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Drodzy Czytelnicy!
Witam serdecznie w majowym wydaniu miesięcznika
Hurt & Detal, w którym specjalnie dla Was – Detalistów
publikujemy ciekawe artykuły rynkowe, prezentujemy
wywiady z ważnymi osobami, udzielamy porad, a także
– tradycyjnie już omawiamy najbardziej rotujące w tym
okresie kategorie produktów.
Już niedługo, bo 24 maja, odbędzie się ósma gala finałowa konkursu „Złoty Paragon
– Nagroda Kupców Polskich”, podczas której poznamy liderów rynku FMCG –
a w kolejnym – czerwcowym wydaniu miesięcznika Hurt & Detal zaprezentujemy te
produkty, które zostały nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu.
Przedstawimy również listę Detalistów, którzy odesłali do agencji badawczej KANTAR
TNS poprawnie wypełnioną ankietę konkursową i znaleźli się w gronie laureatów nagród
rzeczowych. To właśnie dzięki Wam, już niebawem będziemy mogli nagrodzić liderów
rynku FMCG, wręczając – w Waszym imieniu – prestiżowe statuetki i wyróżnienia
„Złoty Paragon 2018”.
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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).

Z rynku FMCG

„Wszystko

!

Kasztelan

dla

nych składników. Nowa szata graficz-

wprowa-

na piwa przedstawia sielski krajobraz

dzeniu do sprzedaży

mazowieckiej wsi, nawiązujący do

nowych smaków Fresco Frizzante: Fresco
i

Fragola

Fresco

od-

lokalność i najwyższą jakość natural-

sło kampanii, towa-

Frizzante

Niepasteryzowane

świeża swój wizerunek, podkreślając

orzeźwienia” to harzyszącej

Kasztelan w nowej
odsłonie

Frizzante

Mango & Pesca oraz małych pojemności 250 ml.

prostoty
i naturalności – filarów marki.
Dostęp do tych
treści
mogą mieć wyłącznie
Celem rebrandingu Kasztelana Niefirmy zajmujące się
produkcją, pasteryzowanego
obrotem
jest jeszcze mocniejsze podkreślenie, że piwo pohurtowym oraz handlem
chodzi z lokalnego browaru w Sierpcu i warzone jest z naturalnych
Pierwsza
zanapojami
alkoholowymi.

skakuje smakiem soczystej truskawki, druga słodyczą mango

składników.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

Za kreację nowej etykiety odpowiada agencja Dragon Rouge. Wproi brzoskwini. Najlepiej smakują schłodzone do temperatury
o wychowaniu w trzeźwości).
10 st. C i podane w kieliszkach do wina, na lodzie w szklankach

wadzenie odświeżonych opakowań będzie wspierać wielokanałowa

lub pite przez słomkę wprost z małych odkręcanych butelek.

kampania reklamowa – działania w telewizji i digitalu, akcje promocyj-

Pojemność 250 ml oraz obniżona zawartość alkoholu do 5,5%

ne i silna komunikacja w punktach sprzedaży.

to nowość na rynku wina.

KIT KAT Ruby –
Holiday Inn
pierwszy na świecie Józefów zaprasza
baton z czekoladą
rubinową od Nestlé

Marbex wdraża
system
ERP Navireo
firmy InsERT

Nowy KIT KAT
Ruby to pierwszy
na świecie baton
w odkrytej ponad
pół

roku

temu,

Marbex – polski importer dywanów z całe-

czekola-

go świata – przyspiesza rozwój i automatyzu-

dzie o naturalnej

je wiele czasochłonnych procesów wdraża-

rubinowej barwie.

jąc system ERP Navireo firmy InsERT.

nowej

To

także

Wdrożenie systemu Navireo ERP przyspie-

triumf

innowacyjności w podejściu do produktu.

Pod Warszawą w otoczeniu rzeki i lasu

szyło rozwój firmy. Przedsiębiorstwo zyskało

Nestlé to pierwszy na świecie producent,

znajduje się hotel Holiday Inn Józefów. To

m.in. wspólną bazę magazynową, dzięki

który umożliwi degustację rubinowej cze-

trafny wybór bez względu na to, czy chcesz

czemu komunikacja i współpraca między

kolady konsumentom na całym świecie

wypocząć podczas podróży biznesowej czy

poszczególnymi działami uległa znaczącej

w formie kultowego batona KIT KAT.

szukasz miejsca na relaksujący weekend.

poprawie. Możliwość swobodnego wzbo-

Rubinowy baton dołącza do rodziny

Hotel dysponuje pokojami typu standard,

gacania kartotek systemu o pola własne po-

marki KIT KAT dostępnej obecnie na po-

executive oraz apartamentami z klimatyza-

zwoliła na przeprowadzanie dokładniejszych

nad 70 rynkach na całym świecie. O sile

cją i balkonem. Jest dostosowany dla osób

analiz potrzeb firmy, co przełożyło się na ła-

marki, zarejestrowanej jako znak handlowy

niepełnosprawnych. Śniadania w formie

twiejszą współpracę z dostawcami.

już w 1911 roku, może świadczyć fakt, że

bufetu, niedzielny brunch z atrakcjami (kon-

Marbex uzyskał również możliwość auto-

w każdej sekundzie na całym świecie kon-

certy, kabarety, animacje), obiekty sportowe

matycznego generowania przecen, integra-

sumowane jest aż 150 batonów KIT KAT. To

(park linowy, mini golf, basen, golf, tenis)

cję z sieciami handlowymi (ECOD), auto-

marka numer jeden oraz najsilniejszy pro-

i SPA to gwarancja udanego pobytu.

matyczną kompletację towarów, integrację

dukt w słodyczowym portfolio Nestlé.
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z systemem B2B.

informacja handlowa

informacja handlowa

Nowe Fresco z orzeźwiającą
kampanią

!

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).

Z rynku FMCG

VARTA pomoże w wiosennych
porządkach

Loteria urodzinowa
Piwniczanki
50-lecie

Piw-

niczanki, to wy-

VARTA zmienia się od maja tego roku – dobrze

jątkowy czas na

znane logo otrzymuje dodatkowy napis „In service

świętowane!

Fir-

for you”. W duchu tego nowego hasła przygotowano

ma chce podzię-

akcję konsumencką wspierającą odsprzedaż limito-

kować

smako-

wanej edycji baterii Longlife 6AA i 6AAA. W pro-

szom Piwniczanki

mocji zakup każdego opakowania premiowany jest

za wspólne lata

atrakcyjną nagrodą, a dodatkowo można wziąć

i z tej okazji przy-

udział w konkursie i wygrać voucher na sprzątanie

gotowała dla nich

domu. Szczegóły dotyczące promocji znajdują się na

wyjątkową akcję

stronie www.win-with-varta-consumer.com.

promocyjną – loterię urodzinową. Kody pro-

Kosmiczne nagrody w loterii Lubisiów

mocyjne ze specjalnych butelek Piwniczanki, należy zarejestrować na stronie 50lat.
piwniczanka.pl. Przez trzy miesiące, co dwa

Marka Lubisie, znana z ciasteczek biszkoptowych

tygodnie będzie do wygrania 50 nagród,

w kształcie misia, przygotowała loterię z nagrodami,

w tym rowery, deskorolki elektryczne, wizyty

w której co godzinę do wygrania są kosmiczne gry

w SPA i szereg innych, a nagrodą główną jest

planszowe, a nagrodą główną jest wyjazd do Centrum

Fiat 500 x crossover. Łączna ilość nagród, to

Kosmicznego „Space Expo” w Holandii. Warto wziąć

351 szt. Loteria nasycona nagrodami trwa

udział w akcji – jest ona silnie wspierana w mediach

od 14 maja do 19 sierpnia. Dla tych, którzy

tradycyjnych i społecznościowych oraz sprzedażowo,

nie zdążą wziąć udziału w loterii przewidzia-

m.in. za pomocą samplingów i działań w sklepach. Re-

no konkurs poloteryjny.

gulamin promocji dostępny jest na stronie www.lubisie.pl.

Crunchips w nowych
opakowaniach

Terminal płatniczy
w smartfonie

Marka Crunchips otrzyma-

Mastercard i Polskie ePłatności poin-

ła międzynarodowy, jednolity

formowały o rozpoczęciu pilotażu roz-

wygląd i tożsamość, co zde-

wiązania SoftPOS, w ramach którego

cydowanie zwiększy poten-

smartfon będzie jedynym urządzeniem

cjał marki w konkurencyjnym

niezbędnym do przyjmowania płatności

środowisku. Zmiana designu

zbliżeniowych w punkcie sprzedaży. Zo-

podkreśla wyjątkowość i ostry wizerunek marki.

stało ono opracowane z myślą o małych

Nowy layout opakowań jest znacznie bardziej nowoczesny

i średnich przedsiębiorcach, aby umożli-

i dynamiczny w porównaniu do obecnych opakowań. Zmiany

wić im prowadzenie działalności w prost-

wizerunkowe dotyczą całego portfolio Crunchips, a odmienio-

szy i bezpieczniejszy sposób. Celem projektu jest sprawdzenie dzia-

ne produkty już w połowie kwietnia trafiły do sprzedaży. Ale to

łania tego nowatorskiego rozwiązania w warunkach rynkowych oraz

nie jedyne zmiany jakie spotkały markę. Ze względu na rosną-

poznanie opinii przedsiębiorców i konsumentów na jego temat.

cą świadomość konsumentów olej palmowy, który występował

W pierwszym etapie pilotażu, SoftPOS testuje grupa 50 przedsię-

w składzie produktu został zastąpiony olejem słonecznikowym.

biorców, dzięki współpracy z Polskimi ePłatnościami. Na przełomie

Relaunch wspiera szeroka komunikacja outdoorowa oraz onli-

maja i czerwca do testów dołączą kolejni sprzedawcy i będzie ich

ne. Takie działania wpływają pozytywnie na rozpoznawalność

łącznie nawet 250. W trzecim kwartale 2018 r. grupa ta zwiększy się

nowych opakowań.

do około 500 przedsiębiorców i do projektu dołączy firma Elavon.
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Podróżuj pierwszą klasą.
Nowy Ford Tourneo Custom.

Poczuj pięciogwiazdkowy komfort podróżowania. Wsiądź do nowego Forda
Tourneo Custom i korzystaj z funkcjonalnego systemu tylnych siedzeń,
pozwalającego na ustawienie układu konferencyjnego i aż 29 innych
konfiguracji foteli. A w trakcie podróży korzystaj z 8 portów USB i świateł
LED do jazdy dziennej. Przekonaj się, co nowy Ford Tourneo Custom może
zrobić dla Twojego biznesu na ford.pl

Zużycie paliwa oraz emisja CO₂ w cyklu mieszanym dla nowego Forda Tourneo Custom 2.0 EcoBlue, 130 KM, M6; od 6,7 l/100 km, 178 g/km (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007
z późniejszymi zmianami w WE 692/2008 i WE 2017/1151), procedura testowa NEDC. Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym. Ford OneCall: 22 522 27 27 – opłata za połączenie
według taryfy operatora.

Z rynku FMCG

Flora ProActiv
– najlepsza
broń w walce
z cholesterolem

Kampania lodów Muuucia:
„Muuucia wyzwala uczucia”!
Muuucia przeszła metamorfozę. Komunikacja
będzie się opierała na czterech uczuciach: radości, czułości, namiętności i miłości, które wyzwala nasza bohaterka: sympatyczna krowa Muuucia
patrząca na odbiorcę z kolorowych i niewątpliwie
rzucających się w oczy opakowań lodów. Markę
wspierać będą influencerzy. Kampania widoczna
będzie w na YouTubie i w social mediach. Można jej szukać na facebook-u pod nazwą „Mu-

Flora ProActiv to rodzina produktów

uucia” i na Instagramie „Muuucia wyzwala uczucia”!

przeznaczonych do smarowania pieczywa,
zaliczanych do kategorii produktów funkcjonalnych. Dzięki dodanym sterolom roślinnym, skutecznie obniżają one poziom

Kampania Veroni active Natural Energy Drink
Veroni active Natural Energy Drink, otrzymał

cholesterolu we krwi o od 7% do 10%

potężne wsparcie marketingowe w wielu kanałach

w ciągu 2–3 tygodni.
Produkty Flora ProActiv na co dzień po-

komunikacji. 16 kwietnia wystartowała kampa-

magają osobom, które już teraz zmagają się

nia telewizyjna, a 23 kwietnia internetowa, obie

z problemem podwyższonego cholesterolu,

kampanie będą prowadzone przez 3 miesiące.

a także dają szansę na skuteczną walkę z kon-

Dynamiczny scenariusz oraz porywająca muzyka

sekwencjami, jakie ta sytuacja ze sobą niesie.

sprawia, że reklama na długo zapadnie w pamięci

W kontekście troski o zdrowie prowadzo-

konsumentów. Na wszystkich etapach komunika-

ne są działania medialne oraz sprzedażowe

cji towarzyszy hasło „Twój Naturalny Energetyk”.

wspierające markę. Celem podejmowanych

Ponadto w maju startuje ogólnopolski outdoor, ukierunkowany na zasięg, na ponad

przez Florę ProActiv działań jest uświada-

1 100 tablicach wysokoformatowych. Dodatkowo w trakcie kampanii będzie prowadzony

mianie Polaków, jak dużym problemem są

sampling produktów, zlokalizowany przy centrach biznesowych oraz uczelniach wyższych.

choroby serca w Polsce, a także, jak ważna
jest odpowiednia profilaktyka im zapobiegająca. Wsparcie medialne realizowane jest m.
in. poprzez działania PR.

Wyjedź do Brazylii z Red Bullem!
Już po raz trzeci w Polsce wystartuje turniej dla amatorów nietypowej piłkarskiej rywalizacji – Neymar Jr’s

Marka Bracia Koral
z nową stroną www

Five. Konsumenci, którzy kupią dowolną puszkę napoju

Strona internetowa marki Bracia Koral –

atrakcyjna: wyjazd do Brazylii dla dwóch osób, vouchery

www.braciakoral.pl – startuje w nowej odsłonie.

zakupowe do sklepu piłkarskiego R-Gol.com oraz napoje

Oprócz prezentacji kolekcji lodów, czyli dwóch

energetyczne od Red Bulla. Więcej informacji dostępnych

linii lodów premium – Lody Jak Dawniej i Smaki

jest na stronie: redbullneymar.pl.

energetycznego Red Bull i w terminie między 1 maja a 30
czerwca 2018 roku, zgłoszą paragon na stronie redbullneymar.pl, wezmą udział w loterii. Pula nagród jest bardzo

Dzieciństwa, już wkrótce będzie można zna-

Ponadto równolegle rozegrany zostanie konkurs dedy-

leźć tam przepisy na wyjątkowe lodowe kom-

kowany detalistom. Nagrodą główną jest również wyjazd

pozycje oraz desery autorstwa Łukasza Konika,

do Brazylii dla dwóch osób oraz napoje energetyczne od

znanego kucharza i ambasadora marki. Podob-

Red Bulla. Wystarczy zbudować w sklepie ekspozycję Red

nie jak opakowania lodów Bracia Koral, nowa

Bulla dedykowaną aktywacji Neymar, zrobić zdjęcie i w terminie między 1 maja a 30 czerwca

strona www utrzymana jest w konwencji grafik

2018 roku wysłać na adres zgloszenia.konkurs@redbull.com wraz z nazwą oraz adresem sklepu

i zdjęć życia jak dawniej i smaków dzieciństwa,

lub zgłosić chęć udziału do właściwego przedstawiciela handlowego. Najciekawsze ekspozycje

które marka chce przybliżyć swoim Klientom.

zostaną nagrodzone! Więcej informacji dostępnych jest na stronie redbull.grupatrzy.pl.
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trnd prowadzi kampanie Influencer Marketingu – skutecznej metody propagowania i badania produktów z aktywnym
udziałem konsumentów. Tworzy społeczność Everyday Influencerów, którzy prowadzą testy marek, produktów
i usług, a swoimi doświadczeniami i rekomendacjami dzielą się online i offline. trnd stawia na jakość pozyskiwanych
recenzji. Specjalizuje się w kampaniach produktów FMCG, sprzętu elektronicznego i usług bankowych.

PA RT O F

TERRITORY

POZNAJ SIŁĘ SWOICH KONSUMENTÓW

Kampania trnd Hiszpania
dla Panini Baguettes

10 000 Everyday

Kampania trnd Niemcy
dla czekoladek Ritter Sport

92%

Influencerów

1.7 mln

10 000

Testujących
Everyday
poleciło Influencerów
produkt

Zasięg offline
Kampania trnd UK
dla suchej karmy dla psów IAMS

95% Testujących

2 mln

Kampania trnd Polska dla Monte
mlecznych deserów z dodatkami

86 000
testów

Zasięg online

5 000

Everyday
Influencerów

1.482 mln
Zasięg offline

poleciło produkt

2 000

Everyday
Influencerów

Kampania trnd Czechy dla piwa Krusovice

2 100

CGM

97%

Testujących
poleca produkt

Kampania trnd Francja dla kawy Ricore

5 000 Everyday

239 000

Influencerów

Zasięg online

1 mln
Zasięg
online

4 mln

członków
społeczności

18

rynków
w Europie

1500+
kampanii

PART OF

TERRITORY

tel. /48/ 22 113 99 25
info@trnd.pl
www.company.trnd.com/pl

Z rynku FMCG

10 lat PSD na rynku – projekt szyty na miarę Spółdzielni Społem

łem oraz spółki po spółdzielcze, 4 Gminne Spółdzielnie i 25 sklepów prowadzonych przez prywatnych właścicieli. To przekłada się
na 680 sklepów w grupie w tym przeszło 320 pod marką „Gama”
– Tradycyjnie dobry wybór. Sklepy przemodelowane pod logo Gama
uzyskują lepsze wskaźniki, wzrosty sprzedaży i pozyskują nowych
klientów. W dużej i sprawnej organizacji mają większą szansę skutecznie konkurować na rynku i przetrwać.

W tym roku w lutym 2018 PSD świętowało hucznie swój jubileusz

Obecnie zdecydowana większość Uczestników sieci to nowo-

osiągnięcia i wyróżniono Partnerów, dostawców, producentów, któ-

czesne przedsiębiorstwa, które dobrze sobie radzą na konkuren-

rzy wspólnie budowali sukces PSD.

cyjnym rynku. Korzyści jakie uzyskują partnerzy zrzeszeni w PSD

Partnerski Serwis Detaliczny to spółka, która została powołana

wynikają z ponad 220 umów z producentami i dostawcami. Wpły-

w 2008 roku do współpracy ze Spółdzielniami Społem celem pod-

wy transparentnie dzielone stanowią często podstawę do genero-

niesienia konkurencyjności Spółdzielni na rynku. Jest to sieć part-

wania zysków całej spółdzielni. PSD wspiera sklepy operacyjnie,

nerska, która korzysta ze wzajemnych doświadczeń. Łączy najlep-

marketingowo, posiada własny pakiet szkoleniowy. Ponad rok

sze tradycje handlu spółdzielczego z nowoczesnymi rozwiązaniami.

temu wprowadziło do całej sieci ponad 50 produktów Marki wła-

Dziś PSD jest znaną i największą firmą integrującą spółdzielnie Spo-

snej Gama, które po pierwszym roku stanowią ponad 1% sprze-

łem. Po 10 latach z organizacją współpracują 82 Spółdzielnie Spo-

daży detalicznej sklepów.

Kulinarna trasa Prymat i JBB
Bałdyga pod wodzą
Roberta Sowy

Zmiany w kierownictwie
Coca-Cola HBC Polska
Z dniem 1 maja br. Jaak Mikkel
objął stanowisko dyrektora gene-

Po raz kolejny Prymat wraz

ralnego i prezesa zarządu Coca-

z Robertem Sową rusza w ku-

-Cola HBC Polska. Jaak Mikkel

linarną trasę po Polsce. W tym

zastąpił na tym stanowisku Nikosa

roku Partnerem akcji jest JBB

Kalaitzidakisa,

Bałdyga,

na stanowisko dyrektora Regionu

producent

mięsa

który

awansował

i wędlin. Tradycyjnie nie za-

3 w Grupie Coca-Cola HBC, obejmującego następujące rynki: Rumunię,

braknie fenomenalnego koła

Bułgarię, Grecję, Cypr, Irlandię, Serbię, Czarnogórę, Kosowo, Chorwację,

fortuny czy kulinarnego TIR-a, skąd apetyczne aromaty

Bośnię i Hercegowinę, Macedonię oraz Słowenię.

przyciągają tłumy wielbicieli smacznych potraw przygotowanych przez Roberta Sowę. Oczywiście smak
serwowanych dań to wynik połączenia doskonałych
wędlin oferowanych przez JBB Bałdyga oraz wyjąt-

Rusza przedsprzedaż biletów
na Męskie Granie 2018!

kowych przypraw i musztard marki Prymat. Podczas

Już 14 lipca wystartuje dziewiąta edycja wyjątkowej trasy koncertowej sponsoro-

imprez zagrają największe gwiazdy polskiej estrady,

wanej przez markę Żywiec – Męskie Granie. W odpowiedzi na liczne prośby fanów

m.in.: A.Chylińska, Feel, Natalia Szroeder, Lady Pank,

muzyki po raz kolejny uruchomiona zostanie przedsprzedaż ograniczonej puli wej-

Lanberry, Margaret, Varius Manx, Sarsa. Trasa obejmu-

ściówek na koncerty Męskiego Grania. Dystrybucja rozpocznie się 10 maja o godz.

je najciekawsze imprezy plenerowe w Polsce takie jak

12.00 i potrwa do wyczerpania puli. Wyłącznym sponsorem trasy Męskie Granie jest

np.: Święto Zalewajki w Radomsku czy Dni Ursynowa.

marka Żywiec. Więcej informacji na www.meskiegranie.pl.
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artykuł sponsorowany

10-lecia funkcjonowania firmy. Na gali jubileuszowej podsumowano

Trzy pytania do...
Trzy pytania do Grzegorza Głucha, Prezesa BZK Alco kieruje
Monika Kociubińska.

1

kowych Janosik nawiązującą do tradycji two-

ne są w pojemnościach 500 ml, o zawartości

rzenia trunków z najsmaczniejszych polskich

alkoholu 37,5%.

owoców. Produkty te dostępne są w czterech

Jakie są trendy na rynku alkoholi mocnych

wersjach smakowych: jabłko, gruszka, śliwka

i jak w nie wpisuje się BZK Alco?

i morela, o 30% zawartości alkoholu.

Głównym trendem widocznym na rynku

jest rozwój marek premium oraz alkoholi kolorowych głównie w opakowaniach 100 i 200
ml. Cała kategoria wódki odnotowała lekki,
około 1,5% wzrost ilościowy w 2017 roku

a już otrzymał prestiżowe międzynarodowe

2

pochodzący głównie z handlu tradycyjnego,

3

BZK Alco to nowy gracz na rynku alkoholi,
nagrody…

Na rynku pojawiły się właśnie Kordiały

Trzy wódki z portfolio BZK Alco otrzymały

Senator Komorowski nawiązujące do

Złote Medale w prestiżowym międzynarodo-

tradycji staropolskich nalewek. Proszę

wym konkursie Monde Selection. Kazimierz

opowiedzieć więcej o niedawno wprowa-

Wielki i Björn uhonorowane zostały Złoty-

dzonych nowościach.

mi Medalami. Senator Komorowski Organic

który wciąż odpowiada za prawie 2/3 wolu-

Kolekcja Kordiałów Senator Komorowski

Vodka otrzymał natomiast Wielki Złoty Me-

menu na tym rynku. W trend ten doskonale

zainspirowana została recepturami nawiązu-

dal. Wszystkie nagrodzone produkty są no-

wpisuje się BZK Alco – w ofercie mamy wód-

jącymi do tradycji staropolskich nalewek wy-

wościami rynkowymi. Monde Selection to

ki marek premium: Kazimierz Wielki i Björn

twarzanych w Polsce od XVI w. Te półsłodkie

najstarsza na świecie – działająca od 1961 r.

oraz ultra premium Senator Komorowski Or-

intensywnie owocowe alkohole powstały na

– instytucja zajmująca się badaniem jakości

ganic Vodka. Wyprodukowane są z najlep-

bazie dojrzałych owoców ze szlachetnym

artykułów spożywczych. Wszystkie zgło-

szych surowców, zachowują bardzo dobrą

dodatkiem aromatycznych przypraw – Kor-

szone produkty biorące udział w konkursie

relację jakości, pojemności i ceny. Dodatko-

diał śliwkowy z nutą cynamonu, Kordiał

poddawane są szczegółowym badaniom la-

wo wódkę Björn wyróżnia 45% moc, a także

pigwowy z gorzką pomarańczą i trawą cy-

boratoryjnym, a także degustowane przez

wyjątkowy design opakowania. W naszym

trynową, Kordiał wiśniowy z kardamonem,

ekspertów na zasadzie tzw. ślepych testów

portfolio mamy także kolekcję alkoholi sma-

Kordiał żurawinowy z tymiankiem. Dostęp-

organoleptycznych.

reklama

Chcesz oferować swoim klientom produkty w atrakcyjnych cenach?
Potrzebujesz dobrej oferty zakupu, dzięki której
będziesz mógł konkurować z dyskontami i supermarketami?

DOŁĄCZ DO SIECI SKLEPÓW abc!

NAJWIĘKSZEJ SIECI SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH W POLSCE

% %

%
Comiesięczny rabat
w pełni rekompensujący
opłatę marketingową

Promocje tylko
dla klientów abc

Darmowa
wizualizacja sklepu

Dostęp do nowoczesnych
narzędzi do zarządzania
sklepem

Dostęp do platformy
szkoleniowej

Wypełnij ankietę na stronie sklepyabc.pl/wspolpraca - skontaktujemy się z Tobą.

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

Cezary Głowiński,
Modern-Expo Group,
specjalista od aranżacji
wyposażenia placówek
handlowych.

Joanna Kowalska, Redaktor
Ogólnopolskiego Miesięcznika
HURT & DETAL, koordynatorka
akcji, łączniczka między
właścicielami a ekspertami
oraz autorka
reportaży.

