

„Po raz drugi uczestniczyliśmy w targach ANUGA. Tegoroczna edycja była dla nas szczególnie ważna, ponieważ dzięki rozwojowi logistyki magazynowej, kontraktowej i spedycji morskiej
mogliśmy wyjść do klientów z nową, kompleksową ofertą. Specjalizujemy się w transporcie
produktów świeżych wymagających temperatury kontrolowanej i o logistykę tych produktów
najczęściej pytali nas klienci. Duży odsetek rozmów dotyczył transportu drogowego na terenie
Europy oraz transportu morskiego z odległych krajów, jak Indie, Chiny, Australia, USA, w tym
także usług dodatkowych, które również świadczymy, jak przeładunek, kompletacja, czy etykietowanie. Z doświadczenia poprzednich lat wiemy, że udział w targach ANUGA zawsze owocuje
nowymi relacjami biznesowymi, dlatego będziemy w Kolonii także w 2019 roku.”
Adrian Kwieciński – Dyrektor Zarządzający, Silvan Logistisc
„ANUGA to największe, międzynarodowe targi spożywcze. Każda licząca się firma z branży musi tam
być. Ale jak się wyróżnić spośród ponad 7 tysięcy wystawców? Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Sierpcu zaprezentowała swoje pyszne sery, ale gwiazdą bezapelacyjnie był ser Królewski w opakowaniu typu Bag – czyli tak zwana „koperta”. Charakterystyczna grafika na opakowaniu, mocne kolory
i wysoka jakość produktu ściągały na stoisko zwiedzających ze wszystkich stron świata. Już teraz marka
współpracuje z kontrahentami na trzech kontynentach, ale targi były doskonałą okazją do nawiązania
relacji z przedstawicielami firm z najróżniejszych zakątków świata. Na jakie stoły trafi jeszcze Ser Królewski – pewnie niedługo się o tym dowiemy. Producent na razie nie zdradza z kim podpisał nowe kontrakty.
ANUGA to jednak nie tylko przestrzeń do zdobywania nowych rynków. To doskonała okazja do przyjrzenia się światowym trendom spożywczym. Zainspirowania się. Dzięki targom może wkrótce na
półkach zobaczymy jakieś nowości.”
Marta Klemarczyk, OSM Sierpc
reklama

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

GWARANTOWANE

2%

*

RABATU

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

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

www.hurtidetal.pl

sieci. Jest to nieuniknione w dzisiejszych czasach.

O produktach firmy POL-FOODS Sp. z
o.o. prezentowanych na targach ANUGA
w Kolonii, a także o planach rozwojowych
rozmawiamy z Anną Bakun, Dyrektorem
Handlowym oraz Romanem Fuksińskim,
Zastępcą Dyrektora Handlowego.
Jak przebiegały targi ANUGA? Jaki asortyment był prezentowany

W jaki sposób promujecie własne produkty?
A.B.: W październiku ruszyła duża kampania radiowo-telewizyjna
z naciskiem na naszą markę, która potrwa aż 6 miesięcy. Również
podczas samych targów wpadliśmy na parę pomysłów, by rozszerzyć
popularność naszej marki. Dlatego też na pewno w naszej rodzinie
„Sotelli” pojawią się dwa dodatkowe produkty… Szczegółów nie będziemy jeszcze zdradzać, ale jesteśmy pewni, że pozytywnie zaskoczymy naszych konsumentów.

w Kolonii?
A.B. (Anna Bakun): Jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tar-

Jaka jest różnica między konsumentem Waszych produktów w Polsce,

gach ANUGA. Czujemy olbrzymią satysfakcję, ale na tym nie poprze-

a na świecie?

stajemy. Stale się rozwijamy i wprowadzamy nową ofertę produktową,

A.B.: Polacy są w coraz większym stopniu bardziej wyedukowanymi

którą prezentowaliśmy podczas targów. Możemy pochwalić się między

i świadomymi konsumentami. Myślę, że nawet w pewnych elementach

innymi nowym makaronem bezglutenowym. Na targach debiutowały

tej świadomości produktowej przewyższamy zachodnie populacje, nie

także nasze „gniazda” Tagliatelle i Nidi Capellini w bardzo ciekawym

mówiąc już o niektórych regionach świata, gdzie ta świadomość dopie-

opakowaniu, w kształcie tuby. Chcemy tym opakowaniem pokazać, że

ro się „rodzi”. Poziom życia w Polsce polepszył się, a widzimy to cho-

można zrobić dobry makaron w bardzo ciekawym oraz nowoczesnym

ciażby po wynagrodzeniach, a co za tym idzie kwotach przeznaczanych

opakowaniu i także w przystępnej cenie. Targi te potraktowaliśmy jako

na zakupy spożywcze.

szereg debiutów. Oprócz „gniazd”, wystartowaliśmy z bezglutenowymi

Muszę przyznać, że niektórzy europejscy klienci czasem zaskakują bra-

Nachosami, których podstawą jest corn-masa. Jednak wyróżnia je przede

kiem znajomości pewnych faktów, których Polacy są świadomi. Można po-

wszystkim kształt. Oprócz dostępnych w ofercie trójkątnych Nachosów,

kusić się także o stwierdzenie, że to nie zawsze zachodnioeuropejski czy

mamy także te o owalnym kształcie, co wyróżnia nas wśród konkurencji.

światowy rynek wyznacza trendy. My też to możemy!

Prezentując produkty, podkreślacie wysoką jakość, ale również fakt,

makarony. Nasi klienci z Kanady, czy ze Stanów stwierdzili, że nie spotkali

że są bardzo zdrowe.

się jeszcze z takiego typu rozwiązaniem na rynku.

Przykładem może być nasze nowe opakowanie – przezroczysta tuba na

R.F. (Roman Fuksiński): Oczywiście, że tak. Posiadamy szereg certyfikatów
potwierdzających „zdrowotność” naszych produktów. Ale co równie waż-

Jakie macie plany marketingowe na następny rok?

ne mamy szerokie grono konsumentów, którzy jasno deklarują nam swoją

A.B.: Jak co roku plany są bardzo ambitne. Gdybyśmy wykonali chociaż po-

opinię, także za pośrednictwem naszych stron internetowych i naszego

łowę z tego co zamierzamy, bylibyśmy bardzo zadowoleni. Jednak przede

fanpage-u. Także podczas targów ANUGA klienci podchodzili do naszego

wszystkim nowy rok zaczniemy mocnym akcentem ze względu na premierę

stoiska i chwalili nasze produkty.

naszych makaronów „gniazd” w tubie. Chcemy je zaprezentować zarówno
na rynku, jak i w reklamach, które zaczną się od stycznia 2018 roku. Pierw-

Korzyści dla Twojego sklepu

O warunki przystąpienia do Sieci Sklepów abc zapytaj Kierownika Hurtowni Eurocash Cash&Carry
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oprócz własnego brandu musi mieć produkty marki własnej dla dużych

Na jakich rynkach już jesteście obecni a w jakich kierunkach chcecie

szy kwartał będzie charakteryzował się naciskiem na ten właśnie asortyment.

się rozwijać?

W dalszym etapie rozpocznie się wprowadzanie naszej marki Nachosów na

R.F.: Jesteśmy obecni w Europie Centralnej i Zachodniej. Ale to dopie-

rynek detaliczny. Kolejnym krokiem będzie rozszerzenie asortymentu ma-

ro początek naszej ekspansji zagranicznej. Głównymi oraz docelowymi

karonów oraz wprowadzenie dodatkowych produktów bezglutenowych.

odbiorcami, na których chcemy się skupić są dwa rynki – amerykański

Oczywiście nieustannie będziemy przyglądać się trendom oraz wsłuchiwać

i chiński. W tej chwili są to najbardziej płynne rynki na świecie. Stąd też

się w potrzeby konsumenta, by nasza marka rozwijała się jeszcze lepiej.

nasza obecność na zbliżających się targach w Chicago, gdzie będziemy

Życzę zatem samych sukcesów.

prezentować nasz asortyment i nowości.

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
www.hurtidetal.pl
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Korespondencja z Grecji

LIDER

Sezonowy handel
na Korfu

USŁUG TARGOWYCH

Jak w każdym nadmorskim kurorcie, na wyspach greckich handel kręci się wokół
turystów – i to przede wszystkim dla nich przygotowana jest oferta sklepów. Co
zatem można znaleźć na Korfu? Głównie lokalne specjalności – szeroką ofertę

TARGI SPOŻYWCZE W 2017 ROKU

alkoholi z kumkwata, miękki nugat, chałwę czy loukoumi.
Druga połowa października w Grecji, mimo pięknej, bezdeszczowej pogody i temperatury
sięgającej w dzień zwykle powyżej 23 stopni (a w tym roku aż 27!) to już końcówka sezonu,
rocznych klientów. Mimo to, punkty handlowe, które funkcjonują są otwarte niezwykle długo

12-14 grudzień

FOOD HOSPITALITY WORLD

INDIE

MUMBAJ

18-20 stycznia

ISM

NIEMCY

KOLONIA

28-31 stycznia

są też regały z produktami, m.in. chipsami czy napojami, ustawione przed wejściem. Większość

PRODEXPO

ROSJA

MOSKWA

5-9 lutego

sklepów stara się też zadbać o asortyment wykraczający poza ofertę tradycyjnego „spożywczaka”

BIOFACH/ VIVANESS

NIEMCY

NORYMBERGA

14-17 lutego

i na froncie eksponuje pamiątki, w postaci chociażby magnesów czy pocztówek dla odwiedzają-

SUPERMARKET TRADE SHOW

JAPONIA

TOKIO

14-16 lutego

cych wyspę turystów.