Czasem rezygnacja z dużego stanowiska kasowego z taśmą może znacznie usprawnić pracę sklepu. Z kolei dodanie
monitorów i stworzenie rozbudowanego stoiska piekarniczego sprawi, że klient zrobi większe zakupy. W tym
numerze w ramach cyklu „Zmieniaj sklep, zwiększaj zyski” wraz z Shop Doctorem i Modern-Expo zobaczymy jak
odświeżyć wizerunek i usprawnić działanie placówki, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku od przeszło 30 lat.
Informacje o sklepie
Adres: Wyszogród
Powierzchnia sprzedaży: 146 mkw.
Właściciel: Grzegorz Głowacki

Od lewej: Cezary Głowiński (Modern-Expo), Joanna Kowalska (Hurt&Detal),
Grzegorz Głowacki (Właściciel), dr Marek Borowiński (Shop Doctor)

Modern-Expo rekomenduje

Regał na pieczywo

Regały handlowe stanowią szczególne narzędzie do wypromowania
poszczególnych produktów na półkach. Każdy z nich powinien być dobrany
z myślą o ekspozycji produktu, jego przechowywaniu, a także sprzedaży. Ich
wygląd powinien stanowić element uzupełniający odpowiedni wystrój wnętrz
każdej przestrzeni handlowej. Regały na pieczywo oferowane przez ModernExpo bazują na systemie Columbus i są wytwarzane z naturalnego drewna. Mogą
być werniksowane lub niewerniksowane, w zależności od zapotrzebowania
klienta. Werniksowane kosze pokryte są lakierem na bazie wody, który jest
w pełni dopuszczony do kontaktu z żywnością. Dodatkowym ich atutem jest
unikatowy design. Drewniane wykończenie stanowi walor estetyczny, a także
doskonale koresponduje z pieczywem, podkreślając jego świeżość oraz jakość.
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„Awaryjna” kasa

W wyszogrodzkim sklepie, zaraz przy wejściu widzimy dwie kasy –
jedną wzdłuż lady z alkoholami, gdzie zawsze jest obecna ekspedientka,
a drugą – na wprost wejścia, gdzie obsługa pojawia się wyłącznie
w momencie bardzo dużej kolejki. Mimo znacznych gabarytów i taśmy,
jej walory nie są wykorzystywane, bo ze względu na możliwość kupienia
alkoholu przy pierwszej z kas, klienci wolą płacić właśnie tam. „Miejsce,
w którym obecnie znajduje się duża kasa mogłoby być efektywniej
wykorzystane. Jest ona po pierwsze za duża jak na potrzeby sklepu,
a po drugie, zajmuje przestrzeń, która mogłaby być wykorzystana na
ofertę produktów impulsowych” – wyjaśnia Shop Doctor.
„Przy obecnej ladzie alkoholowej można wygospodarować przestrzeń
na dwa stanowiska kasowe, a do tego dzięki umieszczonym od
strony klienta specjalnym półkom, dobrze wyeksponować produkty
impulsowe” – radzi Cezary Głowiński z Modern-Expo.

Eksperci doradzają usunięcie jednej z kas

Shop Doctor radzi
Jeśli układ Twojego sklepu nie pozwala poprowadzić ścieżki
klienta w prawą stronę po wejściu do placówki, to pamiętaj,
żeby poinformować go o właściwym kierunku strzałkami na
bramce czy posadzce.

Alkohol na widoku

Patrząc na ekspozycję alkoholi w sklepie pana Grzegorza, która
znajduje się za główną ladą, trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć
pełną ofertę, ponieważ w tej części sklepu jest dość ciemno. Poza tym
droższe trunki są ustawione na najmniej widocznych dla klienta półkach
i dodatkowo zasłonięte przez ekspozytor z papierosami oraz dość
wysoko usytuowane produkty impulsowe na półkach przykasowych.
„Małe pojemności wódki, tzw. małpki, nigdy nie powinny znajdować
się na linii wzroku. Cechują się bardzo dużą rotacją niezależnie od
położenia na półce, więc klienci i tak je kupią. Warto włożyć więc
trochę pracy w ustawienie w tym miejscu droższego asortymentu.
W tym przypadku można też zamienić miejscami jeden z regałów
z alkoholami z tym, na którym są obecnie ciastka na wagę, ponieważ
jest on bardziej widoczny. Nie można też zapomnieć o usunięciu
produktów impulsowych z linii wzroku, by nie rzucały się w oczy
bardziej niż droższy towar” – podkreśla dr Marek Borowiński.

Shop Doctor prezentuje jaki obszar
półki klient postrzega najlepiej

„Trunki mocne, spirytusowe, dobrze wyglądają na jasnych regałach,
wyposażonych dodatkowo w lustra umieszczone na tylnych ściankach.
W przypadku wina lepiej prezentują się regały ciemniejsze – na przykład
grafitowe, bądź czarne – z dodatkowymi elementami drewnianymi
maskującymi ich konstrukcję, bądź stanowiącymi dodatkowy element
ekspozycyjny. Niesamowicie ważne jest również odpowiednio
dobrane oświetlenie, pomagające w odpowiednim wyeksponowaniu
towaru” – zaznacza Cezary Głowiński z Modern-Expo.

Modern-Expo rekomenduje
Regał na alkohol

Należyta ekspozycja alkoholu w sklepach to wyzwanie dla detalistów. Ich
odpowiednie zaprezentowanie pomaga w zwiększeniu sprzedaży. Dlatego
Modern-Expo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzył regał na
alkohol, który idealnie wyeksponuje tego typu produkty. Frontowa część regału
posiada drewniane elementy wykończenia oraz drewniane listwy cenowe, które
w połączeniu z ciemnymi antracytowymi kolorami tworzy wrażenie ekspozycji
klasy premium. Za pomocą lustrzanych pleców optycznie powiększamy
głębokość półki i odpowiednio eksponujemy alkohol na półkach. Dodatkowo
Modern-Expo zastosowało w regałach wysokiej jakości oświetlenie LED, które
jeszcze lepiej podkreśla klasę produktu.
www.hurtidetal.pl
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Mała zmiana Pan Grzegorz jest doskonałym
przykładem detalisty, który na

Duży efekt handlu zjadł zęby, a dowodem
na doskonałe umiejętności i znajomość branży jest jednoczesne
prowadzenie kilku sklepów, które doskonale funkcjonują. Jednak
w placówce zarządzanej nieprzerwanie od kilku dekad, można
poprawić niewielkie mankamenty, których zmiana nie generuje
znacznych kosztów, a efekt może przerosnąć oczekiwania:

Lada cukiernicza

Dr Marek Borowiński opowiada o zarządzaniu ladą cukierniczą

Rada: Zawsze zostawiajmy przerwy między różnymi rodzajami
ciasta. Będą wyglądały na produkty lepszej jakości. Do tego rotację
może zwiększyć ułożenie ich na czarnych tackach, które nie tylko
wyglądają bardziej ekskluzywnie, ale też same wyroby cukiernicze
korzystniej się na takich prezentują.

Asortyment dla zwierząt

Rada: Kategoria produktów dla kotów i psów coraz bardziej
zyskuje na wartości. Warto dodatkowo zaznaczyć obecność tego
asortymentu w sklepie poprzez dodatkowy napis czy zwiększenie
liczby wariantów. Pamiętajmy, że w przypadku kotów lepiej
sprzedaje się karma mokra, a psów – sucha.

Promocje

Shop Doctor opowiada o sposobach
informowania o promocjach

Rada: Zawsze należy wyraźnie oznaczać produkty, które są
w promocji. Jeśli masz miejsce, to warto przeznaczyć na takie
atrakcyjne cenowo oferty cały szczyt regału pod wspólnym szyldem
„Promocja”, by dodatkowo zwiększyć siłę przekazu.

Uporządkowany regał

Zakończenia regałów
z możliwością użycia dostawki

A co zrobić z niezbyt wygodnym zakończeniem regału? „Takie miejsca
są z reguły problematyczne, ponieważ często meble są rozdzielane
w celu zrobienia dodatkowego przejścia. Powstaje problem
zagospodarowania tej przestrzeni, ponieważ jest ona w stanie
wygenerować bardzo duże zyski. W tym miejscu warto ustawić
produkty w promocji” – podkreśla dr Marek Borowiński.
„W mniejszych sklepach, o bardzo ograniczonej powierzchni, przy
zakończeniach regałów warto skorzystać z tzw. dostawki dostawki.
Ma ona formę specjalnie zaprojektowanego, płytkiego regału idealnie
komponującego się z ciągiem regałowym. Pozwala to na zawieszenie
drobnych produktów. Dzięki temu zwiększamy dodatkowo ofertę
promocyjną i porządkujemy asortyment” – radzi Cezary Głowiński.

Modern-Expo rekomenduje

Regał z możliwoscia dostawki

Małe sklepy mogą również odpowiednio wyróżnić
i uporządkować produkty promocyjne. W tym
celu stosuje sie specjalnie dostawki, znajdujące
się na końcach ciągów regałowych. Mogą
przybrać one formą klasyczną – jednostronną,
bądź lepiej dopasowaną do małych obiektów –
wielostronna. Dzięki nim uzyskujemy możliwość
rozdzielenia promocji z kilku grup produktowych
bez utraty cennej przestrzeni.
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Jeśli chcesz abyśmy odwiedzili Twój sklep, napisz:

shopdoctor@hurtidetal.pl

Własna „piekarnia”

Obecnie w wyszogrodzkim sklepie pieczywo nie jest
dostatecznie wyeksponowane. „Kategoria ma bardzo
duży potencjał. Mamy tu sporo miejsca dla klienta, który
lubi się zastanowić nad wyborem pieczywa i potrzebuje
na to przestrzeni. Przy takim rozmiarze placówki warto
zadbać o oznaczenie nazw piekarni, których wypieki mamy
w asortymencie. To dodatkowo podkreśli jakość oferowanych
przez nas produktów. Należy też zadbać o odpowiednie
oświetlenie regału” – wyjaśnia dr Marek Borowiński.
„Obecnie ten dział jest bardzo niespójny. Na domiar złego
regały z pieczywem są ustawione tak, że nachodzą na siebie
i nie wszystkie produkty są łatwo dostępne. Warto wykorzystać
tu mebel narożny, który pomieściłyby wszystkie artykuły z tej
kategorii, a dodatkowo znalazłoby się na nim miejsce na towary
z segmentu zdrowej żywności, które teraz są ustawione obok.
W tym przypadku również dobrze będą się prezentowały regały
z elementami drewnianymi” – proponuje Cezary Głowiński.

Eksperci proponują zmiany w ekspozycji pieczywa

Shop Doctor radzi
Jak zainspirować klientów do nieplanowanych zakupów?
Zamontuj monitor, na którym będziesz wyświetlał informacje
o wszystkich aktualnych promocjach. Najlepiej umieścić go
nad stoiskiem wędliniarskim, gdzie klient czekając w kolejce
naturalnie się rozgląda.

Cezary Głowiński i dr Marek Borowiński doradzają zamianę
stanowiska kasowego na regał z produktami impulsowymi
Tutaj mógłby znajdować
się telewizor

Shop Doctor opowiada o zaletach monitora przy ladzie z wędlinami

Ekspert Modern-Expo proponuje zmiany w wyposażeniu sklepu

Detalista po naszej
wizycie...

Grzegorz Głowacki (Właściciel)

Sporo rad bardzo
chętnie wdrożę od
razu, szczególnie te nie
wymagające nakładów
finansowych. Bardzo
podobają mi się ciekawe
propozycje dotyczące
wykorzystania potencjału
sklepu poprzez
przestawienie mebli czy
zastosowanie wyraźnych
oznaczeń. Jestem bardzo
zadowolony z wizyty
i całego audytu.

Zalecenia Shop Doctora
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oznaczyć wyraźnie kierunek, w którym powinni udać się
klienci wchodzący w głąb sklepu,
Zlikwidować stoisko kasowe z taśmą i zastąpić je dwoma
stanowiskami przy ladzie z alkoholami,
Oświetlić regał z alkoholami i zamontować z tyłu lustro,
Usunąć produkty impulsowe przy kasie z linii wzroku, by
alkohole były lepiej widoczne,
Uporządkować ciasta w ladzie cukierniczej, by między
poszczególnymi kawałkami były przynajmniej centymetrowe
przerwy,
Oznaczyć artykuły dla zwierząt,
Zamontować monitor nad ladami z wędliną i serami,
Wygospodarować osobne miejsce/regał na produkty
w promocji,
Wymienić regał piekarniczy i oznaczy dostępne na nim
pieczywo nazwami piekarni.

www.hurtidetal.pl
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Hossa w handlu
trwa w najlepsze
Sprzedaż w handlu detalicznym wyraźnie rośnie, mimo iż ekonomiści przekonują, że koniec koniunktury jest coraz
bliżej. Czy handlowcy zdążą przygotować się na gorsze czasy?

Witold Nartowski
Dziennikarz

Pomysłowi detaliści

a od 1 marca nowe zasady handlu w niedzie-

czej wśród przedsiębiorców. Centra handlowe

lę weszły w życie. I cóż się okazało? Zarówno

nieoczekiwanie stają się dworcami kolejowy-

firmy handlowe, jak i konsumenci doskonale

mi, zaś niektóre sieci przewidują prowadze-

poradzili sobie z nową sytuacją. Już pod ko-

nie działalnosci od i do północy w zależności

niec marca było wiadomo, że detaliści notują

od tego, czy mamy sobotę, czy poniedziałek.

nadal wysokie obroty, zaś w kwietniu pojawiły

To jednak, z czym wystąpiła w kwietniu naj-

się oficjalne dane o tym, że sprzedaż nie tyl-

liczniejsza w Polsce sieć handlowa – przebiło

Kwiecień co roku jest dla handlu detaliczne-

ko nie spadła w pierwszym miesiącu obowią-

wszystkie dotychczasowe pomysły. Żabka ogło-

go miesiącem szczególnym. Z jednej strony jest

zywania niedzielnych ograniczeń, ale wręcz

siła bowiem, że placówki sieci mają charakter

to bowiem przednówek i okres świąteczny, zaś

wyraźnie wzrosła. Główny Urząd Statystyczny

punktów pocztowych, to zaś oznacza, że mogą

wyniki uzyskiwane przez sklepy detaliczne wy-

poinformował bowiem, że sprzedaż w handlu

pracować także w wolne niedziele. Sieć powo-

raźniej niż w pozostałych miesiącach określają

zwiększyła się średnio o ponad 8% w stosunku

łała się przy tym na umowy jakie jeszcze przed

kondycję obrotu produktami FMCG. Z dru-

do marca roku poprzedniego, zaś w przypad-

kilku laty zawarła z operatorami pocztowymi.

giej natomiast to czas, kiedy największe firmy

ku żywności aż o niespełna 14%. Oczywiście

W odpowiedzi przedsiębiorstwo państwowe

handlowe prezentują przynajmniej wstępne

można by przypuszczać, że wzrost ten był

jakim jest Poczta Polska zaprzeczyło, iż takie

wyniki, jakie udało im się osiągnąć w roku mi-

podyktowany mającymi miejsce na przełomie

umowy z Żabką posiada. Jednak nie jest ona

nionym oraz w pierwszym kwartale bieżącego.

marca i kwietnia Świętami Wielkanocnymi,

jedynym operatorem pocztowym w Polsce.

Kwiecień 2018 roku miał dla opisu sytuacji

jednak nie w takiej skali. Czyli potencjalne

Dyskusja na ten temat trwa i na przełomie

w handlu dodatkowe znaczenie, bowiem moż-

straty wynikające z wprowadzenia wolnych od

kwietnia i maja nie było jeszcze wiadomo, czy

liwe już było dokonanie bardziej miarodajnej

handlu niedziel okazały się w praktyce iluzo-

sieć pod tym pretekstem uruchomi swoje pla-

niż w marcu oceny wpływu na poziom sprze-

ryczne. Trudno orzekać na ile trwała okaże się

cówki w najbliższą wolną od handlu niedzielę.

daży nowych rozwiązań prawnych związanych

ta tendencja, należy jednak przypuszczać, że

Nie byłoby jednak nic dziwnego w tym, że spór

przede wszystkim z wprowadzeniem wolnych

dzięki zapobiegliwości konsumentów handel

ten może koniec końców trafić do sądu, trud-

od handlu niedziel.

na wolnych niedzielach znacząco nie straci.

no bowiem przypuszczać, aby tak duża sieć,

Jak wiadomo sprawa ta rozpalała umysły

Wspominałem już w tym miejscu, iż wszelkie

mająca z pewnością niezłych prawników, coś

rodaków od lat, jednak pod koniec minione-

prawne ograniczenia w działalności biznesowej

takiego wymyśliła bez posiadania umów z ope-

go roku nabrała przyspieszenia legislacyjnego,

przynoszą niespotykany wzrost inwencji twór-

ratorem pocztowym. Sytuacja wydaje się więc
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24-26
MAJA
WEŹ UDZIAŁ
W DEBATACH NT.:

•

Odpowiedzialne gospodarowanie żywnością w sektorze
sprzedaży i dystrybucji

•

Najnowsze trendy
w produkcji żywności

WARSZTATY:
•

Nowoczesne techniki
prezentacji produktów

•

Innowacyjne aranżacje przestrzeni sklepowych

ATRAKCJE:
•
•
•
•

Degustacje wielu produktów
Pokazy kulinarne
Gotowanie z Gwiazdami
Dzień Mamy z SANTE

✂

24-26 MAJA
www.warsawfoodexpo.pl

warsawfoodexpo

ZAPROSZENIE BUSINESS

Zaproszenie wyłącznie dla podmiotów gospodarczych, upoważnia do bezpłatnego, jednorazowego wstępu jednej osoby na Targi Warsaw Food Expo 2018 w dniach 24-26 maja 2018r. po dokonaniu rejestracji poprzez stronę:
http://www.warsawfoodexpo.pl/rejestracja/ lub na miejscu, w Biurze Obsługi Targów Ptak Warsaw Expo. Wstęp na wydarzenie możliwy jedynie za okazaniem potwierzenie dokonania rejestracji oraz zwrotem niniejszego
zaproszenia w biurze obsługi targów. Zaproszenia na targi nie podlegają obrotowi handlowemu i jakiekolwiek próby ich odsprzedaży będą wiązały się z pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej.

Tym żyje handel

Kapitał nie ma narodowości
W kwietniu kontynuowane były także działania konsolidacyjne w polskim handlu. Stokrotka przestała być już firmą polską, a stała się
litewską – Maxima Grup po zgodzie UOKiK-u
przejęła ponad 97% akcji Grupy Emperia stając się tym samym głównym udziałowcem tej
sztandarowej, budowanej przecież od podstaw
przez polskie podmioty i największej przez lata
firmy z obszaru handlu FMCG o czysto rodzimej proweniencji.
Rynek nadal natomiast oczekuje na zgodę
urzędu w sprawie przejęcia przez Eurocash
nie tyle poważna, co raczej zabawna i należy

cash, którego ubiegłoroczne wyniki okazały

sieci Mila. Badanie przez UOKiK rynków

tylko z czysto poznawczym zainteresowaniem

się dla analityków i udziałowców mało satys-

lokalnych przedłuża się i wszyscy oczekują

śledzić jak będzie się rozwijać w najbliższych

fakcjonujące. Firma, która ma w swoim port-

raczej zgody warunkowej, czyli zmuszenia

tygodniach.

folio prawie 15 tysięcy sklepów franczyzowych

nabywcy do sprzedaży niektórych placówek

i własnych pod różnymi szyldami odnotowała

handlowych podmiotom trzecim. Wciąż nie-

Koniunktura trwa

jako całość o wiele słabsze obroty niż pier-

znany jest także los Piotra i Pawła, o której to

O wiele bardziej frapujące i poważne są

wotnie zakładano. To przede wszystkim efekt

sieci mówi się, iż gotowy jest ją wykupić duży

natomiast wyniki sprzedaży, jakie w kwietniu

trudności jakie przeżywa część hurtowa Grupy

zagraniczny kapitał. Póki co dzięki środkom

podały niektóre największe sieci handlowe.

odpowiadająca przecież za ponad 80% sprze-

pozyskanym po przejęciu sieci przez fun-

Okazuje się, że koniunktura handlu, głównie

daży Eurocashu. Luis Amaral, Prezes Grupy

dusze z grupy TFI Capital Partners, sytuacja

detalicznym trwa i nic, póki co, nie wskazu-

poinformował nawet, że ważnym elementem

Piotra i Pawła wyraźnie się poprawiła i firma

je, aby mogło nastąpić jej zahamowanie. Bie-

procesu restrukturyzacji części hurtowej bę-

coraz lepiej jest przygotowana na powitanie

dronka w I kwartale bieżącego roku osiągnę-

dzie wkrótce oddzielenie tej działalności od

nowego inwestora.

ła sprzedaż rzędu 12,3 miliarda złotych, co

części detalicznej i powierzenie zarządzania

oznacza wzrost o 11,9% rok do roku. Biorąc

oddzielnemu kierownictwu.

Po sprzedaży Piotra i Pawła na polskim
rynku z dużych sieci handlowych tylko trzy

zaś pod uwagę porównywalną liczbę sklepów

Kłopoty hurtu są nie tylko domeną Euroca-

będzie można z czystym sumieniem okre-

(LfL) wzrost ten wypada na poziomie 8,6%.

shu. W podobnej sytuacji znaleźli się także po-

ślić mianem w pełni polskich podmiotów. To

Oczywiście sieci dyskontowe mają charakter

zostali najbardziej znaczący gracze. Najwięksi

przede wszystkim sieci Topaz i Polomarket,

szczególny, ale i inni gracze na rynku nie mają

hurtownicy ograniczają więc zakres terytorial-

chociaż w ich przypadku także pojawiają się

się czego wstydzić. Stokrotka w roku ubiegłym

ny swojej działalności licząc się z nadal słabną-

różne plotki i spekulacje. Trzecią z nich jest

odnotowała przychody ze sprzedaży na pozio-

cą jej rentownością i koncentrując się na tych

Dino, która jednak jako giełdowa spółka pu-

mie 2,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost

rynkach lokalnych, na których są w stanie wy-

bliczna w każdej chwili może zmienić swój

rzędu 8,3%. Rekordowy wynik na poziomie

pracować realnie najlepszy zysk. Nieco lepiej

status. W tej sytuacji prawdziwie polskimi

1,17 miliarda złotych odnotował w roku mi-

radzi sobie jedynie Specjał, który budując od

podmiotami pozostają głównie sieci fran-

nionym SPAR. Chata Polska poinformowała

kilku lat logistyczną część swojej oferty umie-

czyzowe i to przede wszystkim te skupione

pod koniec kwietnia, że w pierwszym kwar-

jętnie dostosował swoje usługi logistyczne do

wokół krajowych hurtowników. Rzecz jasna

tale b.r. wzrost obrotów z porównywalnej licz-

zmieniających się warunków.

w ramach franczyzy oferowanej przez zagra-

by placówek pod tym szyldem wyniósł około

Podsumowując wyniki opublikowane przez

niczne podmioty jak Carrefour, lub opartych

3%. To niezły wynik biorąc pod uwagę fakt,

firmy w kwietniu można stwierdzić, że ko-

o wzorce międzynarodowe jak SPAR działają

iż mamy do czynienia z siecią franczyzową,

niunktura w handlu utrzymuje się na wysokim

polscy detaliści i z tego punktu widzenia są to

która w dużej mierze opiera się o dostawy od

poziomie, dotyczy to jednak przede wszystkim

sieci polskie. Podobnie jak operatorzy skupie-

dużego operatora hurtowego jakim jest Marol.

działalności detalicznej. Powstaje oczywiście

ni wokół Grupy Eurocash. Mimo to pytania

A już od pewnego czasu wiadomo, że działal-

pytanie, na ile jest to silny trend, który dobrze

o prawdziwy charakter tych sieci pozostają

ność hurtowa jest dla firm i sieci handlowych

przetrwa pogorszenie się ogólnej sytuacji go-

wciąż aktualne. Jedno natomiast jest pewne:

raczej sporym obciążeniem.

spodarczej, które zdaniem ekonomistów może

kapitał, czy tego chcemy, czy nie, nie ma na-

nastąpić już w 2019 roku.

rodowości. I warto się z tym pogodzić...

Klasycznym przykładem może być tu Euro-
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2. Międzynarodowe Targi
dla Branży Ekologicznej

kompleksowa oferta bio
PRODUKTY CERTYFIKOWANE| ŻYWNOŚĆ I NAPOJE| KOSMETYKI| OPAKOWANIA EKO

Zakres targów
• Żywność i napoje ekologiczne (warzywa,
owoce, przetwory, soki, dania gotowe,
przekąski)
• Kosmetyki organiczne i perfumy
• Ekologiczne środki czystości
• Odzież eko i tekstylia
• Opakowania ekologiczne
• Eko zabawki i artykuły dziecięce
• Bioprodukty dla zwierząt
• Firmy certyfikujące, czasopisma branżowe
i wiele więcej

Organizator:

18-20
maja
2018

2. Międzynarodowe Targi
dla Branży Ekologicznej
www.biocontracting.pl |

b/ BIOcontracting

Zaproszenie
business
WEJŚCIE F5

Zaproszenie jest ważne wyłącznie dla podmiotów gospodarczych i upoważnia do jednorazowego, bezpłatnego wstępu jednej osoby na Międzynarodowe Targi Branży Ekologicznej BioContracting 2018r.
w dnich 18 - 19 maja 2018r. (piątek) wejście F5 po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.biocontracting.pl/rejestracja lub na miejscu w Biurze Obsługi Targów Ptak Warsaw Expo.
Wstęp na wydarzenie możliwy tylko za okazaniem niniejszego zaproszenia. Zaproszenia na targi nie podlegają obrotowi handlowemu
i jakiekolwiek próby ich odsprzedaży będą wiązały się z pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej.

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 przygodach ze zwierzętami, zabawnych przejęzyczeniach klientów, ale i niewłaściwym
podejściu do sprzedawcy oraz niecodziennych zakupach porannych.