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

wrót głowy. Można bowiem kupić 50-gramowy batonik miękkiego nugatu z orzechami za 70

WINE & GOURMET

JAPONIA

TOKIO

11-13 kwiecień

centów, a także „zestaw rodzinny” chałwy ważący nawet 1 kg i kosztujący kilkanaście euro. Wy-

ANUFOOD EURASIA

TURCJA

STAMBUŁ

kwiecień

bór loukoumi, czyli tradycyjnego greckiego smakołyku produkowanego z cukru, żelatyny i soku

FOOD & DRINK EXPO

WIELKA BRYTANIA

BIRMINGHAM

16-18 kwietnia

ALIMENTARIA & HOREXPO

HISZPANIA

BARCELONA

16-19 kwietnia

SIAL CANADA

KANADA

MONTREAL

2-4 maja

FOOD AND HOSPITALITY AFRICA

RPA

JOHANNESBURG

6-8 maja

TUTTOFOOD

WŁOCHY

MILANO

6-9 maja 2019

SIAL CHINA

CHINY

SZANGHAJ

16-18 maja

WORLD FOOD/INGREDIENTS

AZERBEJDŻAN

BAKU

22-24 maja

SWEET & SNACKS EXPO

USA

CHICAGO

22-24 maja

PLMA’S WORLD OF PRIVATE LABEL

HOLANDIA

AMSTERDAM

29-30 maja

SIAB EXPO

MAROKO

CASABLANCA

maj

SIAL ASEAN

FILIPINY

MANILA

13-15 czerwca

THAIFEX

TAJLANDIA

BANGKOK

maj-czerwiec

BELAGRO

BIAŁORUŚ

MIŃSK

czerwiec

i nie jest problemem zrobienie zakupów nawet w środku nocy. Ze względu na górzystość terenu,
na Korfu przeważają niewielkie sklepy, o wielkości do 150 mkw. Typowym widokiem na wyspie

Nalewki z kumkwata, rośliny charakterystycznej dla Korfu, o owocach przypominających podłużną mandarynkę, zajmują w lokalnych sklepach czołowe miejsce. Małe formaty, po ok. 0,10,3 l można kupić za ok. 3,5–7 euro, w zależności od rodzaju butelki. Droższe są oczywiście te,
których fantazyjny kształt układa się w obrys wyspy. Piwo też jest popularne, i podobnie jak w Polsce, coraz chętniej kupowane są produkty z lokalnych browarów. Najbardziej znanym w północnej części wyspy jest Ionian. Cena takiego trunku zaczyna się jednak od ok. 3 euro za butelkę.
Słodka strona handlu na Korfu to z kolei m.in. nugat, chałwa, baklawa czy loukoumi. Tutaj
rozpiętość ceny jest adekwatna do ilości dostępnych wariantów, które czasem przyprawiają o za-

owocowego, o konsystencji mocno ściętej galaretki, jest imponujący. W niektórych sklepach zajmują niemal cały regał prezentując nawet 30 różnych smaków.
A na śniadanie? Znanego nam w Polsce chleba czy bułek nie znajdziemy wszędzie. Na regałach piekarniczych, o ile można tak je nazwać, znajdziemy głównie sucharki, chleb tostowy i co
najważniejsze – pitę, która w Grecji jest wyśmienita. Do tego bez problemu kupimy oliwki – przygotowane na tysiąc i jeden sposobów: w zalewie, z warzywami, marynowane, na ostro, na słodko
czy w formie pasty, oliwy czy... kosmetyków! Dla każdego coś dobrego.
Nie tylko lokalne produkty mają zachęcić turystów do kupowania. W ofercie wielu sklepów są
specjalne półki, gdzie można kupić „kompaktowy zestaw turysty”, czyli np. cukier czy sól w saszetkach za ok. 0,05-0,15 euro sztuka albo torebki 0,5 kg po ok. 1,40-1,5 euro. W turystycznej
wersji są też kartoniki mieszczące 10 torebek herbaty za 1 euro. Standardem są też kawy rozpuszczalne w słoiczkach 50 g, których cena sięga ok. 3 euro.
Nie da się ukryć, że na Korfu handel dostosowany jest do turystycznego charakteru wyspy.
Jednak ceny, poza wyjątkami, są rozsądne. A właściciele sklepów, zapytani o lokalne wyroby, są
w stanie opowiadać o nich z pasją godzinami.
www.hurtidetal.pl

ABU DHABI

TARGI SPOŻYWCZE W 2018 ROKU

kiedy to nie wszystkie sklepy są otwarte, a połowa restauracji „odpoczywa” czekając na przyszło-
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ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

SIAL MIDDLE EAST

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
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
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konkurs@hurtidetal.pl

– otrzyma zestaw produktów ZPC „Bałtyk”!
*Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl

LAUREACI PAŹDZIERNIKOWEJ KRZYŻÓWKI
• Krystyna Król – Sklep spożywczo-przemysłowy, Nowy Dwór Mazowiecki • Artur Kaliński – Sklep Żaczek, Szczecin •
• Małgorzata Król – Sklep spożywczo-przemysłowy, Łukowica • Mariusz Białach – Sklep Spożywczy Pestka, Olsztyn •
• Dariusz Mamrot – „ANDAR” Sklep Primus, Łódź •
Gratulujemy osobom, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę! Zapraszamy do udziału także w innych konkursach organizowanych przez Hurt & Detal.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218 w celu realizacji umowy przystąpienia do
konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, jak również zarządać zaprzestania ich przetwarzania. Podanie
danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
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!

Ziemniaczana wódka Palace
z nową komunikacją

Obecna od 26 lat na rynku wódka Palace, w październiku trafiła na sklepowe półki w odświeżonym
opakowaniu i z nową komunikacją. Marka, jak
zawsze, podkreśla wysoką jakość wódki produkowanej na bazie spirytusu ziemniaczanego. Z drugiej strony nawiązuje także do tradycji dobrej
zabawy i celebrowania wyjątkowych okazji.
Wprowadzenie do sprzedaży wódki Palace
Dostęp do tych treści
w odświeżonej butelce i z nową komunikacją
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmującewspierane
się
będzie materiałami POS i specjalnymi
produkcją, obrotem
ekspozycjami w sklepach, a także aktywnohurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.
ściami w prasie handlowej. W sprzedaży marka
(Ustawa z dnia dostępna jest w kanałach handlu tradycyjnego
26 października 1982 r.
i nowoczesnego, w opakowaniach o pojemności
o wychowaniu w trzeźwości).
500 i 700 ml.
www.CEDC.pl

Dwa nowe smaki
w portfolio marki
SASKA
Wiśnia z Nutą Rumu i Pigwa to nowe
propozycje w portfolio marki SASKA,
które kuszą aromatem dojrzałych owoców, a swój szlachetny smak zawdzięczają starannie dobranym składnikom
i odpowiednim proporcjom. SASKA to
rodzina alkoholi, która czerpie z najlepszych szlacheckich tradycji niespiesznego ucztowania i delektowania się
tym co najlepsze. Została stworzona
dla tych, którzy cenią jakość opartą
na wieloletnim doświadczeniu. Wiśnia z Nutą Rumu i Pigwa uzupełnią
portfolio wariantów marki SASKA, tj. Śliwki Węgierki, Czarnego Bzu,
Dzikiej Róży, Dębowej i Czystej.
www.FACEBOOK.com/SaskaNiespiesznie

informacja handlowa

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:

Jim Beam Black powraca na rynek, bo
żaden z trunków nie był w stanie zastąpić
jego perfekcyjnie zbalansowanego smaku
i aromatu Burbon whiskey. To wszystko dzięki
wyjątkowej recepturze oraz procesowi
produkcji. Jim Beam Black – długo
starzona Bourbon whiskey dojrzewa
w beczkach z białego dębu dłużej niż
oryginalny, podstawowy Jim Beam
White. Dodatkowe lata leżakowania
zapewniają pełnię i bogactwo smaku
charakterystyczne dla Bourbon
whiskey: łagodne
nuty karmelu i ciepły, dębowy
posmak.
www.STOCK-POLSKA.pl

informacja handlowa

ZPC „BAŁTYK” jest polskim prekursorem i liderem w segmencie cukierków z płynnym nadzieniem. Już
na początku lat 70-tych „Bałtyk” zasłynął produkcją pierwszych likworków. Obecnie, do najbardziej
znanych należą „Likworki Gdańskie” o smakach żubrówki, żurawinówki i brandy oraz „Baltik Vodka”
o smaku wódki. Teraz dołącza do nich kolejna generacja – „Nalewki Domowe” o smakach tradycyjnych
polskich trunków – pigwówki, orzechówki i wiśniówki. Likworki „Bałtyku” są doskonałym prezentem
na wiele uroczystości.
W produkcji likworków „Bałtyk” do dzisiaj stosuje swoją tradycyjną recepturę i technikę polegającą na
zamykaniu płynnego nadzienia w skrystalizowanej otoczce cukrowej oblanej pyszną czekoladą.
www.zpcbaltyk.pl

Jim Beam numerem 1

Nowa wódka wytwarzana z krystalicznie czystej wody z własnych
źródeł i najwyższej jakości żyta, którego uprawą zajmują się wyselekcjonowane gospodarstwa ekologiczne. Produkowana w niewielkich ilościach, w procesie
powolnej destylacji i specjalnie
wydłużonej rektyfikacji. Dzięki
procesowi produkcji i specjalnie
wyselekcjonowanym składnikom wódka Senator Komorowski Organic Vodka uzyskuje
aksamitny, gładki i delikatny
smak.
Producent: BZK Alco S.A. Cena
sugerowana na półce: 74,99 zł
za 0,7 l i 79,99 zł w kartoniku.
www.BZKALCO.pl
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Prądnica rowerowa

Marka Bols Platinum rozszerza portfolio i wprowadza
na rynek limitowaną edycję Bols Platinum Magma.
To pierwszy na polskim rynku produkt poddawany
innowacyjnej metodzie filtracji skałami wulkanicznymi. W wyniku tego procesu, uzyskiwana
jest wyjątkowa łagodność i doskonały smak
wódki. Skała wulkaniczna wykorzystywana
w procesie filtracji Bols Platinum Magma, pochodzi z lawy islandzkich wulkanów, gdzie jest
ręcznie zbierana i starannie selekcjonowana.
Wprowadzenie Bols Platinum Magma wspierane jest działaniami PR, akcjami
w mediach społecznościowych,
materiałami POS oraz konkursem
konsumenckim.
www.CEDC.com