Katarzyna Augustynek

Andrzej Auguścik

Ekspedientka sklepu
w Krężnicy Jarej

Właściciel sklepu
w Żabiej Woli

Elżbieta Kaszuba

Właścicielka sklepu
w Łomii

Drobne przejęzyczenia

Trudna przyjaźń

Bo handel trzeba lubić

W naszym sklepie często na zakupy przychodzą

Każdy sklep ma swoich trudnych klientów. My tak-

W moim sklepie zdarzają się różne sytuacje, nieraz

małe dzieci. Bardzo dobrze sobie radzą,

że. Kiedyś zaczął nas odwiedzać pewien mężczy-

można się uśmiać a nieraz podenerwować. Cho-

nieraz jak czegoś nie wiedzą śmiało pyta-

zna, który w kontakcie z pracownikami zawsze był

ciaż więcej mamy tych miłych sytuacji, a te nerwo-

ją ekspedientki. Czasami też potrafią nas

nieuprzejmy i nerwowy. Pewnego dnia widząc, że

we zdarzają się rzadko, to one najdłużej pozostają

rozbawić przekręcając nazwy produk-

ze złością wychodzi ze sklepu poszedłem za nim

w pamięci. Oczywistym jest, że nie sprzedajemy

tów. Mieliśmy taką sytuację, że do

i zapytałem czy możemy w czymś pomóc, bo wi-

alkoholu osobom niepełnoletnim. Pewnego razu

sklepu przyszło dziecko i poprosiło

dzę, że nie jest zadowolony z zakupów. Bardzo

przyszedł młody chłopak z piwem do lady, a ja po-

o 30 kg sera żółtego. Wiadomo, że

uczciwie odpowiedział mi wtedy, że wszystko

prosiłam go o dowód. Nie wyglądał na osobę do-

dzieciom mogą się pomylić jed-

w porządku tylko on ma trudny charakter i po pro-

rosłą. On w tym momencie wulgarnie wyraził się

nostki wagi, a my i tak wiemy

stu taki jest. Przy bliższym poznaniu okazało się,

w odniesieniu do mojej osoby. Byłam zaskoczona

o co chodzi. Wywołuje to

że jest to bardzo dobry człowiek i szybko stał się

jak młody człowiek może się odezwać do starszej

przy okazji u nas uśmiech.

przyjacielem sklepu. To jednak nie koniec historii.

od siebie osoby z takiego powodu. Gdy już usły-

Ale całą sytuację

Okazało się, że on też pracuje w handlu. Jako, że

szałam kilka niemiłych słów na swój temat chłopak

zapamiętały-

z racji znacznej odległości jego biznesu od nasze-

wyszedł ze sklepu. Handel trzeba lubić, a ja go ko-

śmy na długo

go, nie stanowił dla nas konkurencji, w momen-

cham i lubię swoją pracę. Już tyle lat tu pracuję

ponieważ

cie, gdy poprosił o pomoc w zakresie znalezienia

i jestem związana ze sklepem i klientami, że nie

chłopczyk

dostawców i doboru asortymentu, z chęcią mu jej

wyobrażam sobie innego życia.

poprosił

udzieliliśmy. On sam zdawał sobie sprawę ze swo-

o ser „dam-

ich wad i żartował, że swoim pracownikom daje

ski”. Takie zestawienie pomyłek
doprowadziło nas
niemal do łez.
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premie za to, że muszą znosić jego humory.

Tym żyje handel

Anna Gano (z prawej)
Właścicielka sklepu
w Pilawie

Krzysztof Ostrowski
Właściciel sklepu
w Miętnym

Anna Madej

Właścicielka sklepu
w Łodzi

Sklepowe ZOO

Karp, który uratował życie

Realizacja koszyków w hurtowni

Dużo anegdot z życia sklepu wiąże się w naszym

Odkąd pamiętam, zawsze przed świętami Bożego

Alkohol w naszym rejonie sprzedaje się zawsze,

przypadku ze zwierzętami. Wiele lat temu przy-

Narodzenia handlujemy karpiami. Przed przebudo-

nawet o 5 rano przy minus 12 stopniach Celsju-

szedł do nas klient, który pokazał mi skórkę po

wą mieliśmy przy wejściu wiatrołap, gdzie ustawiali-

sza. I oczywiście najbardziej pożądany jest alkohol

wcześniej kupionej kaszance i zażądał zwrotu

śmy pojemniki z rybami. Pewnej zimy był taki mróz,

pieniędzy, bo jak twierdził była za słona i nie sma-

że było tam co najmniej kilka stopni poniżej zera.

kowała jego pieskowi, dla którego ją kupił. Byłam

W tym samym czasie często odwiedzał nas miej-

tak zaskoczona, że chcąc uniknąć jakichkolwiek

scowy pijaczek, który znany był z lepkich rąk. Mó-

dyskusji z takim klientem zdecydowałam się oddać

wiłem mu: „Idź stąd Wojtek, bo widzę, że coś kom-

mu sumę, którą zapłacił. Ciekawa historia jest też

binujesz”, a on na to: „Krzysiu, ja Ci tu tylko towaru

powodem, dla którego karmy dla zwierząt są teraz

pilnuję”. Spędził tam niemal cały dzień, ale w pew-

na regale w głębi sklepu. Kiedyś były one przy sa-

nym momencie znikł. Jakieś pół godziny później

mym wejściu, ale zmieniliśmy to od momentu kie-

zauważyłem jadącą na sygnale policję i usłyszałem

s c h ł o d z o n y.

dy nagminnie okradał nas miejscowy pies. Zwabio-

syreny pogotowia. Następnego dnia dowiedziałem

Najśmieszniejsze

ny zapachem wpadał do środka, cap za karmę i w

się, że jechali do „naszego” Wojtka. Okazało się, że

mamy w Makro do realizacji koszyki

nogi! Innym razem, kiedy jak zwykle przyszłam do

chcąc niezauważenie wynieść karpie ze sklepu wło-

z ustalonym odpowiednim targetem jaki musi-

sklepu przed 5 rano usłyszałam szelest na zapleczu.

żył je pod ubranie. Trzeźwy nie był, więc w drodze

my osiągnąć. Mamy swój wyznaczony próg w róż-

Wystraszona ostrożnie tam zajrzałam i zobaczyłam

do domu przewrócił się i najpewniej zasnął. Ktoś go

nych kategoriach. I z czym my mamy największy

kota, który, zapewne poprzedniego dnia sprytnie

znalazł i nie czując pulsu wezwał odpowiednie służ-

problem żeby zrobić koszyk? Z nabiałem! No na

oszukał alarm śpiąc w jednej pozycji i umościł się

by. Przymarznięte do klatki piersiowej karpie odkryli

pewno nie z alkoholem, bo tutaj robimy nawet

na dokumentach spędzając w nich całą noc. Nie

dopiero ratownicy medyczni, którzy chcąc ratować

podwójny koszyk. Najczęściej realizujemy koszyk

wspominając już o wróblach, które czasem musimy

biedaka, rozcięli mu ubranie.

piwny. Z kolei nabiałowy idzie jak po grudzie. Bo

ganiać po całym sklepie, bo usilnie chcą nam towa-

jest

to,

że

co się rano sprzedaje? No na pewno nie nabiał!

rzyszyć w sprzedaży. Istne ZOO!
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O rynku piwa, najsilniejszych trendach i rozwoju
marek Grupy Żywiec rozmawiamy z Małgorzatą
Lubelską, Członkiem Zarządu, Dyrektorem
Marketingu.
ności to 27%2 w segmencie piw smakowych 42%

wadnia, że poczucie humoru i dystans do siebie

(Desperados, Dziki Sad), oraz w radlerach 57%3.

nie są jej obce, czego dowodem są kreacje marki.

Mamy ogromną satysfakcję z tego, że umiemy

„Fajne reklamy robicie Ż – Uwielbiam”, „No, faj-

rozpoznać potrzeby konsumentów i stworzyć

ne macie te reklamy” – to tylko niektóre z komen-

odpowiedni segment. Rok 2018 będzie czasem,

tarzy naszych fanów. Dzięki nowemu pozycjono-

w którym dużo naszej uwagi poświecimy budo-

waniu (wdrożonemu w 2015 r.) Żywiec wrócił do

waniu kategorii piw bezalkoholowych.

serc Polaków, co przekłada się na wzrost wszystkich wskaźników wizerunkowych marki. Są one

Rok 2017 za nami. Jaki był to okres dla branży

Prognozy dla rynku piwnego na najbliższe

najwyższe od lat. Co również ważne, dzięki wa-

miesiące powinny być optymistyczne, głównie

riantom Żywca idziemy z duchem czasu w opar-

dzięki pozytywnemu wpływowi zbliżających

ciu o nasze kompetencje i tradycję. Kampania

się wydarzeń sportowych. Czy możemy zatem

pozytywnie oddziałuje na konsumentów i myślę,

spodziewać się silnych wzrostów sprzedaży?

że dzięki niej uśmiechamy się i chce się nam Ż –

Taka impreza jak Mundial sprzyja konsumpcji

piwnej, a jaki dla Grupy Żywiec i portfolio

piwa. Już w 2016 roku obserwowaliśmy wzrost

produktowego?

trochę bardziej.

rynku w tych miesiącach, w których Polacy oglą-

Jednym z trendów na rynku jest poszukiwanie

Zdecydowanie był to trudny rok dla branży.

dali mecze, zapewne również w tym roku prze-

piw z obniżoną zawartością alkoholu lub bezal-

Sprzedaż piwa w Polsce w 2017 roku była niż-

łoży się to na wyniki sprzedażowe. Będziemy

koholowych. Grupa Żywiec mocno wpisuje się

sza o 3% w porównaniu do roku poprzedniego

grać całym portfelem produktowym, ale główną

w ten trend …

przede wszystkim z powodu niesprzyjających

rolę odegra marka Heineken, dzięki współpracy

Piwa bezalkoholowe cieszą się coraz większym

warunków pogodowych w sezonie i braku du-

reklamowej z Jerzym Dudkiem (z jego wizerun-

zainteresowaniem konsumentów. W 2017 r. seg-

żych imprez sportowych, które miały pozytywny

kiem mamy limitowaną edycję puszki) i Ligą Mi-

ment lagerów bezalkoholowych osiągnął 73%4

wpływ na rynek w 2016 r. Chociaż w perspek-

strzów silnie kojarzy się z piłką nożną i wspólnym

dynamikę wzrostu. Jest to efekt poszukiwania na-

tywie długoterminowej – konsumpcja piwa nie

oglądaniem meczów. Drugą marką, silnie wspie-

pojów o niższej zawartości alkoholu i coraz więk-

będzie rosła, to wciąż jesteśmy w światowej czo-

raną tym okresie jest Warka, którą wspiera swoim

szego zainteresowania zdrowym trybem życia

łówce – zaraz za Czechami, Niemcami i Austrią.

wizerunkiem trener Adam Nawałka. Unikato-

wśród Polaków. Żywiec jako marka podążająca

Dorosły Polak spożywa średnio 98 litrów piwa

wy klimat reklamy docenili kibicie, konsumen-

za trendami i wychodząca naprzeciw oczekiwa-

rocznie. Dlatego Grupa Żywiec stawia na klu-

ci, a także dziennikarze sportowi. Warka, wraz

niom konsumentów w 2016 roku wprowadziła

czowe obszary strategiczne, które pomagają nam

z kibicami, będzie dopingować naszą drużynę

na rynek Żywiec Bezalkoholowe, tak by miło-

budować wartość kategorii. Największym wy-

również w trwającej od kwietnia loterii „Warka

śnicy piwa mogli cieszyć się Żywcem w każdej

zwaniem przed naszą branżą jest odpowiadanie

biało-czerwoni”, w której rozda kibicom aż 2 mln

sytuacji i o każdej porze. Zapewnienie najlepsze-

na potrzeby Polaków i trafianie w ich gusta. Sta-

chust kibica z podpisem trenera Adama Nawałki.

go produktu (receptura piwa została doceniona
przez konsumentów, co potwierdzają badania

wiamy więc na marki premium, takie jak Żywiec,
Heineken czy Desperados, co pozwoliło nam

Po kultowej kampanii „Chce się Ż”, czas na

konsumenckie (Blind Taste Test TNS, FK 2016)),

na utrzymanie pozycji lidera w tym segmencie

nową jej wersję. Proszę opowiedzieć o kampa-

odpowiednia egzekucja w sklepie, dostosowanie

z 43% udziału w rynku. Grupa Żywiec jest także

nii „Przed Tobą całe Ż”.

formatu (wprowadzenie butelki 500 ml) oraz sil-

1

numerem 1 w kluczowych segmentach piwnych

Odzew z rynku jest bardzo pozytywny. Żywiec

na komunikacja 360° spowodowały zwiększenie

innowacji: udział w firmy w segmencie specjal-

w swojej najnowszej kampanii po raz kolejny udo-

ilościowych udziałów w segmencie do 56%. Ak-

1
Grupa Żywiec za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami – metoda paragonowa (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty – metoda paragonowa, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje benzynowe), sprzedaż wartościowa w tys. PLN, sprzedaż ilościowa w tys HL, okresy: styczeń-grudzień 2016, styczeń-grudzień 2017, kategoria: piwo, segment piwnych specjalności (suma ale,
stout, wheat, other specialities).
2
Grupa Żywiec za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami – metoda paragonowa (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty – metoda paragonowa, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje benzynowe), sprzedaż wartościowa w tys. PLN, sprzedaż ilościowa w tys HL, okresy: styczeń-grudzień 2016, styczeń-grudzień 2017, kategoria: piwo, segment piwnych specjalności (suma ale,
stout, wheat, other specialities).
3
Grupa Żywiec za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami – metoda paragonowa (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty – metoda paragonowa, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje benzynowe), sprzedaż wartościowa w tys. PLN, sprzedaż ilościowa w tys HL, okresy: styczeń-grudzień 2016, styczeń-grudzień 2017, kategoria: piwo, segment radlerów (beer mix o zawartości
alkoholu do 4,0%).
4
Grupa Żywiec za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami Premium Read (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty Premium Read, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy spożywcze i Małe
sklepy spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje benzynowe), sprzedaż ilościowa w tys. HL, okresy: 2017 vs. 2016* oraz grudzień 2017 vs kwiecień 2016**, kategoria: piwo, segment piw lagerów bezalkoholowych (o zawartości alkoholu <0,5%).
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tualnie Żywiec jest najczęściej wybieranym lage-

daży wyprzedano niemal cały wolumen zaplano-

sposób Grupa Żywiec wpisuje się w tę „modę”

rem bezalkoholowym w Polsce i z miesiąca na

wany na sezon. Tym, którzy pamiętali EB z lat 90.,

piwną?

miesiąc umacnia swoją pozycję rynkową. Dbając

jego powrót przypomniał czasy spontanicznej rado-

Chociaż piwa bezalkoholowe to obecnie naj-

o dalszy rozwój kategorii piw bezalkoholowych,

ści i życiowej swobody. Po markę chętnie sięgnęli

szybciej rosnący segment na rynku, to moda na

w tym roku Grupa Żywiec przygotowała, uni-

także młodsi konsumenci, by spróbować kultowego

piwne specjalności, piwa z dodatkami czy piwa

katowy projekt, wzmacniając przekaz w sklepie

piwa po raz pierwszy. To właśnie zainteresowanie

smakowe trzyma się mocno. Tylko w 2017 roku

– „Strefę Zero”. Strefa obejmuje specjalne lo-

młodszych konsumentów – pokolenia młodych do-

na rynku pojawiło się 1600 nowych piw, z czego

dówki, stojaki, standy i materiały POS. Głównym

rosłych (Millenialsów), zdecydowało o tym, że EB

tylko 6% to klasyczne jasne pełne6. 30% piwoszy

filarem strefy będzie oczywiście Żywiec Bezalko-

na stałe pozostało na rynku. To bardzo wymagająca

wśród dominujących trendów na rynku wymienia

holowe, ale również wprowadzony właśnie He-

grupa odbiorców, która nie przywiązuje się do ma-

piwa z dodatkami7. Żywiec od 2014 r. konsekwent-

ineken 0.0 i Warka Radler 0,0% o trzech sma-

rek i samą nostalgią nie da się utrzymać ich uwagi

nie inwestuje w rozwój portfolio marek premium,

kach. Projekt ten jest w fazie implementacji, ale

na dłużej. Dlatego też, w czerwcu 2017 r. marka

osiągając pozycję lidera w piwnych specjalnościach

już teraz jest bardzo dobrze odbierany nie tylko

rozpoczęła nowy rozdział w swojej historii i odro-

z udziałem w rynku na poziomie 27%8 (prawie co

przez konsumentów, ale również kupców.

dziła się jako nowe EB. Podobnie jak wtedy, gdy po

czwarta złotówka w Polsce wydawana jest na piw-

raz pierwszy pojawiła się na rynku i tym razem EB

ne specjalności od Żywca). Na początku kwietnia

Polacy polubili również mixy piwne i cydry.

jest inne, młode, wyróżnia się komunikacją i przeła-

wprowadziliśmy na rynek kolejny styl Żywca – piwo

Jak rozwija się marka Dziki Sad. Jakie smaki

muje schematy. Nowe opakowania charakteryzują

Żywiec Sesyjne IPA. IPA to już dziewiąta piwna

oferujecie?

się minimalistycznym i nowoczesnym designem.

specjalność w portfolio marki, w którym obecnie

Dziki Sad jest naszą najmłodszą gwiazdą i bardzo

Hasło marki „Tymczasem EB”, które nawiązuje do

znajdują się Białe, Porter, APA, Saison i Amerykań-

szybko się rozwija. Jako pierwszy na rynek w 2016 r.

specyficznego okresu w życiu młodych, okazało się

skie Pszeniczne. Grupa Żywiec jest również wła-

został wprowadzony Dziki Sad Jabłko – połącze-

doskonale rezonować wśród konsumentów i wraz

ścicielem Browaru Zamkowego w Cieszynie. To

nie piwa (60%) z napojem o smaku cydru (40%).

z wszelkimi działaniami pozwalają marce na dalsze

wyjątkowe miejsce, w którym piwo jest warzone

W marcu 2017 r. portfolio marki zostało poszerzo-

budowanie swoje pozycji.

tradycyjnymi metodami i fermentowane w otwartych kadziach nieprzerwanie od 170 lat. Browar ten

ne o kolejny wariant o smaku śliwki, a na początku
kwietnia br. na półki trafił Dziki Sad o smaku, które-

Jak kształtują się i rozwijają pozostałe marki

z powodzeniem rozwija się w segmencie krafto-

go jeszcze na rynku piwa nie było – czereśni. Mar-

z portfolio Grupy Żywiec?

wym. Jesteśmy bardzo dumni, że udało się poprowadzić go jako zupełnie niezależny biznes.

ka Dziki Sad to nie tylko innowacja realizowana na

Bardzo dużą uwagę przykładamy do marek re-

poziomie unikalnego produktu łączącego charakter

gionalnych. Lokalna duma, korzenie i pochodzenie

piwa z wcześniej niedostępnymi na rynku smakami

to kolejny mocny trend na rynku sprawiający, że re-

Przed nami kolejna edycja wydarzenia „Męskie

polskiego sadu, ale także niebanalna i nieszablono-

gionalne produkty są po prostu bliższe sercu. Marki

Granie”. Proszę opowiedzieć o zaplanowanych

wa komunikacja przełamująca istniejące do tej pory

regionalne w skali całej Polski nie mają dużych udzia-

koncertach i artystach, którzy zostali zaproszeni.

konwenanse reklamy piwa w Polsce. W ciągu nie-

łów, ale na swoim obszarze są silnymi graczami. Spe-

„Męskie Granie” od wielu lat bije rekordy po-

spełna dwóch lat wyróżnialność kreacji opartej na

cjal jest numerem jeden na Pomorzu, w Warszawie

pularności. Poprzednia edycja była dużym sukce-

humorystycznej historii oryginalnej rodziny sadow-

króluje Królewskie, a na Podkarpaciu Leżajsk, który

sem, natomiast szczegółów dotyczących tegorocz-

ników oraz ich nieodłącznych pomocników – jeży,

w zeszłym roku zaczęliśmy aktywować, zajął miejsce

nej – jeszcze nie możemy zdradzić. Już wkrótce

umożliwiła skuteczną budowę wizerunku i świado-

najszybciej rosnącej marki w tym rejonie. Dla każ-

przekażemy więcej informacji. Tradycyjnie już klu-

mości Dzikiego Sadu. Według danych Nielsen marka

dej z tych marek przygotowaliśmy dostosowane do

czowym elementem Męskiego Grania będzie po-

Dziki Sad w zeszłym roku zanotowała czterokrotny

potrzeb każdego regionu strategie komunikacji oraz

szukiwanie nowych brzmień, twórcze zderzanie

wzrost wolumenu sprzedaży z dynamiką na pozio-

atrakcyjne mechanizmy promocyjne.

różnych osobowości i różnych gatunków muzycz-

mie 297% w porównaniu do 2016 r.5.

nych. Razem z artystami stawiamy sobie podobne
Rynek piw „kraftowych” staje się coraz bardziej

cele – eksperymentowanie i wyznaczanie nowych

Proszę podsumować wielki powrót marki EB

popularny wśród piwoszy i nieustannie się

muzycznych granic.

na rynek.

rozwija. Niektóre statystyki mówią, że w ciągu

Zainteresowanie EB po jego powrocie w 2015 r.
było tak duże, że już w pierwszym miesiącu sprze-

najbliższych kilku lat piwa kraftowe osiągną

Dziękuję za rozmowę.

poziom 10% konsumpcji piwa w Polsce. W jaki

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny

Nielsen, Grudzień 2017
Źródło: Podsumowanie roku www.piwnazwrotnica.pl
Źródło: Podsumowanie roku 2017 Badania Birofilia.org
8
Źródło: Grupa Żywiec za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami – metoda paragonowa (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty – metoda paragonowa, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy
spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje benzynowe), sprzedaż wartościowa w tys. PLN, sprzedaż ilościowa w tys HL, okresy: styczeń-grudzień 2016, styczeń-grudzień 2017, kategoria: piwo, segment piwnych specjalności
(suma ale, stout, wheat, other specialities).
5
6
7
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O innowacyjnych rozwiązaniach
w zakresie retailu oraz
o międzynarodowym sukcesie firmy
rozmowiamy z Bogdanem Łukasikiem,
Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Modern-Expo Group.
Obserwując dotychczasowy rozwój firmy, zapewne nie jest to koniec
inwestycji…
Kolejne inwestycje na pewno będą realizowane w Polsce. Naszym priorytetem są inwestycje w podmioty, które w ubiegłym roku przejęliśmy. Nowym kierunkiem w rozwoju firmy jest właśnie akwizycja. Tak naprawdę
dopiero od roku zdecydowaliśmy się na przejmowanie firm, które posiadają
określone kompetencje. Generalnie chodzi o to, aby skrócić czas dojścia do
pewnych rozwiązań. Wiemy, jakie kompetencje posiadamy, ale też wiemy
czego oczekuje od nas rynek – kompetencji w zakresie projektowania, z obszaru IT, czy z obszarów nowych technologii bądź robotyki. Te kompetencje
buduje się stosunkowo długo, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, aby
przejmować inne podmioty. Rozmowy są mocno zaawansowane, jednak
na ten moment mogę jedynie powiedzieć, że jedna firma znajduje się na
terenie Europy Wschodniej, a druga na terenie Europy Zachodniej. Pracujemy w tej chwili nad oboma przejęciami. Myślę, że może to być dla rynku
pewnym zaskoczeniem…

Z jakich nowych rozwiązań w zakresie retailu wprowadzonych przez
Modern-Expo Group w ostatnim okresie jest Pan szczególnie dumny? Które z nich zostały w pełni wprowadzone w handlu, a które są
Rok 2017 był z pewnością bardzo ważny dla rozwoju Modern-Expo

na etapie testów?

Group – widoczny udział w targach EuroShop w Dusseldorfie, ogło-

Praktycznie wszystkie rozwiązania, które zaprezentowaliśmy na targach

szenie współpracy z firmą Schweitzer, otwarcie fabryki w Witebsku,

EuroShop są w tej chwili w procesie komercjalizacji. Zarówno nasz sztandaro-

czy wreszcie nowa fabryka i siedziba w Lublinie…

wy produkt, czyli Fresh Box oraz Click&Collect są rozwiązaniami, które w tej

Rok 2017 był rzeczywiście intensywny, ale równocześnie bardzo udany

chwili znajdują się w fazie testowania u wielu klientów. Część realizacji mamy

dla całej grupy. Po pierwsze, zrealizowaliśmy wszystkie targety sprzedażowe,

w nowym dla nas segmencie pocztowym a produkt jest ciągle doskonalony

dzięki czemu możemy wcielać w życie kolejne inwestycje. Zakończyliśmy też

przez nasz zespół inżynierów. Innowacją, którą w tej chwili opracowujemy

dwie inwestycje, o których od dawna mówiliśmy – jedną na Białorusi jako

w tym produkcie jest automatyczny system chłodzenia dla każdej komórki

ugruntowanie naszej pozycji na rynkach Rosji i Kazachstanu oraz drugą w Pol-

oddzielnie, co związane jest z ogromną oszczędnością energii i dużą elastycz-

sce – dla naszych europejskich partnerów. Z kolei odnosząc się do targów Eu-

nością. Przykładowo: w momencie zaprogramowania przesyłki, przy której

roShop, warto zaznaczyć, że stanowią dla nas „olimpiadę”, do której długo się

wymóg temperatury zawiera się w przedziale 2-8 stopni Celsjusza – kilkana-

przygotowujemy i w roku 2017 zdecydowanie stanęliśmy na podium. Nasze

ście minut wcześniej przed dostarczeniem, taka komórka sama się schładza.

stoisko wyróżniało się nie tylko wizualnym designem, ale przede wszystkim

W momencie kiedy paczka zostanie wyjęta, automatycznie następuje proces

produktami, które pokazaliśmy. Zaprezentowaliśmy przede wszystkim inno-

wyłączenia chłodzenia. Jest to innowacja na skalę światową.

wacyjne inteligentne rozwiązania, nie tylko w wariantach koncepcyjnych ale
głównie w wersjach gotowych do sprzedaży.

Kolejnym produktem, z którego jesteśmy szczególnie dumni są półki
smart. Rozwiązanie zostało już opatentowane, więc jesteśmy przygoto-

Jeżeli chodzi o fabrykę w Lublinie, to okazuje się że powoli staje się za

wani do masowej produkcji. Równocześnie prowadzimy wiele pilotażo-

mała… W tej chwili pracujemy już nad projektem jej rozbudowy o kolejne

wych projektów. Jednak w tej chwili skupiamy się głównie nad kwestią

hale. Do nowej siedziby przenieśliśmy też nasze biura. Design jest skromny

software-ów i rozbudowanej funkcjonalności w oparciu o najnowsze

ale nowoczesny, biura te mają być funkcjonalne i przyjazne dla pracowników,

technologie i rozwiązania w chmurze. Mamy aspiracje, aby z tym roz-

ponieważ to to ich praca składa się na sukcesy osiągane przez firmę.

wiązaniem – pokazać się globalnie.
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Jesteście liderem w branży wyposażenia sklepów w Europie Środ-

nasz sukces. Tak więc właściciele mniejszych sklepów są u nas zawsze mile

kowo-Wschodniej, ale nie ograniczacie się jedynie do tego rynku…

widziani. Oczywiście zmieniła się struktura asortymentowa, jak i sposób ob-

Liczby mówią same za siebie – nasze produkty zdecydowanie się przyjęły!

sługiwania tych klientów. Mogą oni skorzystać z naszych usług bezpośrednio

Jednak nasze aspiracje są dużo większe, o czym niejednokrotnie wspomina-

poprzez kontakt z oddziałem, lokalizowanym w wybranej części świata, ale

łem. Kolejnym celem krótkookresowym jest pozycja lidera w Europie. Z kolei

również chcę przypomnieć, że mamy ponad 45 partnerów, którzy dystrybuują

celem dalekosiężnym jest uzyskanie pozycji lidera, którą jesteśmy w stanie

nasze produkty. W związku z tym mogą je nabyć również przez sieć dealerską.

osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez realizację projektów na rynku globalnym.
Jednak wciąż opieramy się na założeniu: myśleć globalnie, ale mieć strategię

Ostatnie znaczące realizacje i plany na ten rok to…

lokalną. Dlatego też mamy oddziały w każdym kraju w Europie i otwiera-

Naszym największym sukcesem była realizacja w Dubaju, gdzie po raz

my kolejne. Współpracujemy z podmiotami będącymi graczami globalnymi

pierwszy firma Modern-Expo wykonała również prace budowlane. Przy-

i otrzymujemy od nich zaproszenia do współpracy na terenach Azji, Indii czy

jęliśmy na siebie odpowiedzialność zarządzania całym projektem, czyli

Ameryki. Dostając tego typu propozycje podejmujemy decyzje inwestycyjne

układaniem płytek, organizowaniem oświetlenia i oczywiście dostarcze-

o otwieraniu kolejnych biur czy kolejnych spółek. Dlatego myślę, że na na-

niem pełnego wyposażenia. Projekt był niezwykle trudny, jednak w zu-

szych 9-ciu placówkach się nie skończy i niebawem będą powstawały następ-

pełności zakończony sukcesem. Dzięki temu otrzymaliśmy 7 kolejnych hi-

ne. „A co z Australią?”, „A co z dwoma Amerykami?”, „Co możemy zrobić

permarketów, które będziemy realizować w najbliższych miesiącach. Jest

razem w Azji?” – dostajemy wiele poważnych propozycji współpracy – jako

to dwuletni plan, który będziemy realizować w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Co więcej,

firma globalna.

dostaliśmy zaproszenie

Więc jesteście już
graczem globalnym?
Tak,

jesteśmy

graczem
Dostarczamy

już

globalnym.

Dostarczamy produkty do ponad 60 krajów
na świecie oraz współpracujemy z firmami
o zasięgu globalnym.

produkty

od innych podmiotów
do realizacji tego typu
projektów.

Niewątpli-

wie jest to jeden z największych

sukcesów,

do ponad 60 krajów na świecie oraz współpracujemy z firmami o zasięgu

ponieważ było to duże wyzwanie i niewiele firm na świecie jest w stanie

globalnym. Szczególnie z branży FMCG – bo jeżeli firma operuje w dwóch

sobie poradzić z tego typu realizacjami.

– i więcej – regionach, to automatycznie posiada status „Global Supplier”.

Kolejnym sukcesem jest to, że wypracowaliśmy pozycję lidera w produkcji

My operujemy w regionie Europy Wschodniej, Europy Centralnej i Zachod-

boksów kasowych. Większość sieci handlowych w Europie zaprosiła nas do

niej. Ponadto, pracujemy również na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce,

udziału w przygotowaniach nowych konceptów produktowych, co daje nam

a w ubiegłym roku zrealizowaliśmy też pierwsze dostawy do Ameryki.

ogromną satysfakcję! A kiedy tworzymy produkt i na bazie naszego designu
inne firmy są zapraszane do wzięcia udziału w przetargu – to dla nas po-

Nie zaniedbujecie też Polski…

wód do dumy. Nasze boksy samoobsługowe, które były prezentowane jako

Muszę przyznać, że wciąż mam niedosyt. Uważam, że w każdym polskim

nowość na targach EuroShop można już w tej chwili zobaczyć w sklepach.

sklepie powinny się znajdować nasze produkty i nie jest to jedynie pobożne

Sprawdzają się znakomicie, a my przygotowujemy już kolejne wersje. Pra-

życzenie, a głębokie przekonanie, że są one po prostu najlepsze – zarówno

cujemy też nad rozwiązaniami dedykowanymi, co już niebawem może być

jakościowo, jak i od strony funkcjonalnej. Nasza firma jest otwarta na nowo-

sporym zaskoczeniem dla polskiego rynku, gdyż poszczególne sieci zdecydo-

ści i innowacje. Jesteśmy gotowi na pełną customizację i przystosowanie do

wały się zaimplementować nasze kasy samoobsługowe. Będzie to istotne roz-

zmieniających się potrzeb rynku. Tak naprawdę nie jesteśmy typowym produ-

wiązanie, szczególnie w aspekcie zakazu handlu w niedziele i wzmożonego

centem mebli a partnerem – to jest wpisane w DNA firmy – zwiększamy efek-

ruchu w soboty – nasze kasy samoobsługowe pomogą rozładować kolejki.

tywność. Pracujemy w jednej drużynie i strzelamy do jednej bramki. Dlatego

Z dużym sukcesem zakończyliśmy też etap rozwoju produktów – związany ze

też wszystkich polskich „retailerów”, którzy jeszcze z nami nie współpracują

sztuczną inteligencją, przede wszystkim mam tu na myśli inteligentny wózek.

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oczywiście nadal pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w strefie kasy, które
będziemy na bieżąco prezentować.

Wyposażacie największe sieci handlowe zarówno w Polsce, jak

W badaniach rynku uzyskaliśmy 98% rozpoznawalności, co jest wyni-

i na świecie. Czy z oferty Modern-Expo mogą skorzystać również

kiem fenomenalnym i stwarza bardzo dobre perspektywy. Mam nadzieję,

właściciele mniejszych sklepów detalicznych? W jaki sposób mogą

że będziemy pierwszą firmą na świecie, która skutecznie zaimplementuje

zasięgnąć informacji i wybrać odpowiedni asortyment wyposażenia?

sztuczną inteligencję do handlu, z której będą mogli korzystać nasi klienci

Nigdy nie dzielimy klientów na gorszych i lepszych. Każdego cenimy na rów-

i generować dzięki temu większe profity.

nym poziomie. Szczególnie, że tak naprawdę sami wyrośliśmy z małej firmy

Dziękuję za rozmowę.

handlowej i to właśnie dzięki małym podmiotom byliśmy w stanie zbudować

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny
www.hurtidetal.pl
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O coraz większym znaczeniu Superfoods, współpracy
z Ewą Chodakowską, a także rozwoju firmy i planach na
przyszłość rozmawiamy z Arturem Gajewskim, Marketing
Directorem w Purella Food.
Na polskim rynku pojawia

Wszystkie produkty BeRAW to zdrowe i jednocześnie smakowite przeką-

się coraz więcej superfoods

ski, których zadaniem jest dostarczenie wielu wartościowych składników ciału

i produktów określanych

oraz zapewnienie dużej dawki energii na cały dzień, innymi słowy – „Feel

mianem zdrowej żywności.

good with food”. Ich wspólnym mianownikiem jest bardzo wysoka jakość

Czym wyróżnia się oferta

i wykorzystanie wyłącznie naturalnych komponentów. Nie boimy się powie-

Purella Food?

dzieć, ze nasz baton proteinowy jest najlepszy na rynku pod kątem prostego

Początek wyglądał tak, że po-

i naturalnego składu oraz ilości białka w produkcie – 38%. To bardzo wyso-

stawiliśmy na jeden Superfood

ka zawartość, która jednocześnie nie stoi w opozycji ze smakiem, który jest

najwyższej jakości. Ta strategia

wyjątkowy. Dodatkowo, produkt ten, jako jedyny na rynku obtoczony jest

pozwoliła nam zaistnieć na rynku i zostać firmą „top of mind” jeśli chodzi o zie-

w gorzkiej 86% czekoladzie. Zarówno batony jak i kulki BeRAW są dostępne

loną algę – Chlorellę. Szeroka i wieloaspektowa komunikacja, a także eduka-

na półkach sieci drogerii Rossmann, sieci Carrefour, Empik, Kaufland, Shell

cja – zarówno dziennikarzy, jak i finalnego konsumenta – przyczyniły się do

oraz online https://sklep.bebio.pl, a jeszcze w maju również w sieci Żabka.

rozpoznawalności Purella Food na rynku superfoods. Od początku stawiamy na
jakość, dlatego przez ostatnie pół roku przetestowaliśmy i porównaliśmy wiele

A jak współpraca z Ewą Chodakowską wpłynęła na sprzedaż Państwa

produktów pochodzących z różnych krajów. Idea była jedna, aby mieć super-

produktów? Skąd pomysł na takie działania?

foods jak najwyższej jakości i umowy z dostawcami w Polsce na wyłączność.

Analizując rynek i jego potrzeby oraz szacując na nim szanse dla siebie stwier-

Obecnie jesteśmy na etapie finalizowania zamówień i do końca 2018 roku

dziliśmy, że najlepszą osobą, z jaką możemy stworzyć nową linię produktów

portfolio Purella powiększy się co najmniej o kolejne 10 superfoodów.

będzie ekspert w swojej dziedzinie, czyli Ewa Chodakowska. Szukaliśmy part-

Naszą ideą jest dostarczenie klientom superfoods tylko z najlepszej jakości

nera, który zaufa nam i naszej filozofii, a także wspólnie z nami zechce stworzyć

surowców, nie tylko w postaci proszków, ale przede wszystkim właśnie w for-

coś kompletnie rewolucyjnego. Już na początku naszych rozmów z Ewą i Lefte-

mie gotowych, smacznych produktów impulsowych. Portfolio Purella wyróżnia

risem naszym zamiarem było zaangażowanie ich w spółkę. Nie chcieliśmy wy-

się szerokim zakresem produktów w tej kategorii. Do naszych batonów, kulek

korzystywać wyłącznie wizerunku, jak to ma w zwyczaju wiele koncernów.

mocy czy kosteczek CUBES dołączyła linia BeRAW. Bardzo rozbudowujemy

Zależało nam, aby pozyskać partnera, który będzie utożsamiał się z produktami

gamę produktów raw, ponieważ mamy silną pozycję w tym segmencie.

i, z taką samą pasją jak my, rozwijał firmę. Nasze wcześniejsze produkty byliśmy

Celem firmy jest zostanie liderem rynku zdrowych przekąsek i superfoods
w ciągu najbliższych kilku lat.

w stanie wprowadzać na rynek w ciągu 3-4 miesięcy. W przypadku linii BeRaw
same prace nad smakami trwały ponad 6 miesięcy. Pracowaliśmy z technologami żywności, laboratoriami, a także z konsumenckimi grupami testowymi.

Która kategoria w Waszym portfolio rozwija się najlepiej? Które

Przetestowaliśmy setki kilogramów próbek. Pracowaliśmy jednocześnie nad

z propozycji najbardziej przypadły do gustu polskim konsumentom?

smakiem i wartościami odżywczymi produktu. W tym samym czasie tworzyli-

Szczególnie dynamicznie rozwija się na rynku kategoria przekąsek z super-

śmy koncepcję wizualną marki in-house. Współpraca z Ewą przy linii BeRAW

foods oraz różnego rodzaju ich pochodnych. Tak samo jest u nas. Nowa linia

bardzo dobrze wpływa również na szerszą rozpoznawalność firmy Purella Food

BeRAW sprzedaje się bardzo dobrze, idealnie wpisała się w potrzeby grupy

oraz szybszą rozbudowę dystrybucji wszystkich produktów w portfolio.

docelowej. Numerem jeden jest baton proteinowy w gorzkiej czekoladzie
oraz baton masło orzechowe. Widzimy potencjał w produktach proteinowych, dlatego intensywanie pracujemy nad ich rozwojem i rozszerzeniem
portfolio o kolejne warianty.

A jakie jeszcze inne nowości i działania ma w planach Purella Food?
Wraz z rozwojem Purella planuje duże zmiany. Wspólnie z agencją WALK
opracowujemy strategię komunikacji, jak też pozycjonowania poszczegól-

Dobrze rozwija się również linia Banana Joe – chipsy z banana, którą

nych wyrobów, aby nasze produkty w poszczególnych linach nie stanowiły

mamy w dystrybucji. Poszerzyliśmy dostępność, a w lecie zaplanowaliśmy

dla siebie nawzajem konkurencji. Przełom 2018 i 2019 r. pokaże rezultat

działania na Helu gdzie Banana Joe będzie promowany outdoor’owo i am-

obecnych prac. Inwestujemy też w technologie produkcji. Nasza nowa linia

bientowo. Zaskoczymy też konsumentów targetowaną kampanią socialową.

jest bardzo wydajna, co pozwala nam na dowolne poszerzanie dystrybucji.
Mamy też wizje międzynarodowej ekspansji, ale pamiętajmy, że to projekt

W ofercie pojawia się też coraz więcej nowości, m.in. batony BeRAW

długofalowy, wymagający czasu.

sygnowane nazwiskiem znanej trenerki. Proszę o nich opowiedzieć,

Dziękuję za rozmowę.

czym się wyróżniają?

Joanna Kowalska

30 |

www.hurtidetal.pl

Wywiad

Ochrona danych osobowych
jest coraz ważniejsza!
Od maja tego roku zacznie obowiązywać dyrektywa
unijna w sprawie ochrony danych osobowych,
czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych
Osobowych (RODO). Nowe wytyczne dotyczące
ochrony danych osobowych zmienią część procedur,
jakie firmy działające w UE stosowały przez lata. Na ten
temat rozmawiamy z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR &
Marketing Services Managerem w Hochland Polska.
będzie sprowadzała się do zaprojektowania całego systemu ochrony
i dostosowania procedur osobno pod wszystkie procesy, jakie dzieją się
w firmie i uwzględniają wykorzystanie danych osobowych.
Na czym ma polegać zasada przenoszenia danych?
Dlaczego temat RODO jest obecnie tak popularny?

To nowa zasada, zgodnie z którą każdy będzie mógł wystąpić do ad-

Jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia czynności wdrożenio-

ministratora – czyli przedsiębiorcy, który zarządza jego danymi – z żąda-

wych, których celem będzie dostosowanie działalności do nowego aktu

niem przekazania danych osobowych w formie pliku pdf. Przedsiębior-

prawnego.

ca będzie zobowiązany pokazać, które konkretnie dane wykorzystuje
w swojej działalności. Zasada ma służyć pełniejszemu realizowaniu au-

Jak do RODO podchodzi Hochland Polska?

tonomii informacyjnej, w myśl której mamy prawo decydować o wła-

Temat jest traktowany priorytetowo. Od początku tego roku powoła-

snych danych osobowych i zapewnić więcej bezpieczeństwa oraz wy-

no funkcję Koordynatora Ochrony Danych Osobowych w naszej spółce.

gody. Możliwe będzie zażądanie, by tego samego pliku z informacją

Okres od stycznia do maja był czasem intensywnej pracy zespołu wdro-

o naszych danych osobowych nie wysyłano do nas, tylko bezpośrednio

żeniowego w Kaźmierzu i Węgrowie – w naszych zakładach produkcyj-

do innej firmy lub instytucji.

nych, dlatego tak ważna była dyscyplina, zaangażowanie i współpraca
w tym czasie, aby dobrze przygotować naszą spółkę do wymogów usta-

Ile może kosztować firmę niedopilnowanie nowych obowiązków

wowych. Przeprowadzono także audyt tego obszaru funkcjonowania

dotyczących ochrony danych osobowych?

Hochland Polska przez firmę zewnętrzną.

Mówi się o widmie wielomilionowych kar, niedopilnowanie nowych
obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych może kosztować

Kogo dotyczy RODO?
RODO dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane

nawet do 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu firmy – w zależności od
tego, która kwota jest wyższa.

osób fizycznych. Intencją unijnych urzędników było unowocześnienie
regulacji o ochronie danych osobowych, które obowiązują od 1995

Jaka jest świadomość przedsiębiorców dotycząca RODO?

roku i w dobie postępującej cyfryzacji mają coraz mniejsze zastosowanie

Aktualnie ta świadomość rośnie, ale wciąż jest niewielka.

praktyczne. Jednocześnie nowe prawo zostało stworzone tak, aby było
niezależne od rozwoju technologii.

Jakie zmiany związane z RODO czekają Hochland Polska?
Ochrona danych osobowych w Hochland Polska to ciągły proces, dla-

Unijne rozporządzenie nie zawiera konkretnych wytycznych, jak

tego niezwykle ważne jest, by jak najlepiej przygotować się do nowych

zabezpieczać dane osobowe. Co to oznacza w praktyce?

regulacji. Aby oddalić ryzyko sankcji, proces ten musi być ciągle do-

Dla przedsiębiorców oznacza to, że wdrożenie nowych regulacji

skonalony! Poza unijnymi przepisami, w życie wejdzie też nowa polska

będzie wymagało kreatywności, skoro przepisy nie tłumaczą punkt po

ustawa. Najlepiej śledzić komunikaty i na tej podstawie, a także prze-

punkcie, co należy zrobić. Metody zabezpieczania i przetwarzania da-

pisów zawartych w RODO, dostosowywać biznes do nowych regulacji.

nych osobowych każdy przedsiębiorca musi dostosować indywidualnie

Dziękuję za rozmowę.

do charakteru swojego przedsięwzięcia. Ochrona danych osobowych

Monika Kociubińska
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ZARABIAJ NA MARCE
Zwiększaj
zyski z
Rzemieślnicze metody produkcji oraz tradycyjne receptury przykazywane z pokolenia na pokolenie to wartości
charakteryzujące markę Grycan. Ręcznie przygotowywane dodatki, naturalne składniki oraz brak glutenu
odpowiadają na potrzeby dzisiejszych konsumentów, którzy poszukują w produktach przede wszystkim wysokiej
jakości. Lody Grycan cieszą się uznaniem wielu Polaków a ich obecność w sklepie to gwarancja doskonałej rotacji.
W portfolio Grycan znajduje się szeroka oferta lodów tradycyjnych, m.in.: śmietankowe, bakaliowe,
waniliowe, truskawkowe czy czekoladowe. Spośród
sorbetów konsumenci do wyboru mają, m.in: sorbet
z cytryn, z malin, z mango czy z wiśni. Za linią dla
koneserów kryją się unikatowe smaki, m.in. takie jak:
czekolada z nutką mięty, pomarańcza i migdał w czekoladzie, trufla czekoladowa, śliwka w czekoladzie
czy orzech włoski. Wśród lodów jogurtowych Grycan oferuje: mango, z wiśniami oraz z truskawkami.
Odpowiednio dobrana i zarządzana w sklepie oferta
lodów pod marką Grycan to pewność zysków.
Na co dzień sprzedaż w sklepach aktywnie wspierają przedstawiciele handlowi, których pracę nadzoSylwia Gocławska, Carrefour ul. Światowida 17, Warszawa
Robert Dąbrowski, Kierownik ds. Sił Sprzedaży Rynku Nowoczesnego

ruje Kierownik ds. Sił Sprzedaży Rynku Nowoczesnego – Robert Dąbrowski.

Odpowiednie ułożenie
Jak zaznacza Kierownik ds. Sił Sprzedaży Rynku Nowoczesnego, w samej ekspozycji bardzo
istotna jest kolorystyka opakowań produktów. „Mamy w ofercie smaki, które są bardzo do siebie
kolorystycznie podobne, np. pistacja z miętą czy w sorbetach malina z truskawką. Dlatego ustawiamy tak nasze lody, by obok siebie zestawiać smaki różniące się kolorem. Gdy klient sięgnie
po niewłaściwy produkt zawsze istnieje ryzyko, że zostawi go w innej części sklepu” – zaznacza
Robert Dąbrowski.
W ofercie Grycan dostępnych jest kilka kategorii, a każda z nich charakteryzuje się inną kolorystyką na opakowaniu, co również jest brane pod uwagę przy odpowiednim zarządzaniu półką.
Oprócz tego przy układaniu produktów Grycan przedstawiciele kierują się ich sprzedażą.
„Smaki najlepiej rotujące, uznane za bestsellery z naszej oferty, np. bakaliowe, czekoladowe, waniliowe, są ustawiane w szafach chłodniczych na wysokości wzroku klienta, czyli tam gdzie sięga
najczęściej. Następnie odpowiednio w górę lub w dół układamy kolejne, dobierając kolorystykę
tak, by każdy produkt był widoczny.
W przypadku bonet ekspozycję zaczynamy od lewej strony. Zaczynamy od kategorii lodów
jogurtowych, które również są układane odpowiednio obok siebie w zależności od smaku. Następnie umieszczamy lody dla koneserów. Dalej nasze tradycyjne smaki w pojemnościach 900
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i 1100 ml. W bonecie smaki najlepiej rotujące powinny znajdować
się najbliżej klienta. W dalszej kolejności powinny znaleźć się kubeczki 500 ml oraz kategoria sorbetów” – opowiada pan Robert.
Dodatkową korzyścią z posiadania lodów Grycan w ofercie jest to,
że produkty rotują cały rok. Lody familijne w pojemności 500, 900
i 1100 ml, są spożywane jako deser również w zimowych miesiącach.

Korzyści ze współpracy
Systematyczne wizyty przedstawicieli w sklepach pozwalają na
budowanie stabilnych relacji biznesowych, dzięki którym zyskują
obie strony. „Jesteśmy dostępni dla pracowników sklepów w każdej sytuacji i prowadzimy wszelkie działania, by produkt rotował
jeszcze lepiej. Kierownicy sklepów postrzegają naszych przedstawicieli jako dobrych doradców. Podczas obecności handlow-

Api Market, ul. Vogla 62, Warszawa

ca placówki mogą liczyć na pomoc przy uzupełnieniu produktów w zamrażarkach. Przedstawiciel składa propozycję dobrego
i optymalnego zamówienia, bazującego na asortymencie, który
najlepiej rotuje, jak również może zaproponować dodatkowe akcje lokalne czy zamieszczenie produktów POS.
W przypadku bonet bardzo pomocnym narzędziem jest przegroda z logo marki. Pozwala ona oddzielić produkty Grycan od konkurencji. Pełni również funkcję tzw. blokady, dzięki czemu produkty
zawsze pozostają na swoim miejscu w zamrażarce. Wpływa dodatkowo na dużo lepszą widoczność produktów dla konsumenta.
W razie potrzeb oferujemy także pomoc w organizowaniu dodatkowych ekspozycji, które wspólnie z kierownikiem w sklepie oma-

W opinii detalisty

wiamy i wprowadzamy. Dobre relacje, systematyczna współpraca

„Klienci naszego sklepu bardzo chętnie sięgają po lody marki Grycan.

oraz odpowiednia wizualizacja produktów to nasz klucz do sukce-

Widać to zwłaszcza w poniedziałek, po słonecznym weekendzie, kiedy za-

su i jeszcze lepszej rotacji” – przyznaje Kierownik ds. Sił Sprzedaży

mrażarki przeważnie pozostają puste. Jednak cieszą się one wysoką rotacją

Rynku Nowoczesnego.

nie tylko w weekendy – zamówień dokonuję dwa razy w tygodniu. Bardzo

Czas na impulsy i sorbety

fajnie przyjęły się w naszym sklepie lody impulsowe w kubeczkach Grycan
z łyżeczką w środku, z uwagi na to, że można je spożyć od razu po zakupie.

Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego w dodatkowych lokaliza-

Dzięki obecności przedstawiciela handlowego towar jest ładnie ułożony

cjach w sklepach pojawiają się lody impulsowe Grycan. Są to ku-

i wyeksponowany co przykuwa uwagę klienta. Przedstawiciele w sklepie to

beczki 125 ml w 5 smakach, które w sezonie letnim bardzo do-

zawsze dodatkowa pomoc, ciężko jest dopilnować każdej półki. Spośród

brze rotują, ponieważ klienci często poszukują lodów do szybkiego

firm lodowych to właśnie przedstawiciel Grycan odwiedza mnie najczę-

spożycia w drodze. Dzięki temu, że kubeczki impulsowe posiadają

ściej” – przyznaje Joanna Młoduchowska, Kierowniczka sklepu Api Market.