Senator Komorowski Organic Vodka

Sparkling wine Aurvin
Aurvin musujące, białe, słodkie to propozycja
dla wszystkich miłośników perlących bąbelków.
Powstało ze specjalnie selekcjonowanych winogron szczepu Muscat uzupełnionych gronami
Chardonnay, Sauvignon i Aligote. Jego subtelny
smak z wyraźnie wyczuwalnymi słodkimi nutami łączy się z aromatem suszonych owoców.
Idealnie podkreśli smak wyjątkowych chwil.
www.TIM-WINA.com.pl
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Załoga Bols prezentuje: Bols
Platinum Magma
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Rozwiąż krzyżówkę hasło wyślij mailem i wygraj nagrodę!
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Zimowa odsłona wódki
Ostoya

Wódka Ostoya w nowej, limitowanej,
zimowej odsłonie. Ten sam doskonały smak
w unikalnej, granatowej butelce z nocnym
Bieszczad pokrytych śniegiem.
Dostęp do tychkrajobrazem
treści
mogą mieć wyłącznie
To świetny pomysł na nietuzinkowy prezent
firmy zajmujące się
dla miłośników trunków o najlepszej jakości.
produkcją, obrotem
www.WYBOROWA-PERNOD-RICARD.com
hurtowym oraz handlem

informacja handlowa

Do produkcji wódki Toruńskiej Czystej w nowej
odsłonie wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów. Proces zaczyna się od
wybrania dobrej jakości destylatu zbożowego,
pochodzącego z małej gorzelni rolniczej,
z którego następnie pod okiem mistrza
rektyfikacji – Leszka Grzegorczuka, z rzemieślniczą precyzją powstaje wysokogatunkowy spirytus. Do produkcji naszych
wódek wykorzystujemy krystalicznie
czystą wodę głębinową z własnych ujęć
o pH 7,6, której jakość została potwierdzona przez PZH. Alkohol przed trafieniem do
butelki jest filtrowany przez filtry węglowe,
dzięki czemu uzyskujemy jedyny w swoim
rodzaju tradycyjny smak.
www.TORUNSKIEWODKI.pl

informacja handlowa

Wódka Toruńska Czysta w nowej odsłonie

Jeżyki White Coconut
Zapewniająca „chwile najeżone doznaniami” marka GOPLANA Jeżyki
poszerza ofertę. Jeżyki White Coconut z kawałkami kokosa i białą czekoladą to limitowana edycja w portfolio brandu. Jeżyki w tym sezonie
debiutują w nowej, oryginalnej odsłonie black&white z nutą egzotyki.
Po raz pierwszy ciemne ciastka oblane są białą czekoladą Goplana
i wzbogacone kawałkami kokosa. W limitowanych Jeżykach White
Coconut interesujące połączenie smaków i tekstur zapewniają kruchy
herbatnik, aksamitna biała czekolada, kuszący karmel oraz pyszny
kokos i chrupki ryżowe.
www.GOPLANA.pl

Oferta świąteczna Wedel
E.Wedel wprowadza do świątecznej oferty szereg nowości dla
najmłodszych konsumentów. Portfolio KIDS zostanie wzbogacone
między innymi o czekoladę mleczną z nadzieniem mlecznym oraz mini
formaty tabliczek – Bombowej mlecznej ze strzelającym cukrem, drażami i żelkami oraz Karmellove z dmuchanym ryżem. Słodkości znajdą
się w kolorowych opakowaniach z bałwankiem, reniferem i Świętym
Mikołajem. Ciekawe smaki i dodatki oraz mały format sprawią, że te
produkty to idealna świąteczna przekąska dla dzieci.
W ofercie nie zabraknie również uwielbianych Czekotubek w świątecznej szacie – czekoladowej, Karmellove oraz mlecznej.
www.WEDEL.pl

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

BLACK After Alcohol
– rano stawia na nogi!
Black After Alcohol, to rewolucyjny i wyjątkowy produkt, który pomaga neutralizować objawy kaca. Unikalna receptura zapewnia wyjątkową skuteczność.
Zawarta w napoju glukoza przyśpiesza
proces rozkładu alkoholu, witamina C
regeneruje organizm, a także redukuje
negatywne objawy spożycia alkoholu.
Kompleks witamin z grupy B, pomaga
zachować równowagę i zdrowie układu
nerwowego, zaś kofeina dostarcza
energii na długi czas.
Wejście produktu do sklepów będzie
wsparte silną kampanią POS.
www.BLACKENERGYDRINK.pl

Cappuccino „Winter taste”
Lider rynku cappuccino w Polsce, firma Mokate, wprowadza właśnie
na rynek limitowaną serię cappuccino Caffetteria Mokate „Winter taste”
w ekskluzywnych puszkach. Są to trzy rodzaje cappuccino: o smaku
piernika, orzecha laskowego oraz rumu i rodzynek.
Cappuccino Caffetteria Mokate jest od wielu lat najlepiej
sprzedającym się napojem
kawowym tego typu w Polsce.
O niepowtarzalnym smaku
Mokate Cappuccino decydują
starannie dobrane składniki
wykorzystywane w zaawansowanym technologicznie
procesie produkcji.
www.CAFFETTERIAMOKATE.pl