łyżeczkę w środku, klienci chętnie po nie sięgają. Również jest to

Grycan jest wiodącą marką w sprzedaży również w warszawskim Carre-

czas kiedy w większych ilościach na półkach sklepowych pojawiają

fourze. „Widać to przede wszystkim po samej ekspozycji. Grycan zajmuje

się sorbety. Konsumenci doceniają tę kategorię zwłaszcza w upalne

dwie lodówki – inne firmy znacznie mniej. Klienci naszego sklepu zazwyczaj

dni, dzięki szerokiej ofercie orzeźwiających owocowych smaków.

nie zwracają uwagi na promocyjne produkty, są to osoby sięgające po daną

„Jakość ma ogromne znaczenie, produkcja na prawdziwej śmie-

markę. Wybierają produkty wysokiej jakości, które są warte swojej ceny – ta-

tanie czy ręcznie przetwarzane owoce są odpowiedzią na zapotrze-

kie właśnie są lody Grycan. Rozpoczyna się sezon lodowy dlatego niedługo

bowanie dzisiejszych konsumentów. Dodatkowym atutem jest to, że

dostawimy kolejną bonetę z lodami Grycan a przedstawiciel pomoże w od-

produkty Grycan są bezglutenowe. Konsumenci coraz częściej czytają

powiednim doborze materiałów komunikujących ich obecność w kolejnej

etykiety i poszukują właśnie produktów bezglutenowych. Wprowa-

zamrażarce. Jest to jedna z nielicznych firm, która tak dobrze dba o asorty-

dzamy dodatkowe oznaczenie na opakowaniu lodów Grycan, co do-

ment” – podsumowuje Sylwia Gocławska, Kierowniczka sklepu Carrefour.

datkowo ułatwi konsumentowi wybór” – dodaje Robert Dąbrowski.
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PUPIL Foods rośnie w siłę

Kolejne inwestycje wsparciem jednej idei
Na początku tego roku w Nowych Skalmierzycach w województwie

Po zbudowanej od podstaw, nowoczesnej fabryce karmy suchej

wielkopolskim oddano do użytku nową fabrykę firmy PUPIL Foods. Jest

w Odolanowie, modernizacji zakładu produkującego krótkie serie

to w tej chwili jeden z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych

karmy specjalistycznej w Niedoniu, budowie hali magazynowej wy-

środowisku zakładów branży karm dla psów i kotów w Polsce.

sokiego składowania, przyszła kolej na gruntowną przebudowę, roz-

Ta poważna inwestycja to kolejny milowy krok rozwijającej się niezwy-

budowę i modernizację hali produkcyjnej karmy mokrej w Nowych

kle dynamicznie firmy, największego producenta o wyłącznie polskim

Skalmierzycach. Nowa, zbudowana z rozmachem, przestronna hala

kapitale. Od ponad dwudziestu lat działalności firma notuje stały wzrost

produkcyjna karmy mokrej mieści w pełni zautomatyzowane, no-

udziału w rynku (dziś już kilkunastoprocentowy) oraz stały, a ostatnio

woczesne linie produkcyjne, rozbudowane o kolejne autoklawy

wręcz skokowy, wzrost zamówień na swoje produkty. Jest to wynik kon-

sterylizujące i nowe linie pakujące. Zawiera także nowe, zauto-

sekwentnej realizacji założonego od samego początku celu – produkcji

matyzowane mroźnie. W części socjalnej znajduje się wygodne,

takiej karmy (w każdym segmencie cenowym), która pozwoli utrzymać

w pełni wyposażone zaplecze dla pracowników. W trosce o środo-

zwierzę w dobrym zdrowiu na każdym etapie jego życia, zachowując je

wisko i komfort okolicznych mieszkańców unowocześniono system

jednocześnie w jak najlepszej kondycji przez jak najdłuższy czas. Do-

odprowadzania ścieków, zastosowano filtry i odpylacze cyklonowe

starczenie na rynek takich produktów było zawsze dla właścicieli i załogi

oraz zamontowano tłumiki hałasu. Zadbano także o ciekawy, es-

priorytetową motywacją wszelkich działań, a nie, jak to bywa u wielkich,

tetyczny wygląd hali, w stylu architektury industrialnej. Dzieła do-

zagranicznych konkurentów, nastawienie na zysk za wszelką cenę.

pełnia umieszczone na elewacji frontowej efektowne logo firmy,

Jakość karmy firmy PUPIL Foods jest coraz bardziej bezwarunkowo

coraz szerzej znane na rynku polskim i 25 rynkach zagranicznych,

doceniana przez klientów wielkich i mniejszych sieci oraz hurtowni.

rozpoznawalne na wszystkich ważnych targach międzynarodowych

A zainteresowanie konsumentów wciąż rośnie. Żeby więc sprostać co-

od Norymbergii po Szanghaj. Jest to logo, z którym identyfikuje się

raz większemu zapotrzebowaniu, a jednocześnie zachować najwyższą

załoga firmy, a coraz chętniej także mieszkańcy i władze Nowych

jakość produkowanej karmy i stale ją udoskonalać, firma wciąż po-

Skalmierzyc i powiatu ostrowskiego. Firma bowiem aktywnie uczest-

szerza swoje moce produkcyjne, inwestując w budowę i rozbudowę

niczy w życiu lokalnej społeczności wspierając tutejsze inicjatywy

kolejnych zakładów oraz wyposażenie ich w najnowocześniejszy park

oraz organizacje sportowe i kulturalne.

maszynowy. Dobra kondycja finansowa firmy PUPIL Foods pozwala na
te śmiałe poczynania.
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Nowa hala produkcyjna karmy mokrej w Nowych Skalmierzycach,
to kolejna już, ważna inwestycja rozwijającej się prężnie firmy PUPIL

Prezentacja

NOWA HALA PRODUKCYJNA KARMY MOKREJ W NOWYCH
SKALMIERZYCACH, TO KOLEJNA JUŻ, WAŻNA INWESTYCJA
ROZWIJAJĄCEJ SIĘ PRĘŻNIE FIRMY PUPIL FOODS
Foods, która pozwala nie tylko znacząco zwiększyć zdolności produk-

karmy suchej. Duża różnorodność asortymentowa, wprowadzanie co

cyjne, by zaspokoić dynamicznie rosnące zapotrzebowanie rynku, ale

jakiś czas nowości i dynamicznie rosnące zamówienia, wymagały inwe-

także wytwarzać tu najwyższej jakości karmę klasy premium i superpre-

stycji w nową fabrykę i jej wyposażenie. Zakupiono najnowocześniej-

mium, która jest produkowana zgodnie z naczelną i niezmienną dewizą

sze linie produkcyjne, a także wprowadzono szereg innowacji techno-

firmy o zapewnieniu psom i kotom takiego żywienia, które pozwoli im

logicznych, pozwalających np. na ograniczenie stopnia przetwarzania

żyć jak najdłużej w zdrowiu i dobrej kondycji. Takiej klasy są, wprowa-

surowców, czy automatyczne, precyzyjne dozowanie składników. Za-

dzane właśnie na rynek, produkty linii PUPIL Premium, karma sucha

awansowane sposoby przygotowania produktów zapewniają bezpie-

i mokra dla psów i kotów.

czeństwo żywieniowe, wysoką strawność, zachowanie maksimum wartości odżywczych i wydatnie podnoszą jakość karm.

Rozwój firmy
Powstanie nowej hali produkcyjnej w Nowych Skalmierzycach za-

Dieta blisko natury

kończyło byt starego budynku o hangarowej konstrukcji, w którym, od

U podstaw przedsiębiorstwa legła dbałość o zdrowie zwierząt.

przedwojennych czasów funkcjonowała fabryka konserw mięsnych.

Dieta jaką proponuje PUPIL Foods to bliski naturze program zdro-

Zakład ten, zakupiony pod koniec lat 90-tych przez właścicieli PUPIL

wego żywienia zwierząt, zapewniający równowagę całego organi-

Foods stał się zaczynem funkcjonowania firmy na terenie Wielkopolski

zmu. Karmy, które mogą być przez długi czas jedynym pożywieniem

i początkiem jej rozwoju.

zwierzęcia, dostarczają idealnie zbilansowany komplet wszystkich

Była to od początku inwestycja oparta na całkowicie polskim ka-

składników odżywczych i substancji prozdrowotnych pochodzących

pitale, firma rodzinna, pozostająca do dzisiaj w tych samych rękach.

z wysokiej jakości surowców naturalnych. Źródłem białka są różne

Właściciele zaczęli w 1996 roku od pomysłu wytwarzania jedzenia dla

gatunki świeżego, wyselekcjonowanego mięsa, które, podobnie jak

własnych domowych pupili. Chcąc dać swoim zwierzakom to, co naj-

warzywa, sprowadzane są od sprawdzonych, polskich dostawców,

lepsze, nawiązali kontakt ze specjalistami od żywienia i zdrowia zwie-

stale współpracujących z PUPIL Foods, którzy stosują jak najbardziej

rząt. Przerodziło się to w trwałą współpracę z niezależnymi ośrodkami

naturalne metody chowu i upraw i posiadają odpowiednie certyfika-

naukowymi, przynoszącą obustronne korzyści.

ty. Lokalne pochodzenie surowców sprawia, że nie muszą być one

W 2009 r. zakupiony został drugi zakład produkcyjny, do którego, po

transportowane z daleka, a tym samym nie muszą być poddawane

®

przebudowie i modernizacji, wprowadzono produkcję karmy Roksy

zabiegom obniżającym ich wartość. Wyposażenie nowej hali w no-

klasy super premium. Dwa lata później, obok fabryki w Nowych Skal-

woczesną mroźnię pozwala dostarczone mięso przechować na miej-

mierzycach wybudowano magazyn wysokiego składowania wyrobów

scu, w kontrolowanych przez firmę warunkach głębokiego zamroże-

gotowych, znacznie usprawniając dystrybucję. Zapewniło to realizację

nia, co gwarantuje zachowanie najwyższych walorów odżywczych

dostaw w ciągu 48 godzin. Niedługo potem obok fabryki powstał biu-

surowców. Wprowadzane są do produkcji bezpośrednio z mroźni,

rowiec mieszczący dział handlowy, marketingu, kontroli jakości i całą

„pod jednym dachem”, w jednym, zwartym ciągu technologicz-

administrację firmy.

nym. Naturalne, świeże, dobrej jakości surowce i brak jakichkolwiek

Trzy lata temu w strefie przemysłowej pod Odolanowem, zbudowano całkowicie nową fabrykę, do której została przeniesiona produkcja

sztucznych dodatków w produktach wszystkich poziomów cenowych – to wartość, która wyróżnia karmy PUPIL Foods na rynku.
www.hurtidetal.pl
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Grillujemy!
Sezon grillowy w pełni – do spędzania czasu na dworze ze znajomymi i rodziną zachęcają nas wysokie temperatury i piękna pogoda. Choć coraz więcej osób kładzie na ruszt warzywa oraz ryby, to
jednak od wielu lat największym powodzeniem wśród grillujących cieszy się mięso. Chcąc przygotować z niego pyszne i soczyste dania powinniśmy zadbać o to, by było świeże i najwyższej jakości.
Świeże i pyszne

Najlepszy przepis na grilla

Bez względu na to, jakie mięso wybierzemy do naszego grillowego menu powinniśmy najpierw upewnić się, że produkty,
które chcemy kupić są najwyższej jakości. Mięso mielone oraz
kiełbasy, które znajdziemy w halach Selgros Cash&Carry są
produkowane na miejscu przez doświadczonych mistrzów masarskich. Wyróżnia je doskonały skład, który jest wyjątkową
kompozycją mięs różnego rodzaju. Gwarancją świeżości mięsa
oferowanego przez Selgros Cash&Carry jest krótka data przydatności do spożycia. Mięso przechodzi także szczegółową
kontrolę jakości, począwszy od momentu przyjęcia produktu aż
do chwili sprzedaży.

Do przygotowania udanego spotkania przy grillu przydadzą
się nam wszelkiego rodzaju akcesoria. W hurtowniach Selgros
znajdziemy m.in. naczynia jednorazowe, sztućce, szpikulce do
szaszłyków, węgiel drzewny, brykiet i podpałki oraz specjalistyczne środki czyszczące do grilla. Zaopatrzymy się w nich
również w różnej wielkości grille gazowe, węglowe i żeliwne,
a także coraz popularniejsze wędzarki, ruszty do grillowania ryb
czy kociołki. Produkty na grilla dostępne w hurtowniach Selgros
znajdują się w ofercie całorocznej, w sezonie wiosenno-letnim
zainteresowanie tego typu produktami wzrasta jednak kilkunastokrotnie, dlatego już od kwietnia znacząco zwiększany jest
asortyment, a na półkach pojawia się wiele nowości dostępnych
w atrakcyjnych cenach.

Co na ruszt?
Większość klientów Selgros Cash&Carry stawia na sprawdzone
smaki takie jak tradycyjna karkówka wieprzowa oraz kiełbasa
grillowa własnej produkcji. W ofercie znajdziemy również szaszłyki, żeberka, steki czy boczek. Osoby, które dbają o linię,
powinny sięgnąć po chudsze produkty takie jak zamarynowane
w ziołach mięsa z kurczaka lub indyka. Na grillujących czeka
również szeroki wybór białych kiełbas, kaszanek i kiełbasek grillowych. Jak je doprawić, by były pełne smaku? Chcąc ułatwić
sobie zadanie możemy sięgnąć po gotowe mieszanki przypraw
do kurczaka, karkówki czy szaszłyków. Pamiętajmy, że na grillu
możemy przygotować wspaniałe potrawy nie tylko dla „mięsożerców”. W hurtowniach Selgros znajdziemy bowiem bogaty
asortyment owoców i warzyw oraz świeżych ryb, takich jak halibut, łosoś, pstrąg czy owoców morza. W ofercie Selgros znajdziemy też różne gotowe przekąski, które urozmaicą nasz stół:
sałatki grillowe, bagietki czosnkowe czy hiszpańskie kapary.

Jak zostać mistrzem grillowania?
Dla klientów z Poznania i okolic, chcących zwiększyć swoje kompetencje w dziedzinie grillowania, Selgros przygotował
profesjonalne warsztaty. Odbędą się one 8 czerwca przy hali
Selgros Cash&Carry. Zajęcia poprowadzi grillmaster Kacper
Salzman, szef kuchni Bastards, od wielu lat zajmujący się prowadzeniem pokazów i kursów grillowania. Zaproszenia do kupienia w hali Selgros w Poznaniu.

Przepis na

10 porcji

grillowany antrykot
Składniki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antrykot wołowy dojrzewający
Olej				
Czosnek obrany
Rozmaryn doniczka
Połówki ziemniaka
Cebula biała obrana
Boczek wędzony
Szczypiorek pęczek
Serek Philadelphia
Ser Cheddar
Papryka mix
Cukinia
Bakłażan
Shimeji białe
Pomidor cherry
Przyprawa do potraw z grilla
Pieprz zielony
Wino czerwone
Szalotka
Masło naturalne
Masło klarowane

Przygotowanie
2,5 kg
0,1 l
0,05 kg
1 sztuka
10 sztuk
0,15 kg
0,2kg
1 sztuka
0,15 kg
0,25 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,15 kg
0,6 kg
0,03 kg
0,05 kg
0,5 l
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg

Produkty pomocnicze: sól morska, pieprz gruboziarnisty
młotkowany, cukier brązowy, świeżo mielony czarny pieprz

1.

2.

3.

4.

5.

Antrykot wołowy umyj, oczyść i pokrój w równe steki. Zamarynuj we wszystkich połączonych składnikach marynaty (soli
morskiej, pieprzu młotkowanym, oleju, czosnku, świeżym rozmarynie i trzcinowym cukrze). Odstaw w chłodne miejsce, aby
się odpowiednio zamarynowały. Steki z antrykotu grilluj z każdej strony po ok. 2-3 minuty, a następnie przełóż na blachę,
by mięso odpoczęło.
Ziemniaki grillowe gotuj w osolonej wodzie ok. 20 min. lub do
momentu, w którym będą lekko miękkie. Przekrój je na poł i za
pomocą łyżki wydrąż środki. Składniki farszu: cebulę, boczek,
szczypiorek, serek Philadelphia, ser Cheddar drobno pokrój
i wymieszaj ze sobą na jednolitą masę. Farsz nałóż do wydrążonych ziemniaków i piecz w temp. 145°C przez 8-10 minut.
Paprykę, cukinię, bakłażan, pomidorki cherry oraz grzybki
oczyść i pokrój w równe elementy. Zamarynuj w czosnku,
oleju, przyprawie ziołowej do grilla, soli i pieprzu. Wszystkie
warzywa grilluj do uzyskania pasków i dymnego aromatu.
Przygotuj sos, karmelizując na odrobinie cukru pokrojoną
drobno szalotkę, zielony pieprz, dolej czerwone wino i całość
zredukuj o połowę. Pod koniec gotowania dodaj zimne surowe
masło, żeby zagęścić sos, następnie całość dopraw do smaku
Na talerzu ułóż zgrillowany stek z antrykotu, dołóż nafaszerowany ziemniak, a całość podaj z grillowanymi warzywami
i odrobiną sosu z zielonym pieprzem.
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Sezon grillowo-piknikowy
Polacy uwielbiają grillować. Przyjmuje
się, że sezon na spędzanie wolnego
czasu na świeżym powietrzu zaczyna
się wraz z początkiem majówki.
Jednak pierwsze skrzypce gra tu
pogoda, która w tym roku zaskoczyła
wszystkich i spowodowała, że
grille zaczęły się rozpalać już
w kwietniu, a w sklepach znacznie
wcześniej niż zwykle pojawiły się
akcesoria i żywność niezbędne do
przygotowania
posiłków pod
chmurką.

Dorota Liszka

Joanna Kowalska
Redaktor H&D

Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej
Grupa Maspex

Grill czy piknik to jedne z najprostszych i najbardziej relaksujących form spędzania wolnego
czasu. Nie wymagają dalekich wyjazdów, pokaźnych budżetów czy planowania ze znacznym
wyprzedzeniem. Wystarczy niewielki ogród czy
chociażby podwórko i kilku znajomych, którzy
wspólnie przygotują posiłek. Jednak dla coraz
większej liczby osób lubujących się w tej formie spędzania czasu grill staje się miejscem na
eksperymenty kulinarne czy też pomysłem na

Podczas spotkań na świeżym powietrzu Polacy uwielbiają grillować. Nie ma natomiast drugiego tak mocno utożsamianego
z grillem dodatku, jak ketchup. Najwięksi fani ketchupu dodają
go prawie do każdego dania, a latem, w czasie biesiadowania
z rodziną lub przyjaciółmi, doceniają go oczywiście również pozostali konsumenci. To produkt, którego nie może zabraknąć na żadnym plenerowym przyjęciu czy obiedzie. Kotlin to ketchupy, wśród których każdy może wybrać swój ulubiony wariant – od klasycznych w wydaniu łagodnym oraz pikantnym, poprzez ostry Z Piekła Rodem,
idealny przede wszystkim do pizzy Czosnek-Bazylia, aż po propozycje dla tych, którzy również
podczas grillowania dbają o linię – Kotlin Łagodny lub Pikantny w wersji 60% mniej kalorii.
Ketchupy Kotlina – bez konserwantów, bez glutenu, bez substancji wzmacniających smak, to
zdecydowanie najlepszy wybór na sezon grillowy.

całe weekendowe menu. Sprawdzamy co ofereklama

38 |

www.hurtidetal.pl

Raport

Z OFERTY PRODUCENTA

Jacek Wyrzykiewicz
PR & Marketing Services Manager

HOCHLAND
POLSKA

Hochland Polska
Obecnie tylko 2% nowych wdrożeń sera w Europie to produkty na grilla. Badania dowodzą, że 24% konsumentów grilluje 2-3
razy w miesiącu, aż 23% robi to raz na miesiąc. Konsumenci coraz
chętniej sięgają po produkty gotowe do położenia na ruszcie. Rośnie również odsetek konsumentów, którzy sięgają po ser, jako
alternatywę dla mięsa – aż 39% grillujących. Hochland będąc liderem na rynku sera, chce
być aktywnym graczem w tej kategorii. Hochland przygotował produkty na grilla w alternatywnych liniach: Hochland Grillowy – sery pleśniowe – cztery warianty dwupaków z serem
Camembert w różnych smakach oraz Hochland Grillowy – ser typu greckiego – dwa rodzaje
sera z przyprawami w aluminiowych tackach, gotowych do położenia na grillu. Kolejnym elementem przygotowanej oferty jest doskonały Hochland Sałatkowy – ser typu greckiego – trzy
różne odsłony uwielbianego przez wszystkich sera, najchętniej wykorzystywanego do sałatek, tak często towarzyszących potrawom grillowanym. Start sprzedaży nowych produktów
Hochland na sezon grillowo-sałatkowy wsparty będzie szeroką kampanią promocyjną oraz
materiałami POS.

rują producenci, co możemy znaleźć w sklepach i które z produktów cieszą się największym
uznaniem klientów, a także co w oczach Polaków jest najistotniejsze w grillowaniu.

Hochland Grillowy
– ser typu
greckiego

Hochland Grillowy – sery
pleśniowe

Hochland
Sałatkowy – ser
typu greckiego

Sezon grillowy
z Shop Doctorem
Jak detalista powinien się przygotować na sezon grillowy? Co warto mieć w sklepie i w jaki
sposób przyciągnąć uwagę klienta na spe-

reklama

cjalnie pod tym kątem przygotowaną ofertę?
„Zaczynamy od komunikacji wizualnej przed
sklepem, którą konsekwentnie powtarzamy
w środku. Zalecałbym wykorzystanie dużych
plakatów z informacją o dostępnej w placówce
kiełbasie, która jest w dobrej cenie, ponieważ

THE LORENZ
BAHLSEN
SNACKWORLD

Wiejskie
Ziemniaczki Ciosane
Rozmaryn

produkt ten jest w tym czasie podstawą zakupów. Musi pojawić się wyraźna informacja, że
sezon grillowy już się rozpoczął, a w sklepie
znajdziemy wszystko potrzebne do jego zorganizowania. Po drugie – promocja, promocja
i jeszcze raz promocja. Obniżone ceny zawsze
podkręcą sprzedaż” – podkreśla dr Marek Borowiński, Shop Doctor, specjalista od zwiększa-

Wiejskie
Ziemniaczki
Ciosane
Sól-Pieprz

nia sprzedaży oraz Visual Merchandisingu.

THE LO RENZ BA HLSEN SNACK-WO RL D
Sezon grillowy – jest to wyjątkowy okres dla kategorii słonych przekąsek, kiedy sprzedaż
idzie znacznie w górę. W tym roku postawiliśmy na naturalne, polskie smaki – Wiejskie
Ziemniaczki Ciosane. Produkt dostępny jest w dwóch smakach: soli i pieprzu oraz rozmarynu. Słone przekąski są często współkupowane z napojami gazowanymi i piwem. Stąd
nasze rekomendacje aby w okresie letnim kategorie te ustawiać obok siebie – w tym na
dodatkowych lokalizacjach. Co sezon w sklepach pojawiają się displaye z chipsami, które
dodatkową ekspozycję czynią jeszcze bardziej zauważalną i atrakcyjną.
Producent zapewnia szerokie wsparcie w TV i mediach społecznościowych. Przygotuj się
do sezonu kupując więcej i przyciągnij konsumentów dodatkową ekspozycją!
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CED RO B
Idealne na ruszt jest delikatne mięso drobiowe. Cedrob S.A.
proponuje konsumentom świeży Zestaw elementów z kurczaka w przyprawach. Ofertę uzupełniają kolejne świeże produkty w portfolio: Skrzydełka, Podudzia oraz Udka z kurczaka
w przyprawach. Wszystkie produkty wystarczy wyjąć z tacki
i przenieść na ruszt.
Wakacyjną ofertę Grupy Cedrob uzupełniają Zakłady Mięsne Silesia S.A., które pod markami Duda, Cedrob i Gobarto przygotowały na ten sezon smaczną i różnorodną ofertę. W tym
sezonie pojawia się szeroka oferta kaszanek – z boczkiem, z ostrą papryczką, klasyczne
z wątróbką. Wróci kiełbasa szaszłykowa oraz bardzo ostre kiełbaski, które mają już zacne
grono wielbicieli. Polacy lubią wyraźne smaki, mogą być pikantne, czy też z dodatkiem ziół.
Ze wszystkich wersji smakowych najczęściej wybierany jest jednak ser, dlatego w tym roku
poszerzono ofertę o kolejną kiełbasę, tym razem z serem pleśniowym. Wysoka mięsność,
duży udział sera pleśniowego sprawiają, że ciężko się będzie oderwać od tego produktu.

O czym jeszcze powinien pamiętać właści-

przy jednej kategorii informujemy o drugiej, by

ciel sklepu? „Oprócz wszelkiego rodzaju mięs

klient przypomniał sobie o dodatkowym za-

i wędlin, które muszą być w osobnych ladach,

kupie. Nie możemy zapomnieć o akcesoriach

ważne jest, by zgromadzić niezbędny asorty-

typu: grille, rozpałki, tacki czy jednorazowe ta-

ment w jednym miejscu, np. na specjalnej wy-

lerzyki i sztućce. Obowiązkowym asortymen-

spie. Jednak warto powtarzać i przypominać

tem są piwo i przyprawy – bardzo istotne dla

o dostępnym asortymencie w każdym możli-

Polaków na otwarcie sezonu” – podkreśla dr

wym miejscu. Jest taka sprawdzona zasada, że

Marek Borowiński.
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CEDROB

Elementy z kurczaka
w przyprawach na grill

JBB

Faszerowaniec ze szpinakiem

CMR – dane z paragonów
CMR potwierdza, że w placówkach małoformatowych, produkty takie jak kiełbasy i inne

Faszerowaniec z mozzarellą
i pomidorami

mięsa grillowe, piwo, przyprawy grillowe, keczup czy musztarda, odnotowują wzrost sprzedaży już od pierwszych dni maja.
Jak wskazuje Arkadiusz Kalejta z CMR,
podstawowymi artykułami spożywczymi wybieranymi na spotkania przy grillu są kiełbasa i karkówka. „Wśród paczkowanego mię-

Piotr Laskowski
Dyrektor sprzedaży i marketingu
JBB
Ciepłe, słoneczne dni skłaniają wiele osób do wyjścia z domu
i odpoczynku na świeżym powietrzu, np. przy grillu lub organizując piknikową ucztę. Grill jest jedną z ulubionych aktywności
i specjalnością wielu Polaków, dlatego – zwłaszcza wiosną – zauważamy wzrost sprzedaży produktów takich jak kiełbaski na
grilla czy kaszanki grillowe. Są to produkty przygotowane specjalnie na ruszt, dlatego cieszą się
dużą popularnością wśród Klientów. Na uwagę zasługuje też mix grillowy – specjalnie skomponowany zestaw kilku różnych produktów, dzięki którym Klienci nie muszą decydować się na
jeden rodzaj wędlin i mogą delektować się smakiem różnych potraw znajdujących się w jednej
paczce. Dla osób, które wolą spędzić słoneczny dzień, organizując piknik, polecamy kabanosy
np. bankietowe, boryckie oraz różnego rodzaju szynki – szynkę masarza, szefa, konserwową
wieprzową, które świetnie nadadzą się do przygotowania pysznych kanapek.