Herbaty LOYD – nowe, zielone
Herbata zielona – najstarsza ze wszystkich herbat, niezwykle
popularna w Chinach i Japonii jest już doceniana przez Europejczyków. Przypisuje się jej wyjątkowe właściwości prozdrowotne. LOYD
proponuje trzy klasyczne herbaty zielone. Sencha to szlachetna
odmiana, listki zerwane z herbacianego krzewu poddawane są działaniu strumienia pary wodnej, a następnie naprzemiennie suszy się
je i zwija. Chun Mee czyli „szlachetne brwi” posiada charakterystyczny dla tej odmiany kształt liści. Gunpowder w postaci nierównomiernych małych grudek o szarym kolorze, swoją nazwę zawdzięcza
podobieństwu do używanego niegdyś prochu strzelniczego.
www.LOYDTEA.pl

Oferta zimowa Milka
W 2017 roku Milka wprowadza na rynek odświeżoną wersję najpopularniejszego kalendarza adwentowego*, jak również sezonowe
portfolio produktów zimowych, m.in. pyszne figurki z najdelikatniejszej czekolady Milka: Mikołaj
50 g i Bałwanek 50 g; dwa warianty
produktów Snowballs (draże Milka
Mini Snowballs 100 g oraz Milka
Snowballs 112 g), jak również
Milka Oreo Rounds 86 g
– doskonałe połączenie
dwóch znanych marek Milka
i Oreo. Produkty wspierane
będą kampanią telewizyjną,
outdoorową oraz w mediach
społecznościowych.
*Nr 1 TOTAL POLAND, sprzedaż wartościowa za
Nielsen MAT kwiecień 2017

Tofi To
– nowa kompozycja czekolady i toffi
Tofi To to nowa rodzina czekolad i cukierków „Bałtyku”. Powstała z myślą o najmłodszych, a także nieco starszych sympatykach czekoladowych łakoci. Wykorzystano w niej znakomitą kompozycję mlecznej
czekolady i toffi. Czekolada Tofi To produkowana
jest w postaci dużych, 145-gramowych tabliczek
z wyjątkowym, dwuwarstwowym nadzieniem. Cukierki Tofi To dostępne są natomiast
w 180-gramowych kartonikach albo luzem. Cukierki Tofi To nie zawierają glutenu.
www.ZPCBALTYK.pl

„Nalewki Domowe”
– nowe likworki BAŁTYKU
Likworki „Nalewki Domowe” z Fabryki Czekolady BAŁTYK to smaki
tradycyjnych polskich trunków – wiśniówki, pigwówki i orzechówki. Ich płynne
nadzienie zamknięte jest w cukrowej
otoczce oblanej czekoladą deserową.
Zawierają alkohol, który w połączeniu
z czekoladą daje wyjątkowe odczucia
smakowe. Podobnie jak wszystkie likworki
produkowane przez „Bałtyk” – „Nalewki
Domowe” nie zawierają konserwantów,
barwników i substancji koloryzujących.
Dostępne są w eleganckich, prezentowych kartonikach 180-gramowych.
www.ZPCBALTYK.pl

Nowości Wawel
Czekolada Truflowa – wytrawne czekoladowe nadzienie
z nutą rumową oblane doskonałą deserową czekoladą.
Niezwykle świąteczna i pyszna
tabliczka czekolady.
Żelki Jak Smok w czekoladzie
– po raz pierwszy dostępne
w Ofercie Zimowej. Indywidualnie zapakowane żelki w pysznej
czekoladzie Wawel stworzone
z myślą o najmłodszych, w 6
smoczych smakach: cytryna, pomarańcza, jabłko, wiśnia, malina,
ananas.
www.WAWEL.com.pl

Sympatie od Pszczółki
Nowość od Fabryki Cukierków „Pszczółka” – pralinki Sympatie. W czekoladowych kulach zamknięte
zostało aksamitne nadzienie
o smaku śmietankowym
i orzechowym. Połączenie gęstej czekolady z lekkim kremem
to mieszanka, która pozwoli
poznać beztroski smak
przyjemności. Wyrafinowany i niepowtarzalny
smak tych deserowych
pralinek na pewno na długo
pozostanie w pamięci.
www.PSZCZOLKA.pl

www.MILKA.com.pl
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Nowości
Goldenberry HELIO Natura miechunka
suszona

Nowości
Rozgrzewające
kisiele EMIX

To super pożywna przekąska, która z pewnością zainteresuje miłośników zdrowego odżywiania. Przede wszystkim nie zawiera dodanego
cukru, sztucznych dodatków, barwników i konserwantów, a już jedno
opakowanie suszonych owoców
miechunki dostarczy nam więcej
potasu niż średniej wielkości banan.
Goldenberry HELIO Natura zawiera
wiele ważnych dla zdrowia substancji odżywczych, m.in. żelazo, fosfor,
cynk, tiaminę, ale także antyoksydanty.
Ponadto, Goldenberry to świetna dawka
witaminy C, niezbędnej zwłaszcza o tej
porze roku, która zadba o nasz układ
odpornościowy.
www.HELIO.pl

W ofercie EMIX można znaleźć
nowe kisiele błyskawiczne
w trzech rozgrzewających
smakach. Jesienno-zimowa odsłona kisieli rozgrzewa nowymi
połączeniami smaków: maliny
z cytryną, miodu i imbiru;
jabłka z gruszką i cynamonem;
śliwki z gruszką i goździkiem.
Wszystkie wersje zawierają kawałki owoców oraz witaminę C.
Nowe kisiele EMIX sprawią, że
poczujesz się wyjątkowo ciepło
w chłodne i wietrzne jesienne
dni oraz zimowe wieczory.
www.EMIX.com.pl