42 |

www.hurtidetal.pl

Raport

Z OFERTY PRODUCENTA

Agnieszka Piech
Kierownik ds. Marketingu
Konspol
Sezon grillowy w pełni. Obowiązkowymi pozycjami podczas każdego grilla w plenerze są aromatyczne kiełbaski. Można podawać je w różnych kombinacjach, na ostro, słono, a nawet
słodko. W ofercie marki Konspol znajdują się wysokiej jakości produkty mięsne, które zadowolą wszystkich miłośników pichcenia pod chmurką np. Kiełbasa Śląska, Kiełbaski Śląskie czy
Kiełbasa wieprzowa o smaku bekonu z serem. Aby podkręcić smak grillowego menu, warto
wzbogacić je również o inne pozycje kulinarne. Na ruszt możemy wrzucić marynowane skrzydła z kurczaka czy marynowane udo z kurczaka, które znajdują się w asortymencie marki Konspol. Doskonale smakują podane z aromatycznymi sosami i dipami.

sa wraz z początkiem maja wyraźnie rośnie

lowo-piknikowym większe zainteresowanie

wartość sprzedaży kiełbasy podwawelskiej

przyprawami. Jak podaje CMR – producenci

oraz kiełbasy śląskiej, zaobserwować można

przypraw wychodzą naprzeciw potrzebom

również zwiększoną sprzedaż kiełbasy innych

konsumentów i oferują w swoim portfolio

rodzajów w opakowaniach z małymi pętkami.

produkty ze wspomnianej kategorii, które

Popularnymi produktami na grilla są kiełbasy

dedykowane są właśnie do potraw przygoto-

marek Morliny, Sokołów czy Balcerzak” – pre-

wywanych na świeżym powietrzu. W ciągu

cyzuje ekspert.

ostatnich dwóch lat pojawiło się dużo no-

Nie mniej niż samo mięso – istotny jest tak-

wości we wspomnianym segmencie. CMR

że jego właściwy smak. Stąd w okresie gril-

wyróżnia tu ofertę dwóch marek: Knorra
i Kamisu. Biorąc pod uwagę wyniki sprzeda-
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żowe w sklepach małoformatowych w ubiegłym roku, to najwyższe udziały wartościowe
w maju i czerwcu osiągały przyprawy, które

KONSPOL

Kiełbaski śląskie
„znakomite”

Kiełbasa
wieprzowa
o smaku bekonu
z serem

AGROS NOVA
FOOD
Ketchup Kotlin
z Piekła Rodem

na rynku znane są od lat. CMR wymienia
tutaj Kamis Grill Klasyczny, Prymat Grill Klasyczny oraz Kamis Przyprawa do Karkówki
z Grilla. Jak podkreśla instytut – w sezonie
przyprawy do grilla sprzedają się w prawie co
drugim sklepie małoformatowym.
„Keczup i musztarda są dla wielu konsumentów niezbędnymi dodatkami do mięsa
z grilla. W sklepach małoformatowych do
300

mkw.

najpopularniejszymi

marka-

Ketchup Kotlin
Łagodny

mi keczupu są Pudliszki, Tortex i Kotlin.
W sezonie grillowym tracą na znaczeniu
keczupy w małych słoikach na rzecz produktów w dużych butelkach PET. Niezależnie od pory roku od kilku lat liderem
sprzedaży pod względem udziałów wartościowych w sklepach małego formatu jest
Ketchup Łagodny Pudliszki 480 g. Natomiast konsumenci musztardy najczęściej
wybierają między markami Roleski, Kamis
i Pegaz, a najpopularniejszymi wariantami
są musztardy delikatesowe, stołowe i sarepskie. Musztardy i keczupy mają podobną
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Knorr –
Przyprawa do
grilla

Drogeria

Z OFERTY PRODUCENTA

Katarzyna Olszewska
Marketing Manager
SuperDrob
Rozpoczął się sezon grillowy i czas wspólnego biesiadowania. Firma SuperDrob przygotowała nowe produkty – idealne na grilla,
by oddać się kulinarnej rozpuście. Kiełbaski Bałuckie i Kiełbasa
Bałucka to 93% mięsa z piersi kurczaka. Mają delikatny smak
i aromat dzięki doskonałej recepturze i kompozycji przypraw.
To doskonały wybór dla wielbicieli delikatnego mięsa z drobiu.
Pysznie smakują na zimno jako przekąska, ale i na ciepło są wyśmienite. Polecamy je także dla
dzieci. Oferujemy bardzo dobrą jakość w dobrej cenie.
Kiełbaski Bałuckie i Kiełbasa Bałucka to produkt w 100% z polskiego kurczaka, który uatrakcyjni ofertę wędlin i trafi w gusta klientów.
Odkrywajcie razem z nami Kuchnię Super Pomysłów!

SUPERDROB

Kiełbasa Bałuckia
z piersi kurczaka

Kiełbaski Bałuckie
z piersi kurczaka

dostępność w sklepach małoformatowych

mienne przyzwyczajenia co do kupowanych

do 300 mkw. i w maju ubiegłego roku były

produktów, również w odniesieniu do asorty-

one dostępne w 88% sklepów tego rodzaju”

mentu grillowego. Jednak wspólnym mianow-

– wyjaśnia Arkadiusz Kalejta z CMR.

nikiem jest wzrost sprzedaży kategorii, które
nieodłącznie kojarzą się z przygotowywaniem

Na sklepowej półce

posiłków na świeżym powietrzu.

W różnych zakątkach Polski panują od-

Jak zaznacza pani Agnieszka Marczuk, pro-
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SUPER

na grillA
p

Bez dodatku: glutaminianu sodu,
sztucznych barwników, 0% MOM
Kiełbasa Norymberska
drobiowo-wieprzowa
opakowanie 450 g

om

ys ł

y

IDEALNA NA GRILLA
0% MOM
Kiełbasa Toskańska z serem Mozarella
drobiowo-wieprzowa
opakowanie 450 g

Dział Sprzedaży – Produkty Przetworzone
tel. +48 22 77 90 717, 763, 648; fax: +48 22 77 90 764;
e-mail: handeltradycja@superdrob.pl
www.superdrob.pl

mięsa z piersi
kurczaka

93% MIĘSA Z FILETA KURCZAKA
0% MOM

Kiełbasa Bałucka
z piersi kurczaka
opakowanie 600 g
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Marta Klęka-Nowa
Dział PR
Prymat
Sezon grillowy to jeden z ważniejszych
okresów sprzedażowych w roku. Dostępność produktów grillowych i ich
prawidłowa ekspozycja pozytywnie
wpływają na obroty sklepu. Dlatego
też warto wykorzystać ten czas i przestrzeń sklepu tak, aby jak najbardziej ułatwić zakupy klientowi poprzez prawidłową ekspozycję,
dodatkowe ekspozytory na przyprawy np. w specjalnej strefie grillowej czy przy stoisku mięsnym.
Z asortymentu przypraw grillowych obowiązkowo należy postawić na przyprawę do grilla klasyczną, pikantną i ziołową Prymat.
Ważnym dodatkiem są musztardy marki Prymat, w tym nowość –
musztarda grillowa w słoiczku. Warto też uzupełnić ofertę sklepu
o przyprawy „okołogrillowe”, takie jak: Karkówka z grilla, Stek gruboziarnisty, Kurczak z grilla, a także Przyprawa do kurczaka „złocista
skórka”, ziołowa i pikantna, kebab-gyros, do ryb, do sałatek i Tzatziki
– pikantny sos czosnkowy Prymat, których rotacja w sezonie grillowym znacząco się zwiększa.

PRZYPRAWY DO MIĘS TO OBOWIĄZKOWY ASORTYMENT NA GRILLA
reklama

wadząca sklep w centrum Łodzi, sezon grillo-

Z OFERTY PRODUCENTA

wo-piknikowy jest bardzo istotnym okresem

PRYMAT

w handlu i należy się do niego odpowiednio

Musztarda Grillowa

przygotować. Doświadczenie detalistki w branży pozwala jej zawczasu przewidzieć jakich
produktów mogą poszukiwać klienci.
„W sezonie z pewnością będziemy oferować
produkty, które są w tym czasie najbardziej poszukiwane. Ważna jest nie tylko żywność, ale też
wszelkie niezbędne akcesoria, tj. grille jednorazowe, podpałka, węgiel drzewny czy zestawy
piknikowe, w których możemy znaleźć jednorazowe talerzyki, kubeczki i sztućce.
Kiełbasa i kaszanka – to najczęściej ląduje na grillu u klientów łódzkiego sklepu. Pani
Agnieszka podkreśla, że klienci oczekują od
niej zatowarowania w tradycyjny i sprawdzony
towar. Największe znaczenie ma skład produktu i jego jakość, a także fakt wcześniejszego
wypróbowania. „To nie może już być najtańsza
kiełbasa. Klient domaga się wysokiej zawartości mięsa, ale jest świadomy, że taki produkt
będzie miał wyższą cenę – i jest ją w stanie zapłacić” – wyjaśnia detalistka z Łodzi.
Często na wiosenno-letnich paragonach pojawiają się też przyprawy. W tym przypadku
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Z OFERTY PRODUCENTA
ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO KONIAREK
Kiełbasa wiejska pieczona

Z AKŁ A DY PRZETWÓ RSTWA MIĘSNEG O KO NIAR EK
W związku z tym, że sezon grillowy zbliża się wielkimi krokami i już wkrótce ogródki
wypełnią się smakowitym zapachem kiełbasy pieczonej na grillu, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Koniarek wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadzając
na rynek grupę produktów tradycyjnych wędzonek i kiełbas, z których trzy produkty
uzyskały certyfikat „Jakość Tradycja”. Są to: „Kiełbasa z szynką i schabem”, „Kiełbasa
schabowa” i „Kiełbasa wiejska pieczona”. Produkty te wytwarzane są według wieloletniej receptury opartej na naturalnych przyprawach oraz odpowiednim procesie
wędzenia, który odbywa się w wędzarni tradycyjnej opalanej drewnem olchowym. Do
produkcji wyrobów tradycyjnych producent używa wyłącznie polskiego mięsa certyfikowanego znakiem QAFP, pochodzącego od lokalnych rolników. Produkt, który
idealnie nadaje się do grillowania w gronie rodziny i przyjaciół to ,,Kiełbasa schabowa’’, znakomicie sprawdzi się nie tylko jako samodzielne danie grillowe, ale także jako
składnik popularnych szaszłyków.

Kiełbasa schabowa

podpowiedź, że dany produkt jest przezna-

„Keczup i musztarda to chyba już podsta-

czony do konkretnej potrawy z grilla, działa na

wa jeśli chodzi o przyprawy mokre na grilla.

jego korzyść. Klienci wolą kupić gotową mie-

W tym przypadku klienci stawiają na zaufane

szankę niż samodzielnie ją komponować, choć

marki, których używają również na co dzień.

i tu zdarzają się odstępstwa. W łódzkim Odido

W ubiegłym roku przygotowaliśmy się na se-

zdecydowanie najchętniej kupowane są przy-

zon kupując dużo musztardy w plastikowym

prawy Kamis, więc oferta tej marki jest bardzo

opakowaniu, jednak znacznie lepiej sprzeda-

rozbudowana.

wała się ta w klasycznym, szklanym słoiczku.
reklama
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Z. T. „BI ELMAR”
Mówiąc o grillu mamy na myśli mięso, kiełbaski, sałatki, ciasto, piwo
i miłą atmosferę. Aby zadbać o smaczne jedzenie i miłą atmosferę
trzeba odpowiednio się przygotować.
Mięso czy warzywa uzyskają wspaniały smak, jeśli przed grillowaniem
zostaną zamarynowane. Idealną bazą do przygotowania takiej marynaty jest Olej Beskidzki. Wystarczy skomponować zioła i przyprawy
wg własnych upodobań, wymieszać z olejem, zamarynować mięso, warzywa i pozostawić
w lodówce na co najmniej dwie godziny. Zioła i przyprawy poprzez połączenie z olejem
Beskidzkim zachowują swoje właściwości i nie wysychają podczas grillowania.
Olej Beskidzki poprzez neutralny smak i zapach wydobywa naturalny smak przygotowanych
potraw. Ponadto zamarynowane mięso jest soczyste i kruche, a warzywa aromatyczne.
Grillowane potrawy często urozmaicane są sałatkami ze świeżych warzyw. Do przygotowania takich sałatek niezbędny jest olej, dzięki któremu nasz organizm przyswaja witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) i w tym przypadku również idealnie sprawdza
się Olej Beskidzki.

Jak widać naszym klientom nie przeszkadza ta

dliszki, Heinz czy Dawtona. Musztarda to z ko-

forma opakowania nawet podczas doprawiania

lei m.in. Prymat czy Kamis. „W czasie sezonu

posiłków na zewnątrz i wybierają standardową

sprzedajemy też dużo gotowych sosów. Głów-

wersję ich ulubionego produktu” – wyjaśnia

nie czosnkowe, tatarskie czy barbecue. Tutaj

Agnieszka Marczuk. W przypadku keczupu w

jak najbardziej akceptowane jest plastikowe

sklepie można znaleźć produkty Tortex, Pu-

opakowanie” – dodaje właścicielka sklepu.

Z OFERTY PRODUCENTA
Z. T. „BIELMAR”
Olej Beskidzki

KOTANIEC

Zestaw dressingów
Folwark

W sklepie pani Agnieszki nie trzeba czereklama

kać na sezon piknikowy, by znaleźć szeroką
ofertę chipsów, paluszków czy innych sło-

Napoje

nych przekąsek. Jest to produkt bardzo do-

W sklepie przy ul. Więckowskiego w Łodzi

brze rotujący w ciągu całego roku, a właśnie

woda sprzedaje się zgrzewkami. Kiedy wzra-

szczególnie wiosną i latem. Przede wszystkim

stają temperatury na zewnątrz, w sklepie musi

klienci wybierają dobrze znane marki, jak

być dodatkowy zapas na zapleczu, bo przy-

Lay’s, Felix czy Lajkonik.

chodzi po nią niemal każdy. Wybierając się za

Łukasz Kotaniec
Członek Zarządu
Kotaniec
Zestaw dressingów – nowość od Folwark!
W nadchodzącym sezonie grillowym przygotowaliśmy produkt,
który znajdzie wielu wielbicieli wśród fanów sałatek i nie tylko.
Do doskonałych produktów Folwark dołączył Zestaw dessingów,
który kryje w sobie mix 4 sosów w 40 g saszetkach. Idealnie doprawione, w wygodnych opakowaniach podkreślą smak każdej sałatki. Nie tylko przepyszne
ale praktyczne i funkcjonalne. Idealne w domu i na piknik.
Sos Vinegrette – idealny do zielonych sałat oraz serwowanych na zimno jarzyn. Odpowiednio
dobrane proporcje oleju, soku z cytryny i octu winnego nadają orzeźwiający kwaskowy smak.
Sos ziołowo-musztardowy – dla wielbicieli ostrzejszych smaków. Doprawiony odrobiną gorczycy i kopru. Stanowi doskonały dodatek do delikatnych ryb, wędlin oraz pieczonych mięs.
Dressing jogurtowy – wyjątkowy smak zawdzięcza starannie wyselekcjonowanym przyprawom. Znakomity z sałatami lub jako dip do świeżych i gotowanych warzyw.
Dressing włoski beztłuszczowy – delikatny dressing w stylu vinegrette. Wzbogacony mieszanką ziół, nadającą włoski charakter. Doskonały do każdej sałatki.
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BARILLA PO LA ND
Wraz z wiosną wielkimi krokami nadchodzi sezon grillowy. Ten sposób spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół stał się już niemal
nową tradycją. Nic więc dziwnego, że konsumenci
poszukują ciekawych pomysłów na urozmaicenie
typowego, grillowego menu. Inspirujących propozycji dostarcza nowa kampania marki
Barilla, która mianuje pesto nową gwiazdą sezonu grillowego.
Marka Barilla znana jest z bogatej oferty makaronów i sosów przygotowanych z produktów
najwyższej jakości, według włoskiej receptury. Z każdym rokiem, na polskim rynku wzrasta
popularność sosów pesto: Pesto alla Genovese, Pesto Rosso i Pesto Pomodoro Secchi.
Aromatyczne sosy w połączeniu z odpowiednio dobranym makaronem to szybki i zdrowy posiłek, który podbił serca Polaków. W sezonie wiosennym firma Barilla postanowiła wyjść poza utarte schematy i zaproponować nowe zastosowanie swoich produktów.
Pesto znakomicie sprawdza się bowiem jako składnik dań przygotowywanych na grilla
– jako marynata do mięs, ryb czy warzyw. Producent poleca również pesto jako dodatek
do sałatek, dipów i burgerów. Warto podkreślić, że sosy marki Barilla przygotowywane są
bez dodatku konserwantów i barwników.

miasto na weekend klienci biorą spore zapasy,

niej przyzwyczaili. Bardzo dobrze sprzedaje się

by nie martwić się, że w trakcie spotkania za-

również Żywiec Zdrój. Woda marki własnej też

braknie czegoś do picia.

się sprzedaje, że już nie w takich ilościach” –

„U nas najpopularniejszą wodą jest Cisowianka. Cenowo jest przystępna i klienci się do

wymienia właścicielka.
Wśród soków i napojów najpopularniejsze
w Odido są produkty Tymbark. W ostatnim

reklama

czasie popularny stała się też Żywiec Zdrój

Z OFERTY PRODUCENTA
BARILLA
POLAND
Sos Pesto
Genovese

Sos Pesto Rosso

ITALMEX
WARSZAWA
SoWell Masło
orzechowe
kremowe

ze smakiem. „Bardzo dobrze zaczęła sprzedawać się Coca-Cola Zero. Porównywalnie
nawet do wersji klasycznej. Widocznie trend
na zdrowe odżywianie i brak różnicy w smaku sprawił, że jest ona coraz chętniej wybierana” – podkreśla detalistka. Wśród bardzo
dobrze sprzedających się produktów wymienia też Pepsi w pojemności 2,25 l. Jak zaznacza, od lat jest to produkt wybierany chętnie

SoWell
Masło
orzechowe
z kawałkami
orzechów

Anna Adaszewska
Marketing Manager
Italmex Warszawa
Jak co roku nadszedł czas grillowania. Polacy pokochali ten sposób spędzania wolnego czasu, a rynek podąża za zapotrzebowaniem klientów. Italmex ma w swojej ofercie wiele ciekawych produktów, które z powodzeniem potrafią zaspokoić oczekiwania
konsumentów. Na czas letniego grillowania proponujemy pyszne
przekąski Bruschette Maretti, włoskie paluszki Grissini i hiszpańskie oliwki Jolca w wielu smakach. Jako dodatek do sałatek zawsze sprawdzi się oliwa extra virgin Costa d’Oro lub Basso,
a do smażenia i pieczenia oleje z ryżu SoRiso, Suriny, Rizi lub MiRa. Warto także pokusić sięo
przygotowanie grzanek z warzywami do Bruschetty marki LePepe, których oferta jest bardzo
szeroka. A dla tych, którzy preferują czynny wypoczynek na świeżym powietrzu i cenią sobie
aktywność fizyczną mamy do zaoferowania masło orzechowe marki SoWell (100% orzeszków
arachidowych) bez dodatku oleju palmowego, soli i cukru.
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Z OFERTY PRODUCENTA
ZL NAŁĘCZÓW
ZDRÓJ
Naturalna
woda mineralna
Cisowianka
lekko gazowana

się sprzedać. Często też kupując karkówkę czy

Żywiec Zdrój ze smakiem.

inne mięso od lokalnego producenta, zawczasu

Jeśli chodzi o wodę to zdecydowanie na

porcjujemy towar i sami przygotowujemy do

pierwszym miejscu jest Cisowianka. Właści-

niego marynaty. W ten sposób możemy dodat-

ciel opowiada, że zwykle zamawia bardzo jej

kowo uatrakcyjnić ofertę. Ze wszystkich dostęp-

ilości, przez co może zaoferować ją w dobrej

nych mięs najchętniej od lat kupowana jest kar-

cenie, co dodatkowo przyciąga klientów.
Wyższa sprzedaż w sezonie grillowo-pik-

kówka” – zaznacza właściciel.
Napoje też zaczynają zwiększać swoją sprze-

nikowym dotyczy też przypraw i wszelkiego

daż. Numerem jeden jest oczywiście Coca-Co-

rodzaju marynat. W sklepie pana Krzysztofa

la. Jak wyjaśnia detalista, w tym czasie nikt nie

możemy znaleźć bardzo szeroki asortyment

przejmuje się dużą zawartością cukru tylko do

w tych kategoriach. Najpopularniejsze są mie-

posiłku wybiera napoje gazowane. Soki są ku-

szanki typowo grillowe, które trafiają do sprze-

powane nieco rzadziej, ale popularne są też

daży właśnie w tym czasie. W abc możemy

reklama

na spotkania w większym gronie lub właśnie
do posiłku z grilla.
„Z lodówki – to dodatkowy argument prze-

PESTO

mawiający za zakupem w ciepłe dni. Staram
się przede wszystkim chłodzić te droższe napoje. Oczywistym jest, że każdy chciałby, żeby
cała oferta była dostępna z lodówki, jednak nie
pozwalają mi na to ograniczenia miejsca i dostępnego sprzętu. Nie opłaca mi się chłodzić

z BARILLA

NOWĄ GWIAZDĄ

CIESZ SIĘ WŁOSKIM PESTO

SEZONU GRILLOWEGO!

najtańszej wody, bo ona sprzeda się i bez tego,

DAJ SIĘ PRZEKONAĆ SWOIM KLIENTOM
JAK SMAKUJE WŁOSKIE GRILLOWANIE!

a poza tym duże butelki zajmują sporo miejsca” – wyjaśnia Agnieszka Marczuk.

WIĘCEJ POMYSŁÓW I INSPIRACJI NA GRILLOWANIE Z PESTO NA WWW.BARILLA.PL

Sezon w pełni
Sezon grillowy w

Miętnym rusza wraz

z ociepleniem. W tym roku zaczął się wyjątkowo wcześnie, bo kwiecień zaskoczył nas
wyjątkowo piękną aurą. Krzysztof Ostrowski,
właściciel abc, wspomina, że w pierwszy ciepły
weekend tego roku cała miejscowość pachniała grillem, a dokładniej przygotowanymi na
nim kiełbaskami czy karkówką.
„Wiele firm i zakładów mięsnych przygotowuje gotowe zestawy na grilla. Zwykle bardzo
podkręcają sprzedaż. Jeśli ktoś nie planował
spotkania pod chmurką, a okazało się, że jest ku
temu doskonała okazja, bo pogoda idealnie się
do tego nadaje – woli kupić gotowe, już przyprawione mięso, które wystarczy położyć na ruszt.
Bardzo dobrze sprawdzają się w tym czasie mixy,
typu kiełbasa plus kaszanka, albo szaszłyki czy
karkówka. Produkty takie są hermetycznie pakowane, a w związku z tym mają dłuższe terminy
przydatności, więc bez obaw można taki towar
zamówić do sklepu, bo jest pewność, że zdąży

WSPARCIE SPRZEDAŻY:
POS

SOCIAL MEDIA
PRASA
www.hurtidetal.pl
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UZ DROWIS KO W IENI EC-ZD RÓJ

Z OFERTY PRODUCENTA
UZDROWISKO
WIENIEC-ZDRÓJ

Wakacje… to czysta przyjemność dla ciała i ducha. To doskonała pora na spędzanie wolnego czasu na łonie natury
na pikniku lub grillu w gronie znajomych i przyjaciół. Nawet
jedzenie smakuje zupełnie inaczej - bo przygotowywane jest
na świeżym powietrzu. Oprócz smacznych potraw obowiązkowo musi być woda Selenka, bo jest najzdrowsza, najszybciej ugasi pragnienie i schłodzi rozgrzane ciało. Woda jest niezbędnym elementem naszego życia. Bez niej po prostu go nie ma.
Proponujemy szczególnie na lato wodę Selenkę mocno gazowaną, która po dodaniu do niej
mięty i cytryny stanie się nieziemsko orzeźwiająca, a do tego wyśmienicie komponuje się
z potrawami z grilla. Poza tym woda mineralna jest bardzo ważnym składnikiem diety każdego człowieka, szczególnie wtedy, kiedy przebywamy w wysokiej temperaturze. Zwiększa
się wówczas zapotrzebowanie organizmu na wodę.
Polecamy naturalną wodę mineralną Selenkę, która doskonale zaspokoi pragnienie dorosłych i dzieci, dostarczy wielu minerałów oraz bezsprzecznie wzmocni organizm.

Naturalna woda mineralna
„Selenka”

LAZUR
wybierać spośród produktów Kamis, Knorr, Ap-

Z kolei keczup i musztarda to kategorie ca-

petita, Cykoria czy Kotanyi. Klienci lubią mieć

łoroczne. Tu zdecydowanie prym wiedzie Ro-

duży wybór, dlatego w sklepie można zawsze

leski. Ale w ofercie możemy znaleźć też Kamis,

znaleźć alternatywną przyprawę innej marki.

Prymat, Tortex, Pudliszki czy Hainz. Większym

Oprócz tego kupowane są też oleje i oliwy.

zainteresowaniem cieszą się w sezonie gril-

Najpopularniejsze w tym przypadku są Kujaw-

lowym musztardy w plastikowych opakowa-

ski, Beskidzki, Monini i Costa d’Oro.

niach, które dzięki temu zdecydowanie łatwiej

Ser pleśniowy Lazur: Błękitny,
Turkusowy, Srebrzysty, Złocisty

jest nałożyć na talerz, co w przypadku jedzenia
reklama

na zewnątrz ma duże znaczenie, ale i tak najwięcej sprzedaje się tej serwowanej w słoiczku.

sowaniem cieszy się koronny grillowy produkt
jakim jest kiełbasa.