Nowe warianty Flory ProActiv

Szynka Soczysta

Czy można skutecznie obniżyć poziom „złego” cholesterolu? Tak!
Wiedzą to doskonale konsumenci, którzy w trosce o swoje zdrowie
od lat sięgają po Florę ProActiv. Od teraz produkt dostępny jest także
w dwóch nowych wariantach, stworzonych z myślą o zdrowiu serca
i mocnych kościach – Flora ProActiv Plus Zdrowe
Serce z witaminą B1 oraz Flora ProActiv
Plus Mocne Kości z witaminą D.
Dzięki użyciu wysokiej jakości olejów
– słonecznikowego i lnianego – produkty Flora ProActiv są doskonałym
źródłem nienasyconych kwasów
tłuszczowych Omega-3
i Omega-6. Dzięki zawartości
dodanych steroli roślinnych
pomagają także w skutecznym
obniżeniu cholesterolu.
www.FLORA.pl

Klasyczna szynka wieprzowa. Lekko wędzona. Delikatna i soczysta
w smaku. Smaczna propozycja na świąteczny stół zarówno dla młodych jak i seniorów.
Waga: ok. 2,5 kg
Pakowanie: MAP
www.HANDEREK.com.pl

Szynka Masarza to „kurpiodobra” propozycja od firmy JBB Bałdyga.
Wędzone mięso, doprawione specjalnie skomponowaną mieszanką
przypraw idealnie sprawdzi się zarówno podczas przygotowywania
codziennych przekąsek, jak również na ważniejsze okoliczności, np.
bożonarodzeniowy stół. Teraz kupisz
również Szynkę Masarza mini
w wygodnym opakowaniu 0,5 kg.
www.JBB.pl
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Szukając produktów odznaczających się wysoką jakością oraz cennymi
wartościami odżywczymi warto sięgnąć po mieszanki nasion marki
KRESTO. Znajdziemy 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 naszych upodobań mieszanki
marki KRESTO mogą posłużyć, jako
przekąska, zdrowy zamiennik posiłku lub dodatek do sałatek, panierek,
farszów, owsianek czy też jogurtów.
www.VOG.pl

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

Nowa, poręczna i uniwersalna forma Koncentratu Pomidorowego
w lekkiej saszetce to rozwiązanie
łatwe w użyciu i wygodne w przechowywaniu. Wygoda, niezmienna
jakość oraz smak – to właśnie łączy
w sobie nowy wariant Koncentratu
Pomidorowego Łowicz. Wystarczy
wycisnąć, by cieszyć się dobrze
znanym, wyrazistym smakiem,
który doda charakteru każdemu
daniu. Dzięki niestandardowej
formie zajmie niewiele miejsca na
półce, a pojemność 80 g to idealna
porcja do wykorzystania na raz do
ulubionej potrawy.
www.MASPEX.pl

Polski Cukier daje początek polskim
wypiekom
Cukier biały kryształ znany jest od dziesięcioleci. To cukier o bardzo
szerokim zastosowaniu, polecany między innymi do słodzenia
napojów, pieczenia ciast czy przygotowywania przetworów. Niezastąpiony w codziennych kuchennych
obowiązkach. Jest to najpopularniejszy, klasyczny cukier o charakterystycznych kryształach i doskonałej
rozpuszczalności.
Cukier biały Polski Cukier jest nieodzownym składnikiem świątecznych ciast –
daje początek polskim wypiekom!
www.POLSKI-CUKIER.pl

Paluszki serowe „cheesupers – super
sticks”

Pastrami wołowe ZBYSZKO

Koncentrat Pomidorowy Łowicz
Szynka Masarza

Mieszanki KRESTO

Rozgrzewające kisiele Winiary
Marka Winiary do swojego portfolio wprowadza edycję limitowaną
Kisieli Rozgrzewających w 3 unikalnych smakach z dodatkiem rozgrzewających przypraw – malinowym z imbirem i goździkami, pieczonego
jabłka z cynamonem oraz pomarańczowym z goździkami i cynamonem.
Rozgrzewające przyprawy, które nadają im niepowtarzalnego smaku,
w połączeniu z witaminą C sprawiają, że kisiele są idealnym jesienno-zimowym deserem. Produkt jest bezglutenowy, zawiera naturalną skrobię
z polskich ziemniaków i jest bez dodatków sztucznych barwników.
www.WINIARY.pl

Euroser Dairy Group wprowadza na polski rynek nowość, paluszki serowe
„cheesupers – super sticks”. Nowy produkt jest skierowany do młodszych
konsumentów, wyróżnia go zabawna,
kolorowa grafika oraz proste
składniki. W 80-gramowym
opakowaniu znajdują się
4 oddzielnie zapakowane paluszki
serowe, z odrębną grafiką na każdym z nich. Produkt jest dostępny
w dwóch wersjach kolorystycznych,
miętowej i różowej. Serowe paluszki
cheesupers to zdrowa przekąska, będąca źródłem wapnia i białka, idealnie
nadają się jako uzupełnienie drugiego
śniadania do szkoły.
www.EUROSER.pl

Barszcz czerwony Dawtona
Barszcz czerwony Dawtona przygotowany jest
w 100% z naturalnych składników, na
bazie buraków pochodzących wyłącznie z polskich upraw. Nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników
i wzmacniaczy smaku. Szczególnie
polecany jest do uszek, pasztecików
i pierogów. Poręczny, zakręcany karton
o pojemności 1,1 litra kryje w sobie
4 porcje produktu. Stworzony na podstawie tradycyjnych receptur barszcz
czerwony Dawtona smakuje i pachnie
jak domowy, przywołując w pamięci
najpiękniejsze chwile dzieciństwa.
www.DAWTONA.pl
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Nowości
Gellwe – przyjemność
po Twojej stronie
Gellwe to nowoczesna i innowacyjna linia ciast i deserów, które
możesz jeść bez wyrzutów, a ich
przygotowanie nie wymaga
czasu. Z tą myślą marka Gellwe
wprowadziła w swoje portfolio
dwa warianty babeczek: babeczki pełnoziarniste z żurawiną
i słonecznikiem oraz bezkonkurencyjne babeczki wytrawne
z pomidorami i ziołami prowansalskimi. Babeczki od Gellwe to
produkty powstałe z myślą o potrzebie zdrowej przyjemności.
www.FOODCARE.pl

Napoje funkcjonalne
Veroni active
z ambasadorami
Zbyszko Company S.A. wprowadziło
na rynek napoje funkcjonalne Veroni active w kompletnie nowej odsłonie. Na zmienionych etykietach
produktów Veroni active Hydration,
Energy i Sport pojawił się wizerunek
nowych ambasadorów marki –
Sylwii i Akopa Szostaków, znanych
trenerów personalnych. Produkty
nie zawierają konserwantów i są kierowane do osób aktywnych, potrzebujących wsparcia przy codziennym
wysiłku. Zamknięto je w poręcznej
butelce o pojemności 0,7 l.
www.ZBYSZKO.com.pl

HONNEY NATURAL ENERGY DRINK
Tworząc HONNEY firma Drinktech postawiła na jego naturalnym
składzie. W puszce nie znajduje się nic, poza wodą, miodem, sokiem
z cytryny, witaminami i kofeiną pozyskaną
z ziaren kawy. Zero tauryny, sztucznych aromatów i barwników oraz konserwantów.
Miód uzupełnia niedobory energetyczne
oraz utrzymuje odpowiedni poziom energii
przez wiele godzin. Cytrynie ponadto przypisuje się działanie przeciwzapalne i odchudzające, a także zapobiegające powstawaniu
niektórych nowotworów. HONNEY to samo
zdrowie w Twoich rękach.
Napój produkowany jest w puszkach bez
bisfenolu. W trosce o zdrowie Drinktech
daje nowoczesne opakowanie pozbawione
szkodliwych substancji.
www.DRINKTECH.pl
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Syropy babci Jadzi
Syropy o wdzięcznej nazwie „babci Jadzi” są nowością w portfolio firmy
EXCELLENCE S.A. Produkowane są zarówno w popularnych smakach
jak malinowy, aroniowy; jak i w coraz częściej poszukiwanych przez
konsumentów wariantach: z dzikiej róży z jabłkiem, z owoców czarnego bzu i jagody oraz niepowtarzalnych połączeniach maliny z lipą oraz
z jeżynami. Linia ta jest przeznaczona dla osób ceniących niezapomniany smak produktów wytwarzanych tradycyjnymi i domowymi
metodami. Syropy te odznaczają się bardzo dużą zawartością soków
w syropie oraz mają wyjątkowy smak i aromat.
www.SYROPY.eu

Nowe, pyszne smaki soków tłoczonych
Hortex
Soki tłoczone już zaskarbiły sobie sympatię konsumentów. Prawdziwym hitem stał się sok jabłkowy
z mango. W tym sezonie Hortex prezentuje kolejne autorskie i unikalne
na rynku smaki – Hortex SOK 100%
TŁOCZONY z Jabłek z Morelą i Hortex SOK 100% TŁOCZONY z Jabłek
z Bananem i Marakują. 100% soki
owocowe są postrzegane jako wyjątkowo wartościowe produkty – blisko
dwie trzecie użytkowników kategorii
uważa, że są one zdrowe i są cennym
źródłem witamin i mikroelementów.
www.HORTEX.pl

ROKSY® MINI z drobiem, dla dorosłych
psów małych ras
Odpowiednio zbilansowana karma Superpremium dla psów dorosłych małych ras (do 10 kg). Produkt o wysokiej wartości odżywczej,
wzbogacony w komplet
wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych z dodatkiem
niezbędnych witamin i składników mineralnych, pokrywających zapotrzebowanie psów na
energię oraz zapewniających
zdrową skórę, sierść i zęby.
Kształt i wielkość granulek
są odpowiednio dobrane do
uzębienia psów małych ras.
Produkt dostępny jest w gramaturze 500 g.
www.ROKSYKARMA.pl

!

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