W pięknych warunkach
przyrodniczych

Anna Lemparty, ekspedientka sklepu w Ciechocinku, opowiada, że na grilla, oprócz wspotypowo

mnianej kiełbasy, klienci bardzo często proszą

uzdrowiskowej, w otoczeniu wielu pięknych,

o kaszankę. Jak wyjaśnia, sama zauważyła, że

zielonych terenów, oczywiste jest, że w sezo-

jest to produkt, który w ostatnich latach zyskał

nie grillowym zwiększa się sprzedaż. W Odido

bardzo dużo na jakości. „Cena w przypadku

przy ul. Nieszawskiej bardzo dużym zaintere-

wyboru wędliny na grilla nie jest na pierwszym

W

Ciechocinku,

miejscowości

Anna Skrzypiec
Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej
Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych
Konsumenci rozsmakowali się w potrawach z grilla i komponując
menu na spotkania na świeżym powietrzu, poszukują nowych,
mniej oczywistych smaków. Obok tradycyjnie przyrządzanych
kiełbas oraz mięs, coraz częściej serwują ryby, warzywa i owoce.
Aby smak pieczonych na ruszcie potraw był wyjątkowy, warto
sięgnąć po niebanalne produkty, które podniosą ich walory. Idealnie sprawdzają się tutaj sery
pleśniowe Lazur: mają bogaty, wyrazisty smak, a ich kremowy miąższ łatwo się rozpuszcza.
Wyraźnie wyczuwalne, grzybowe nuty sera Lazur Błękitny podkreślą smak mięs i owoców.
Orzeźwiający Lazur Turkusowy, dodany pod koniec przyrządzania, przełamie delikatny smak
ryb i warzyw, a orzechowy aromat sera Lazur Srebrzysty doskonale komponować się będzie
z sałatami i świeżymi pomidorami. Lekko mleczny Lazur Złocisty sprawdzi się natomiast jako
podstawa sosów i dipów zarówno na gorąco, jak i na zimno.
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Marek Gaworucha
Koordynator ds. Marketingu i Sprzedaży
PIWNICZANKA
Zdrowe odżywianie to dziś już nie tylko trend, to styl życia dla
dynamicznie powiększającej się rzeszy polskich konsumentów.
Coraz więcej osób kontroluje skład kupowanych produktów.
Rośnie świadomość konieczności indywidualnego dopasowania
diety do potrzeb organizmu. Wyróżniony nagrodami smak Piwniczanki gasi pragnienie i doskonale komponuje się również jako dodatek do różnego rodzaju posiłków, w tym grilli. Dodatkowo, dzięki wysokiej zawartości magnezu, wspiera redukcję
skutków stresu, a wapń poprawia metabolizm. Osoby dbające o jakość spożywanych produktów coraz chętniej sięgają po naszą wodę i doceniają jej skład. Wykorzystując potencjał
produktu sukcesywnie, od 50 lat budujemy świadomość marki, m.in. za pomocą kanałów
OOH i telewizji, realizujemy też aktywności plenerowe, organizację eventów i komunikację
w Internecie. W tym roku z okazji jubileuszu zorganizowaliśmy loterię urodzinową, po szczegóły zapraszamy na 50lat.piwniczanka.pl

miejscu. Bardzo dużo zależy od upodobań, bo

opowiada, że kiedy tylko w sklepie pojawi się

jedni klienci wolą kiełbasę bez dodatków, a inni

karkówka czy skrzydełka to momentalnie się wy-

z majerankiem czy wątróbką. Wtedy, niezależ-

przedają. Zdarza się też, że klienci proszą o pa-

nie od ceny wybierają produkt, który bardziej

rzony boczek. W trakcie sezonu pojawiają się też

im smakuje” – dodaje pani Anna. Ekspedientka

w sprzedaży gotowe szaszłyki. Preferencje mogą

Z OFERTY PRODUCENTA
PIWNICZANKA

Piwniczanka Naturalna
woda mineralna
niskonasycona

Piwniczanka Naturalna
woda mineralna
średnionasycona

Piwniczanka Naturalna
woda mineralna
wysokonasycona

być naprawdę różne, zazwyczaj jednak podstareklama

wą jest rzeczona chuda kiełbasa. Przy tym nie
jest istotna marka, choć zdarzają się klienci, którzy od razu proszą o produkt danej firmy.
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Toruńskie przyzwyczajenia

Woda, soki, napoje – kiedy grill już roz-

W toruńskiej placówce przy ul. Krasińskiego,

palony, nie można zapomnieć o czymś do

zachowania klientów w okresie wiosenno-let-

picia. „Na tego typu spotkania klienci wy-

nim, kiedy to sporo osób organizuje spotkania

bierają przede wszystkim napoje gazowane:

przy grillu, nie są oczywiste. „Nie ma reguły

Coca-Cola, Pepsi, Mirinda czy Sprite. Często

jeśli chodzi o sprzedaż tzw. letnich kategorii.

też kupowana jest oranżada Hellena. Dla

Może być upał, a klienci nie kupią nic na gril-

młodszych dzieci rodzice wybierają zwy-

la. Dotyczy to m.in. napojów i lodów – wbrew

kłą wodę lub soki 100%, ale są kupowane

pozorom, zbyt wysokie temperatury odstrasza-

zdecydowanie rzadziej. Bardziej popularne

ją przed wychodzeniem z domu czy robieniem

są natomiast napoje Tymbark w 2-litrowym

jakichkolwiek, a co dopiero większych zaku-

kartonie. Te jednak kupowane są tylko przed

pów. Najlepsza jest umiarkowana temperatu-

klientów planujących spotkanie w większym

ra, by spokojnie móc spędzić czas na świeżym

gronie, a oprócz nich kupują też jakiś pro-

powietrzu i zjeść posiłek” – opowiada Anna

dukt gazowany” – podkreśla ekspedientka.

Jóźwiak, właścicielka sklepu w Toruniu.

Jednak dodaje, że generalnie latem wody

Jednak jeśli klienci przychodzą po zakupy na

czy napoje sprzedają się bardzo dobrze.

grilla to ich pierwszym wyborem jest kiełbasa.

W ostatnich latach najlepiej rotują wody

„Zazwyczaj kupowana jest śląska zwyczajna.

w wariancie lekkogazowanym.

Dużo sprzedajemy także kaszanki. Z roku na

„Chipsy i prażynki – to dodatkowy zakup je-

rok nasi klienci grillują też coraz więcej wa-

śli chodzi o spotkania przy grillu. Z tego typu

rzyw. Robią z nich także sałatki, więc jest to

przekąsek zwykle wybierane są te znanych ma-

obowiązkowy asortyment w tym czasie” – wy-

rek, np. Lay’s, Cheetos czy Przysnacki” – doda-

jaśnia pani Anna. Jak podkreśla, w jej sklepie

je Anna Lemparty.

kupowane są produkty lepszej jakości. Jeśli
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ktoś potrzebuje niskiej ceny i nie zależy mu na

zarówno sosy jak też standardowo musztarda i

roczna pogoda sprzyja posiłkom pod chmurką,

dobrym składzie wędlin, to robi zakupy w oko-

keczup, w tym przypadku najchętniej kupowa-

więc warto zadbać o odpowiedni asortyment.

licznym dyskoncie.

ne sa produkty pod marką Włocławek. „Klienci

Mięso, przyprawy, przekąski, napoje, a także

Wśród przypraw z reguły klienci sięgają po

zawsze kierują się znaną marką. Wybierają to,

jednorazowe grille i akcesoria do jego rozpa-

gotowe mieszanki. Nie mają czasu, by samo-

co często pojawia się w reklamach czy progra-

lenia powinny znaleźć się w każdym sklepie,

dzielnie komponować marynaty. Najczęściej

mach telewizyjnych o gotowaniu” – zaznacza

a informacja o pełnym asortymencie powinna

sprzedają się te pod markami Kamis i Appeti-

Anna Jóźwiak.

znaleźć się zaraz przy wejściu do placówki.

ta. Z mokrych przypraw sprzedają się na grilla

Sezon grillowy to żniwa dla detalistów. Tego-

Joanna Kowalska

reklama
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Polka na zakupach
Czyli słów kilka o kobiecej stronie zakupów! Jak podejmujemy decyzje,
planujemy domowy budżet, szukamy promocji, odpowiednich produktów
dla siebie, rodziny? Jakie jesteśmy na zakupach? Czy istnieją kobiece
kategorie zakupowe? Czym charakteryzują się profile zakupowe Polek?
że rozsądek w sprawach finansowych nie ma
związku z płcią, 32% wskazało na samych
siebie, a jedynie 17% przyznało do wyższoMonika Kociubińska
Redaktor H&D

ści kobiet w tym obszarze. Co ciekawe na
tą kwestię nie ma wpływu miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie czy poziom za-

Ośrodek badawczy SW Research opraco-

możności. Jak wynika z raportu w postawach

wał na podstawie badania ilościowego raport

Polaków widać łagodną wojnę płci na polu

„Polka – strażniczka domowego budżetu” ,

finansowego rozsądku.

1
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z którego wynika, że kobiety rozsądniej za-

Eksperci platformy MAM przygotowując

rządzają budżetem domowym. 50% ankieto-

omawiany raport z badania zwrócili uwagę

wanych kobiet przyznało, że rozsądniej wy-

na to, kto w polskich domach w rzeczywisto-

dają pieniądze. 39% z nich odpowiedziało,

ści rządzi finansami oraz kto wnosi do domo-

że płeć nie ma w tej kwestii znaczenia, zaś

wego budżetu największy wkład. Na równość

7% wskazało na mężczyzn jako rozsądniej-

obu płci wskazują statystyki publiczne, np.

szych w zarządzaniu wydatkami. Z kolei 47%

dane EUROSTATU, z których wynika, że luka

mężczyzn zapytanych o to samo przyznało,

płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami

Raport „Polka – strażniczka domowego budżetu” opracowano na podstawie badania ilościowego. Zostało ono przeprowadzone przez ośrodek badawczy SW Research
metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1005 Polaków. Termin badania: 20–23 lutego 2018 r.

1
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w Polsce to niecałe 8% (17% średnia UE), wg
GUS wśród ogółu osób pracujących w Polsce
mężczyźni przeważają nad kobietami o niespełna 5%.

Z OFERTY PRODUCENTA

Planowanie budżetu
domowego
Rozbieżność odpowiedzi obu płci zauważalna jest również przy pytaniu o planowanie

ZBYSZKO COMPANY
ROKO Lemoniada cytryna,
aronia, mięta

Jednak pytając u źródła kto jest główną osobą

budżetu domowego. Kobiety są przekonane

utrzymującą rodzinę ok. 1/3 kobiet wskazuje

o swojej odpowiedzialności za plany budżeto-

na mężczyzn. Również 1/3 wskazuje na samą

we na nadchodzący miesiąc. 60% z nich uwa-

siebie. Co ciekawe Panowie mają na ten temat

ża, że to właśnie one zajmują się planowaniem

inne zdanie, ponieważ 52% z nich uważa, że to

budżetu gospodarstwa domowego. Jedynie

oni utrzymują dom a tylko 9% przyznaje się do

3,6% pań przyznaje, że zajmują się tym męż-

mniejszego dochodu niż kobieta. Zarówno 1/3

czyźni. A wśród panów z kolei 35% uważa, że

kobiet jak i mężczyzn wskazuje, że utrzyma-

to oni są głównymi planistami finansowymi,

niem gospodarstwa domowego zajmują się po

16% uważa, że są to kobiety. 30% kobiet i 40%

połowie. Ankietowani zostali zapytani również,

mężczyzn uważa, że planowaniem budżetu

czy zdarzyło im się utrzymywać dwoją partner-

zajmują się wspólnie. Wśród odpowiedzi re-

kę/partnera. Aż 50% panów odpowiedziało, że

spondentów widać, że różnice w zdaniach na

zdarzało im się utrzymywać kobietę. Z kolei

ten temat zacierają się wraz ze wzrostem wieku

30% pań zadeklarowało utrzymywanie swojego

badanych. Eksperci platformy MAM zauważyli

partnera. Natomiast 43% kobiet stwierdziło, że

również, że im niższe dochody – tym częściej

uważa, że takie plany podejmują samodziel-

były w przeszłości zależne finansowo od swoich

kobiety odpowiadają za planowanie budżetu

nie, jedynie 6,6% oddaje je w ręce kobiet.

partnerów. Do analogicznej sytuacji przyznało

domowego, z kolei im wyższe dochody – tym

Z kolei 35,4% kobiet twierdzi, że planowanie

się tylko 30% mężczyzn.

częściej planowanie budżetu jest podejmowa-

dużych wydatków jest w ich rękach.
Ankietowani odpowiedzieli również na py-

ne wspólnie.
reklama

ROKO Lemoniada
cytryna, limonka

Jak natomiast wygląda podjęcie decyzji

tanie kto jest bardziej konsekwentny w realiza-

w przypadku większych wydatków w gospo-

cji założonych planów dla budżetu domowe-

darstwach domowych? Połowa Polek i Polaków

go. 50% kobiet oraz 34% mężczyzn wskazało

uważają, że istotna jest zgoda obydwu stron.

na siebie. Na płeć przeciwną wskazało 13%

40% pozostałych ankietowanych mężczyzn

kobiet i 15% mężczyzn.

Kto jest odpowiedzialny za zakupy w poszczególnych kategoriach?
leki, suplementy
turystyka
opłaty rachunków
używki, alkohol
hobby, rozrywka
samochód
dom, ogród
produkty dla zwierząt
produkty dla dzieci
RTV AGD
odzież, obuwie, dodatki
chemia, kosmetyki
żywność
0
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źródło: Raport "Polka – strażniczka domowego budżetu" przygotowany przez platformę MAM.
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Z OFERTY PRODUCENTA

Marta Kryst

PURELLA FOOD

Product Manager

BeRAW Baton Protein
38%

Purella Food
Wszystkie produkty BeRAW od Purella Food to zdrowe i jednocześnie smakowite przekąski, których zadaniem jest dostarczenie
wielu wartościowych składników ciału oraz zapewnienie dużej
dawki energii na cały dzień. Doskonale wpisują się w jadłospis
Pań aktywnych i dbających o właściwe odżywianie. Idealnymi
propozycjami, które zasługują na szczególną uwagę są:
BeRAW Baton Protein to aż 22,8 g dobrze przyswajalnego białka najwyższej jakości, które przyczyni się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. Zawarte w batonie nasiona chia
wzbogacą dietę o naturalne źródło kwasów omega-3. Wszystkie składniki, najwyższej jakości,
specjalnie oblaliśmy 86% gorzką czekoladą, aby dostarczyć wartościową przekąskę z dużą ilością białka w pysznym wydaniu.
BeRAW Baton Healthy Snack to przede wszystkim prosty skład! Pełna smaku kompozycja
masła orzechowego i słodkiego daktyla. Zawarte w nim orzechy arachidowe są naturalną
skarbnicą wartości odżywczych, zaś suszone daktyle to idealne źródło energii podczas intensywnego wysiłku. Doskonała propozycja przekąski dla wegan i osób uczulonych na gluten.
Stworzony wyłącznie z naturalnych składników, bez dodatku cukru.

Rozważna vs. nierozważny

BeRAW Baton
Healthy Snack

ich nie dotyczy. Jeśli już się pojawia, częściej
dotyczy mężczyzn niezależnie od wieku czy

kupowych. Obie płcie uważają, że kobiety są

stanu majątkowego.

Panie i panowie zgodnie odpowiadają na

rozsądniejsze w kwestiach finansowych. Z ko-

Rozsądne podejście do spraw finanso-

pytanie dotyczące nierozważnych decyzji za-

lei panowie działają impulsywnie i nierozważ-

wych kobiet przejawia się również w niskiej

nie w tych kwestiach.

tendencji do zadłużania się. Jak wynika

reklama

Polki patrzą na siebie dużo krytyczniej niż

z raportu przedstawiciele obu płci najczę-

Polacy. 21,5% pań uważa że to im nierozważ-

ściej stwierdzają, że ich ten problem nie

ne decyzje zdarzają się częściej, w stosun-

dotyczy (38%). Z kolei jeśli już się pojawia,

ku do 17% panów. 38% zarówno kobiet jak

częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet, nie-

i mężczyzn uważa, że problem zadłużania się

zależnie od stanu majątkowego czy wieku.

Znajomość cen produktów i usług
leki, suplementy
turystyka
opłaty rachunków
używki, alkohol
hobby, rozrywka
samochód
dom, ogród
produkty dla zwierząt
produkty dla dzieci
RTV AGD
odzież, obuwie, dodatki
chemia, kosmetyki
żywność
0
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źródło: Raport "Polka – strażniczka domowego budżetu" przygotowany przez platformę MAM.
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HO RTEX

Z OFERTY PRODUCENTA

Napoje Hortex w nowym smaku i atrakcyjnych opakowaniach
Dla większości konsumentów napojów ten idealny powinien przede wszystkim dobrze smakować,
a smak jest najważniejszym czynnikiem branym pod
uwagę przy zakupie. Dlatego tworząc nowe produkty wyjątkowo dbamy o ich walory smakowe. Nowy
napój pomarańcza-ananas łączy w sobie wyjątkową
słodycz ananasa z orzeźwiającą nutą pomarańczy.
Dostępny w plastikowych butelkach 1,75 l.
Hortex wprowadził również nowy format opakowań
napojów – butelki 1 l. Nowe opakowanie napojów –
butelki 1 litr które łączą w sobie zalety najpopularniej pojemności wśród soków, nektarów
i napojów w kartonach, jak i poręczności butelki plastikowej, dzięki czemu doskonale
sprawdzą się zarówno w domu, jak i „po drodze”.
W ofercie napojów w 1 litrowych butelkach dostępne są dwa najpopularniejsze na rynku
smaki Jabłko Mięta i Jabłko Wiśnia oraz dwa najlepiej autorskie smaki Hortex : Jabłko-Rabarbar i Pomarańcza Mango.

Jak przyznają analitycy MAM może to się
wiązać z tym, że panowie częściej niż kobiety wydają pieniądze na soje hobby, rozrywkę czy używki.

Polka stworzona do
zarządzania finansami

HOCHLAND
POLSKA

Kanapkowy Mini
Kremowy serek
kanapkowy

MONDELEZ POLSKA
BelVita Plain

BelVita Red Berries

Według raportu „Polka – strażniczka domowego budżetu” panie lepiej sobie radzą z zarządzaniem pieniędzmi. Około połowa ankietowa-

reklama

nych kobiet wskazała przy tym pytaniu na siebie
jako lepiej zarządzającą budżetem, w porównaniu do 1/3 wskazujących je mężczyzn.
Zazwyczaj to kobiety lepiej od panów orientują się na temat cen niezbędnych produktów
i usług. Zwłaszcza lepiej orientują się w cenach
ubrań, kosmetyków, artykułach pierwszej potrzeby oraz

PRYMAT

Suszone
Pomidory
z czosnkiem
i bazylią

kosztach usług niezbędnych do

funkcjonowania, Koszty związane z utrzymaniem samochodu, ceny sprzętu RTV/AGG czy
używek to domena mężczyzn. Decyzje finansowe dotyczące kwot do ok. 300 zł nie są konsultowane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.
Biorąc pod uwagę większe wydatki, do ok. 1000

Przyprawa do
sałatek sosów
i dipów

zł, kobiety częściej samodzielnie decydują o ich
wydatku. Z kolei wydatki powyżej 1000 zł częściej bez konsultacji ponoszą mężczyźni.
Z badanie wynika również jaki poziom
oszczędności gwarantuje poczucie bezpieczeństwa finansowego. Odpowiedzi kobiet
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Czy zakupy są domeną
kobiet?

wskazują na średnią ważoną ich odpowiedzi

Na to pytanie odpowiedzi szukała agencja

wskazującą na 19,5 tys. zł, z kolei mężczyzn

marketingu rekomendacji Streetcom Polska

na prawie 22 tys. zł. Najczęściej padającą od-

przeprowadzając badanie na 41 001 tys. re-

powiedzią na to pytanie niezależnie od płci

spondentów, z czego 33 679 tys. stanowiły

(ponad 20% respondentów) była kwota prze-

kobiety oraz 7304 tys. mężczyźni w przedzia-

kraczająca 50 tys. zł oszczędności.

le wiekowym od 14 do 55 lat. Na podstawie

Kategorie produktów

CO LIAN
Linia Oranżad Hellena FIT
Marka Oranżada Hellena rozbudowała linię napojów o obniżonej zawartości cukru,
wprowadzając na rynek czerwoną Oranżadę Hellena FIT w rodzinnym formacie 1,25
l. Jest to trzeci produkt marki wzbogacony stewią – naturalnym słodzikiem. Napoje
zachowują niepowtarzalny, landrynkowy smak, a ich kaloryczność jest obniżona o 30%
w porównaniu z klasyczną Oranżadą Hellena. Ofertę produktów fit tworzą: czerwona
Oranżada Hellena FIT 1,25 l, biała Oranżada Hellena FIT 1,25 l i biała Oranżada Hellena
FIT w puszcze 250 ml.

badania rozróżniono 5 typów konsumenta:

zakupy zajmują zbyt dużo czasu, to obowią-

fanatyk, chłodny pragmatyk, skazaniec, zestre-

zek jak każdy inny, ale są takie, które sprawiają

sowany oraz wybredny. Z analizy wynika, że

przyjemność. Kategorie zakupowe w których

zestresowani to niemal wyłącznie mężczyźni

dominują panie to baby care, chemia domo-

– 16% z nich boi się, że to co kupią nie bę-

wa oraz żywność. Ok. 81% badanych podej-

dzie odpowiadało ich bliskim i woleliby żeby

muje decyzję w tych dziedzinach samodziel-

zakupami zajmował się ktoś inny. Również

nie, z kolei 62% mężczyzn konsultuje zakupy

mężczyźni częściej należą do typu skazańców,

ze swoimi partnerkami. Chemię domową sa-

czyli osób które nie lubią zakupów i traktują je

modzielnie wybiera co trzeci mężczyzna, a za-

jako zło konieczne. Z kolei 47% kobiet to typ

kupy spożywcze robi 44% ankietowanych.

fanatycznego konsumenta, który uwielbia zakupy. 55% mężczyzn i 44% kobiet uznało, że

Z OFERTY PRODUCENTA
COLIAN

Czerwona Oranżada
Hellena FIT

Biała Oranżada
Hellena FIT
puszka

OSM KRASNYSTAW
Jogurt Grecki

„Polki same o sobie”
Z kolei psychologowie w raporcie „Polki

reklama

same o sobie” dzielą kobiety na: profesjonalistki, zachłanne konsumpcjonistki oraz
rodzinne panie domu. Pierwsze z nich przy
nabywaniu produktów odczuwają radość,

Serek naturalny

ponieważ mają na to środki finansowe. „Dla
tych kobiet pieniądze są środkiem do celu,
czyli cieszą się one tym co kupią i kupują
w dojrzały konsumencko sposób” – wyjaśnia
prof. Dominika Maison.
„Zachłanne

konsumpcjonistki”

kupują

pod wpływem impulsu. „Mają materialistyczne nastawienie, kupują zachłannie, aby
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mieć jak najwięcej, i jeśli im się dana rzecz

mi dysponują, więcej móc kupić rodzinie” –

podoba, muszą ją mieć natychmiast. Dla

dodaje prof. Dominika Maison. Jak się oka-

tych kobiet nie jest ważne, że np. zabraknie

zuje psychologowie przyznają, że to więcej

do pierwszego, ona musi kupić i natychmiast

panów robi zakupy pod wpływem impulsu.

to kupuje, zapominając o całym swiecie”

Jak przyznaje prof. Dominika Maison

– podkreśla prof. Maison. Z kolei „rodzin-

podstawową cechą, która różni kobiety od

ne panie domu” robiąc zakupy stawiają na

mężczyzn w dokonywaniu zakupów jest

pierwszym miejscu potrzeby rodziny a na

odpowiedzialność – wynika tak z badania

drugim swoje. „Są nastawione na rodzinę,

„Polski same o sobie” przeprowadzonego

nie są nastawione materialistycznie do ży-

przez Wydział Psychologii Uniwersytetu War-

cia, nie mają za dużo pieniędzy, ale pod-

szawskiego. Profesor Maison podkreśla, że

chodzą bardzo funkcjonalnie do zakupów.

kobiety w Polsce kupują bardziej rozważnie

Szukają tanich miejsc, szukają okazji, po to

niż mężczyźni. Rozważniej wydają pienią-

żeby zaoszczędzić, aby za pieniądze, który-

dze, bardziej potrafią zaoszczędzić, chętniej

Kategorie produktów

UNILE VER BCS PO LSKA
Kasia – najlepsza do pieczenia!
Owoce to najlepszy dodatek do słodkich wypieków –
do ich przygotowania najlepiej wykorzystać kostkę do
pieczenia Kasia. Produkt nie zawiera częściowo utwardzonych olejów roślinnych, o których wiadomo, że są
źródłem tłuszczów trans. Dostępna jest w aż trzech
wariantach, jako: kostka do pieczenia Kasia, kostka do
pieczenia Kasia Maślany Smak oraz kostka do pieczenia
Kasia 100% roślinna bez laktozy. Sugerowana cena detaliczna produktu: 2,89 zł

kupują dla innych, chętniej też angażują się

UNILEVER BCS POLSKA
Flora ProActiv

Różnice zakupowe

w charytatywne akcje. Zaskoczeniem pod-

Martha Barletty zajmująca się marketingiem

czas przeprowadzonego badania było to, że

skierowanym do kobiet w swojej książce „Mar-

mężczyźni częściej niż kobiety dokonują za-

keting skierowany do kobiet” opisała podsta-

kupów impulsowych.

wowe różnice jakie można zaobserwować

Z badania wynika również, że wśród męż-

Z OFERTY PRODUCENTA

ARLA FOODS

Arla Protein Milk Shake

w procesie zakupowym kobiet i mężczyzn.

czyzn jest więcej materialistów niż wśród ko-

Przede wszystkim kobiety zanim podejmą

biet. Jak się okazuje podejście do pieniędzy

decyzję o zakupie szukają opinii na temat

oraz do ich wydawania bierze się, niezależnie

danego produktu. Wypytują zarówno sprze-

od płci, głównie z wychowania. Wpływa mają

dawców jak i też zasięgają opinii znajomych.

na to również cechy osobowości oraz kultura.

Nie mają oporów przed proszeniem o pomoc

Arla Protein
Yogurt
Mango

w wyjaśnieniu niejasności. Na decyzję zakuporeklama

we kobiet wpływ ma również opinia na temat
danej marki czy firmy, która dany produkt oferuje. Nie bez znaczenia jest również wrażenie
jakie wywiera na klientkę sprzedawca oraz środowisko sprzedaży.
Autorka książki twierdzi, że kobiety chodzą

Chodzi tutaj przede wszystkim o rekomen-

na zakupy z kolei mężczyźni kupują, co ozna-

dacje oraz lojalność. Kobiety bowiem chętnie

cza, że mężczyzna planujący zakupy zazwyczaj

zasięgają porad ale również same dzielą się

wie czego szuka, z kolei kobieta niekoniecz-

swoimi opiniami i doświadczeniami. Kobiety

nie. Panie biorą pod uwagę wiele czynników,

są bardzo lojalnymi klientkami – jeśli wejdą

a wraz z rozwojem procesu podejmowania

w dobry kontakt ze sprzedawcą, będą miały

decyzji dodaje kolejne. Rozważa różne opcje

poczucie winy, kiedy dokonają zakupu w in-

i szuka najlepszej odpowiedzi.

nym miejscu jeśli nawet oferta konkurencyjna

Kolejną różnicą jest to, że kobiety spraw-

Jak twierdzi Martha Barletta te informa-

informacji. W miarę pozyskiwania kolejnych

cje powinny zostać wykorzystane w praktyce

informacji oraz dodawania kryteriów bra-

przez sprzedawców. Zatem istotne jest przeka-

nych pod uwagę podczas podejmowania

zywanie paniom wszelkich informacji, ponie-

decyzji o zakupie, proces zakupowy robi

waż im ma ich więcej tym sprawniej będzie

się bardziej skomplikowany przez co się wy-

mogła podjąć decyzję.

dłuża. Zanim kobieta podejmie ostateczną

Gdyby nie kobiety sprzedawcy nie mieliby

decyzję chce sprawdzić wszystkie dostępne

praktycznie żadnego utargu, kobiety odpowia-

opcje, ponieważ musi mieć pewność, że do-

dają za ok 80% wszystkich zakupów konsu-

konała dobrego wyboru.

menckich. Nic więc dziwnego, że są uznawane

Oprócz tego istnieją zjawiska, które można
zaobserwować wśród kobiet już po zakupie.
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będzie bardziej korzystna.

dzają więcej opcji i poszukują większej ilości

za najpotężniejszych konsumentów na świecie.
Monika Kociubińska

DO WYGRANIA
DWUOSOBOWYCH POBYTÓW
W EKSKLUZYWNYM
HOTELU SPA W JURZE
KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ*
*WSPÓLNY WYJAZD WE WRZEŚNIU 2018
DLA WSZYSTKICH LAUREATÓW.

I WIELE NAGRÓD DODATKOWYCH

KART PRZEDPŁACONYCH
O WARTOŚCI 500 ZŁ

KOMPLETÓW SŁUCHAWEK
I GŁOŚNIKÓW JBL

KOSZY PIKNIKOWYCH

KUPUJ W EUROCASH PRODUKTY PROMOCYJNE
I WŁĄCZ SIĘ DO MISTRZOWSKIEJ GRY!

ZREALIZUJ SWÓJ CEL I DAJ SIĘ
PONIEŚĆ SPORTOWYM EMOCJOM!
PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 07.05 DO 17.06.2018 R.
SZCZEGÓŁY U KIEROWNIKA HURTOWNI EUROCASH I NA WWW.HURTOWNIE.EUROCASH.PL

SPONSORZY GŁÓWNI:

PAKIETÓW
DO PROMOCJI
W TWOIM SKLEPIE

Kategorie produktów

Duża półka
dla małych
konsumentów
Półka z artykułami dla dzieci jest szeroka
i różnorodna. Znajdziemy tu zarówno produkty
nabiałowe, płatki śniadaniowe, napoje ale
również mnóstwo kolorowych słodkości…
Rynek się rozwija a konsumenci od produktów
przeznaczonych dla tych najmłodszych oczekują
przede wszystkim wysokiej jakości, wygody
i bezpieczeństwa użytkowania.

Monika Kociubińska
Redaktor H&D

reklama

Rynek produktów dla dzieci rozwija się bar-

badawczej Nielsen można też zauważyć, że

dzo dynamicznie a producenci wciąż postrze-

niektóre segmenty dziecięce (jogurty i desery)

gają w nim ogromny potencjał. Produkty skie-

rozwijają się nieco szybciej niż cała kategoria

rowane do dzieci powinny przyciągać uwagę

(zwłaszcza wartościowo). Do dziecięcego od-

zarówno ich samych jak i rodziców, dlatego ta

biorcy są kierowane zarówno jogurty, serki ho-

kategoria charakteryzuje się wysokim pozio-

mogenizowane, mleko smakowe, jak i słodkie

mem innowacyjności. Funkcjonalne i kolorowe

desery mleczne oraz mleczne kanapki. „O ile

opakowania, wygodne rozmiary do dziecięcej

produkty dziecięce w jogurtach to niewielki

rączki, dodatek witamin i minerałów, brak kon-

odsetek całej oferty w tej kategorii, w serkach

serwantów, czy wysoka jakość to dziś kluczo-

homogenizowanych niemal, co piąty kupio-

we wartości, które zachęcają do zakupu.

ny produkt należy do segmentu dziecięcego,

Dziecięce kategorie
spożywcze
Oferta produktów dziecięcych jest szczególnie bogata w kategorii nabiału. Według agencji

a w deserach ponad 1/3 całej sprzedaży ilościowej i niemal połowa wartościowej przypada na produkty dziecięce” – zaznacza Natalia
Mączyńska, Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Nielsen.

Krzysztof Dłużniewski
Brand Manager
Mondelez Polska
Lubisie, znane są z miękkich ciasteczek biszkoptowych o unikalnym kształcie misia wypełnionych nadzieniem o różnych smakach
do wyboru, m.in. mlecznym, czekoladowym, truskawkowym.
W tym roku po raz kolejny zachęcamy rodziców do spędzania
czasu ze swoimi dziećmi w sposób kreatywny. Przygotowaliśmy
kosmiczną loterię z atrakcyjnymi nagrodami! Co godzinę do wygrania są gry planszowe, inspirujące dzieci do zgłębiania tajników kosmosu. Nagrodą główną jest zaś wyjazd do Centrum
Kosmicznego „Space Expo” w Holandii. Zdecydowanie warto wziąć udział w akcji – jest silnie
wspierana w telewizji, prasie, mediach społecznościowych oraz sprzedażowo, m.in. poprzez
samplingi i działania w sklepach. Aby wziąć udział w akcji należy kupić dowolny produkt marki
Lubisie 25 g, 30 g lub 150 g, zrobić zdjęcie paragonu i wysłać je za pośrednictwem strony
www.lubisie.pl. Akcja trwa od 30.04.2018 r. do 10.06.2018 r.
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Kategorie produktów

PERFETTI VAN MELLE PO LSKA

Z OFERTY PRODUCENTA

Mini Tubes & Mini Belts

MONDELEZ
POLSKA

Światowa nowość w asortymencie Chupa
Chups! Nowe żelki z kwaśną posypką to idealna propozycja dla wszystkich fanów niecodziennych doznań smakowych. Mini Tubes to
żelkowe rurki, które oprócz posypki wypełnione są kwaśnym nadzieniem. Mini Belts to
prawdziwie Kwaśne Paski w kolorach tęczy,
które zapewniają świetnią zabawę każdego
dnia! Żelki dostępne są w formacie torebki, więc idealnie nadają się do dzielenia z bliskimi. Torebka 90 g.

Lubisie nadzienie
czekoladowe

Lubisie nadzienie
mleczne

Chupa Chups Surprise
Lubisie mus
truskawkowy

ZOTT POLSKA
Monte Drink

BAKOMA

Twist Jogurt
truskawkowy

FERRERO POLSKA
COMMERCIAL
Kinder Bueno

Nie jest żadną tajemnicą, że psy i koty to ulubione zwierzęta wszystkich dzieci, a kolekcjonowanie zabawek to jedna z ich największych pasji. Chupa Chups prezentuje wyjątkową linię zabawek, dostępnych wraz
z klasycznym truskawkowym lizakiem w postaci produktu Chupa Chups +
Surprise. Wyjątkową, nową kolekcję figurek stanowi, aż 16 postaci psów
i kotów, które na pewno sprawią wiele radości niejednemu dziecku.

alternatywę śniadaniową dla swoich pociech” –

woju, zarówno pod względem ilościowym

przyznaje Natalia Mączyńska.

jak i wartościowym.

Również kategoria taka jak makarony, która
jest postrzegana jako kategoria skierowana do

Musy, soki, wody i napoje

całej rodziny, poszerza się o produkty skiero-

Kategoria soków, nektarów, napojów według

wane do dziecięcego odbiorcy. „Na rynku jest

Nielsen charakteryzuje się nieznacznym wzro-

dostępnych coraz więcej makaronów w cie-

stem w ujęciu wartościowym. Inaczej wygląda

kawych kształtach (literki, zwierzątka), a także

sytuacja w segmencie produktów dla dzieci.

produktów licencjonowanych, nawiązujących

„Sprzedaż produktów skierowanych do naj-

do popularnych bohaterów bajek dziecięcych”

młodszych notuje spadki na przestrzeni dwóch

– wyjaśnia Natalia Mączyńska, Nielsen.

ostatnich lat (-15% porównując sprzedaż do

Chociaż słone wypieki nie są kategorią kojarzoną z dziecięcym odbiorcą, to także tutaj

dwóch lat wstecz), jednocześnie tracąc znaczenie w całej kategorii.

są dostępne marki skierowane do młodszego

Odwrotne trendy obserwujemy w kategorii

konsumenta i przystosowane do jego potrzeb

wody butelkowanej, w której segment produk-

(np. mniejsza zawartość soli, ciekawe zaba-

tów dla dzieci wzrasta dynamicznie, rosnąc

wowe kształty, wesołe opakowania). „Co 10

szybciej niż cała kategoria. W ujęciu rocznym

sprzedany produkt z tej kategorii to produkt

sprzedaż wartościowa wzrasta o 10%. Naj-

marki dziecięcej i udział ten utrzymuje się na

większym i najbardziej znaczącym segmentem

Kolejną kategorią skierowaną do omawia-

podobnym poziomie od 3 lat. Można jednak

dziecięcym niezmiennie jest woda smakowa

nej grupy konsumentów są płatki śniadaniowe.

zauważyć wzrost znaczenia produktów dzie-

dla dzieci, która stanowi 70% sprzedaży. Jed-

„Płatki śniadaniowe skierowane do dzieci stano-

cięcych pod względem sprzedaży wartościo-

nakże największy wzrost widoczny jest w seg-

wią niemal połowę sprzedaży ilościowej i warto-

wej” – informuje Natalia Mączyńska, Nielsen.

mencie niegazowanej, niesmakowej wody dla

ściowej całej kategorii. Jednak można zauważyć

Według danych Nielsen znaczącą część

dzieci, której sprzedaż na przestrzeni dwóch

stagnację w ich rozwoju w ciągu ostatnich 3 lat.

rynku kakao stanowią produkty instant dla

ostatnich okresów rocznych podwoiła się. Za-

Biorąc pod uwagę jednoczesny wzrost sprzeda-

dzieci – niemal co drugie kupione na ryn-

uważalny jest także wzrost liczby produktów

ży produktów skierowanych do całej rodziny

ku kakao to produkt z tego segmentu. Jak

skierowanych dla dzieci” – przyznaje Monika

(między innymi płatki kukurydziane), wydaje

w całej kategorii kakao, również w tym seg-

Dyrda, Client Director, Nielsen.

się, że część rodziców przeszła na „zdrowszą”

mencie występuje jednak stagnacją w roz-
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Obecnie z sokami i przecierami na rynku

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Mariola Bielawska
Młodszy Specjalista PR

WAWEL

Wawel

Żelki jak
SMOK
Owocowe

Galaretki
Fresh &
Fruity

Przygotowując ofertę dla małych konsumentów należy odpowiedzieć na potrzeby dwóch grup: dzieci oraz ich rodziców.
Najmłodsi jako priorytet uznają pyszny smak i atrakcyjne opakowanie, natomiast dla rodziców, kluczowe jest, aby zapewniać swoim pociechom najwyższej jakości słodycze. Nowością
w portfolio Wawelu, która spełnia obydwa te warunki, są Żelki jak SMOK – pierwszy produkt marki z tej kategorii. Żelki jak SMOK dostępne są w czterech wariantach: owocowe,
z sokami, kwaśne i jogurtowe, wszystkie na bazie soków owocowych, bez zbędnych dodatków i barwników. Kolorowe opakowanie bez wątpienia wpadnie w oko najmłodszym,
a łobuzerski smok stanie się ukochaną postacią najmłodszych. Ponadto, mali konsumenci
mogą rozsmakować się w znanych i lubianych już innych słodyczach Wawelu, np. Mieszance
Krakowskiej, Fresh & Fruity, delikatnej Krówce Mlecznej czy batonie Milkizz o smaku mleka
z tubki. Wszystkie produkty objęte są programem Dobre Składniki, dzięki czemu nie ma
w nich barwników, sztucznych aromatów i zbędnych konserwantów, a czekolada nie zawiera sztucznych emulgatorów, takich jak E476.

konkurują musy. „Kategoria musów rośnie dy-

W Delikatesach Centrum dostępne

namicznie, pojawiło się wiele nowości skiero-

są kaszki pod markami Nestlé oraz

wanych do masowego odbiorcy, jednak nadal

BoboVita. Jak przyznaje ekspedientka

dużą część oferty stanowią produkty marki

sklepu są to dwie główne marki, któ-

kierowanej do dzieci (ponad 1/3 sprzedanych

rych poszukują klienci. „Mamy całe li-

sztuk) przypada na tę markę. Zauważalny jest

nie produktowe skierowane do dzieci

także wzrost liczby nowych wariantów sma-

w różnym wieku. Oferujemy również

kowych oferowanych w musach dla dzieci”

szeroki wybór spośród smaków. Mamy

- wyjaśnia Natalia Mączyńska, Kierownik ds.

kaszki mleczno-pszenne, mleczno-ry-

Kluczowych Klientów, Nielsen.

żowe jak i bezglutenowe. Rodzice

Dla najmłodszych i tych
trochę starszych

sięgają również często po kleik ryżowy
dla dzieci oraz soczki dla najmłodszych pod markami Gerber, Bobo

W warszawskich delikatesach wybór pro-

Fruit oraz BoboVita. Mamy przeróżne

duktów dla dzieci jest bardzo szeroki. „Mamy

warianty, m.in. z melisą czy z rumian-

zarówno kategorie produktowe skierowane

kiem. Jednak najlepiej rotującą marką

dla najmłodszych dzieci jak i też tych star-

z tej kategorii u nas w sklepie pozosta-

szych w szkolnym wieku. Kategoria przezna-

je BoboVita. Również często rodzice

czona tym najmłodszym obejmuje przede

kupują dzieciom musy w saszetkach,

wszystkim: kaszki, soczki, deserki czy mleko.

które oferujemy pod markami Kubuś

Również oferujemy artykuły kosmetyczno-

oraz Bakoma. Soki marchewkowe Ku-

-chemiczne takie jak pieluchy, pampersy, chu-

buś to kolejny produkt lubiany przez

steczki nawilżane, kremy, oliwki oraz proszek

dzieci. Z kategorii dla najmłodszych bardzo do-

gają po soki Kubuś czy soczki Tymbarka w kar-

do prania dla dzieci. Z kolei dzieci w wieku

brze rotują również wody smakowe” – opowia-

tonikach 100% soku ze słomką. Również coraz

przedszkolnym oraz szkolnym najczęściej się-

da Magdalena Kukiełka.

częściej dzieci sięgają po wody w mniejszych

gają po soczki w małych pojemnościach, bądź

Magdalena Kukiełka,
Ekspedientka
Delikatesy Centrum
ul. Jana Kazimierza 21
Warszawa

Rodzice robiąc zakupy dzieciom w war-

liki paczkowane słodycze” – wymienia Mag-

soki i wody, z kolei same dzieci często sięgają

dalena Kukiełka, ekspedientka w Delikatesach

po musy, które mieszczą się w dziecięcej dłoni.

Wybory najmłodszych klientów często pada-

Centrum w Warszawie.

„Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym się-

ją na mniejsze produkty, np. batoniki z ziarnami

www.hurtidetal.pl

kupują

przeważnie

mo, że i czasami sięgają po napoje gazowane,

szawskich
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delikatesach

pojemnościach z dziubkami. Chociaż wiado-

musy z dziubkiem oraz drożdżówki czy roga-

np. Coca-Cola.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Magdalena Kołodziejska
Rzecznik Prasowy

LOTTE
WEDEL

LOTTE Wedel

Czekotubka
Mleczna

Linia dziecięca od E.Wedel jest bogata w wiele produktów.
Wśród nich prym wiodą uwielbiane przez maluchy Czekotubki, dostępne w trzech wariantach smakowych: mlecznym,
kakaowo-orzechowym i Karmellove. Dostępne jest także Ptasie Mleczko® ekstra mleczne z dodatkiem wapnia. Specjalnie
z myślą o dzieciach jest pakowane w mniejsze porcje, po 5 kostek w każdym opakowaniu. Ponadto nasze portfolio dziecięce zostało wzbogacone o różne warianty owocowych
żelek, oraz krówki.

Żelki
nadziewane
z musem
owocowym

BA!. Co cieszy, dzieci sięgają po produkty bez

Chocapic, Cini Minis oraz Corn Flakes. W asor-

cukru. Mamy na przykład batoniki bezglute-

tymencie mamy również płatki bezglutenowe,

nowe, które dzieci wybierają same. Pociechy

które dobrze rotują w naszym sklepie.

znają produkty, które kupują im rodzice i same
też po takie sięgają” – informuje pani Magda.

Nabiał
STORCK POLSKA
Mamba Duo

Mamba

ków na mleku. Niektóre dzieci mają specjalne
diety i wtedy rodzice kupują wybrane zdrowe

dobrze rotują przede wszystkim Mleczne Ka-

produkty. Obecnie bardzo dużo ludzi zwraca

napki, serki Kiri, Danonki, Monte czy serki Da-

uwagę na zdrową dietę, poszukują produktów

nio. Serek Rolmlecz z krówką na opakowaniu

bezcukrowych czy bezglutenowych. Bardzo

jest hitem sprzedażowym a tym samym obo-

dużo się zmieniło w kwestii odżywiania” –

wiązkową pozycją w lodówce sklepowej. Dzie-

przyznaje ekspedientka Delikatesów Centrum

ci lubią też serki i jogurty z różnymi dodatkami,

w Warszawie.
W kategorii makaronów też znajdują się
pozycje przeznaczone dla dzieci. „Makaron

Przy dokonywaniu zakupów produktów dla

w kształcie literek, świnka Peppa, wróżki czy

dzieci klienci Delikatesów Centrum w War-

zwierzątka zachęcają dzieci do jedzenia. Są to

szawie z reguły nie zwracają uwagi na cenę.

przeważnie bohaterowie bajek dla najmłod-

„Rodzice najczęściej wybierają znaną markę

szych. Te produkty mamy pod marką Melissa”

i to co dzieci lubią. Również jeśli produkt jest

– dodaje pani Magda.

Wędliny i sery

z dodatkami witamin i minerałów. Jeśli dzieci

Z wędlin w warszawskich delikatesach do-

same przychodzą do sklepu, kuszą je przede

stępny jest duży wybór produktów bez konser-

wszystkim kolorowe opakowania, zwierzaczki,

wantów, z wysoką zawartością mięsa, i takie

misie, czy superbohaterowie z ulubionych kre-

też produkty rodzice kupują dzieciom. „Mamy

skówek” – podkreśla pani Magda.

głównie klientów, który oczekują produktów

Produkty sypkie

www.hurtidetal.pl

płatki gryczane czy otręby, które są często uży-

dostępny jest także z nabiału. „Z tej kategorii

dają dzieciom. Zwracają uwagę na produkty
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Mamy również

szych w Delikatesach Centrum w Warszawie

zdrowszy to chętniej po niego sięgają i po-

Zozole Hello
Żelo Rainbow

Mamy bardzo duży wybór.

wane jako dodatek do różnego rodzaju płat-

musem” – podkreśla ekspedientka sklepu.

Michaszki
Junior

po płatki owsiane błyskawiczne czy jaglane.

Duży asortyment skierowany dla najmłod-

np. kolorowymi kuleczkami, czy z owocowym

MIESZKO

Oprócz tych pozycji klienci sięgają również

wyższej jakości, w tej kategorii tanie produkty
się nie sprzedają. Ładny wygląd, zapach oraz

Producenci płatków śniadaniowych w tej

świeżość – takich produktów szukają. Dla

kategorii kierują dużo pozycji właśnie do

dzieci oferujemy Sokoliki, parówki od Sokoło-

młodszych konsumentów. „Czołowym produ-

wa. Berlinki również dzieci uwielbiają. Rodzie

centem na półce w naszym sklepie jest Nestlé.

dzieciom często kupują wędliny z fileta z in-

Klienci z marek najczęściej sięgają po Nesquik,

dyka czy z fileta z kurczaka od Tarczyńskiego.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Paweł Filip

FABRYKA
CUKIERKÓW
„PSZCZÓŁKA”
Coffe Amo

Jogusie

Dyrektor Handlowy
Fabryka Cukierków „Pszczółka”
Słodycze towarzyszą człowiekowi od najmłodszych lat. Dzieciom
kojarzą się one często z przyjemnością oraz miłą, rodzinną atmosferą. Wiemy jednak, że doskonały smak nie byłby możliwy bez
składników najwyższej jakości. Dlatego w produkcji cukierków
wykorzystujemy to, co w naturze najlepsze: naturalne soki, polski
cukier, bakalie oraz delikatną czekoladę od renomowanych dostawców. To właśnie po cukierki
czekoladowe najczęściej sięgają najmłodsi, jednak coraz chętniej wybierają owocowe karmelki
i galaretki. Zauważyliśmy również zainteresowanie produktami funkcjonalnymi zawierającymi
witaminy, naturalne składniki oraz tymi, które są wytwarzane w oparciu o tradycyjne receptury. Poszerzenie oferty o taki rodzaj słodyczy przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” było odpowiedzią na potrzeby klienta. Najnowszymi propozycjami firmy są galaretki Jogusie – pierwsze
galaretki z nadzieniem mlecznym, oraz Jogusie Plus – z dodatkiem wapnia oraz witaminy C.
Jest to doskonała propozycja dla najmłodszych, którzy poza odrobiną słodkości mogą jednocześnie dostarczyć organizmowi niezbędnych składników.

CO LIAN
Oranżada Hellena Yoo!
Oranżada Hellena Yoo! to jedyna na rynku oranżada dedykowana dzieciom i nastolatkom. Młodzieżowa kolorowa
grafika na opakowaniu i oryginalny landrynkowy smak napoju przywołają beztroskie wakacyjne chwile. Dodatkowym
atutem produktu jest dodatek witamin.
Napój w puszce 250 ml, zmieści się do plecaka czy szkolnej
torby, dzięki czemu w każdej chwili można będzie liczyć na
porcję orzeźwienia, zaś propozycja w rodzinnym formacie
1,25 l świetnie sprawdzi się podczas kinderbalu.

COLIAN

Akuku! WążPaje

Akuku!
Owocki

standardowe smaki. Poza tym również mlecz-

ale nie cieszył się zainteresowaniem wśród

ne jak i gorzkie czekolady dobrze rotują, ale

klientów, jednak dużo lepiej sprzedaje się

takie pozycje to zazwyczaj rodzice kupują

zwykły ser na wagę czy pakowany” – wyjaśnia

z uwagi na to, że są zdrowsze. Mamy też cia-

Magdalena Kukiełka.

steczka zbożowe, np. z ziarnami, bakaliami,

Słodycze i przekąski

DR GERARD

Mafijne Lemon
podwójne markizy

Najbardziej uwielbianą kategorią przez

PryncyPałki Classic
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Mieliśmy również ser żółty w kształcie misia,
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orzechami, czekoladą, po które dzieci chętnie sięgają” – informuje ekspedientka w Delikatesach Centrum w Warszawie.

dzieci są oczywiście słodycze. „Bardzo po-

W kategorii cukierków w warszawskich de-

pularna wśród dzieci w naszym sklepie jest

likatesach najczęściej klienci wybierają te na

marka Kinder. Produkty te mają dużo mleka

wagę. „Mamy duży wybór, np. Michałki, gala-

dlatego też rodzice chętnie kupują słodkości

retki w czekoladzie, małe galaretki dla dzieci,

dzieciom pod tą marką. Obowiązkowe pozy-

śliwki w czekoladzie czy różnego rodzaju lan-

cje u nas w sklepie to Kinder, Kinder Maxi,

drynki. Z batonów najlepiej rotują Snickersy.

Kinder Country oraz Kinder Niespodzianka,

Bardzo często dzieci sięgają po żelki, u nas kró-

w której największą radość sprawia zabawka

lują Śmiejżelki oraz Haribo. W strefie kasy gdzie

w śroku. Z czekoladowych produktów dużą

dzieci mają dobry dostęp sięgają po Mambę,

popularnością cieszą się też marki: Milka,

żelki w rulonach, Mentosy, Tic Taki oraz gumy

Oreo oraz Daim. Dzieci przy wyborze przede

owocowe. Natomiast w drodze do szkoły dzie-

wszystkim zwracają uwagę na ciekawe, nie-

ci sięgają zazwyczaj po drożdżówki, rogaliki,

Dwa smaki:
bananowy
i wiśniowy

Cztery smaki:
pomarańcza,
cytryna, jabłko
oraz wiśnia.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
THE LORENZ
BAHLSEN
SNACKWORLD

Izabela Piasna
Kierownik ds. Marketingu Handlowego
The Lorenz Bahlsen Snack- World

Junior Paluszki
Lajkonik

Junior Safari
Lajkonik

Słone Pieczywo to często kupowana przez Polaków podkategoria słonych przekąsek. Produkty z linii Lajkonik wzbudzają w konsumencie sentyment i przypominają czas dzieciństwa, natomiast
dzisiaj sama marka ma dla swoich małych konsumentów dedykowaną linię – Lajkonik Junior.
Produkty z linii Junior mają ograniczoną ilość soli, nie zawierają glutaminianu sodu, barwników czy wzmacniaczy smaku. Mają natomiast niewielki dodatek aromatu wanilinowego, który
czyni ich smak delikatniejszym. Przekąski Junior są nie tylko smaczne, ale co najważniejsze –
dzięki atrakcyjnym kształtom zapewniają doskonałą zabawę!
I właśnie z myślą o zaoferowaniu dzieciom jeszcze lepszej zabawy (w połączeniu z walorem
edukacyjnym) od maja powracamy z aktywacją „Zwierzakowe abecadło”. W 2017 roku akcja
z naklejkami literek znacznie wpłynęła na wysoką rotację Juniora w sklepach. W maju/czerwcu 2018, w sprzedaży dostępne będzie 2 miliony paczek z literkami do zbierania. Ta dodatkowa atrakcja w połączeniu z widoczną ekspozycją i komunikacją w sklepach na pewno przełoży
się na wzrost sprzedaży, szczególnie w okresie przed Dniem Dziecka.

i napoje w małych pojemnościach.

PPH EWA

Również sięgają po chrupki kuku-

Galaretka tęczowa baton

rydziane. A do tego owoc: gruszka,
jabłko lub banan. Młodsze dzieci
uwielbiają Lubisie – mamy wszystkie
smaki. Również ciasteczka Kubuś oferujemy w różnych smakach ponieważ
dzieci często po nie sięgają. Oprócz
tego bardzo dobrze rotują herbatniki
i biszkopty Petitki. Z przekąsek dobrze rotują krakersy czy paluszki, jednym słowem – cała gama Junior od
Lajkonika. Dzieci są bardzo ciekawe
wszelkich nowości jakie pojawiają się
w sklepie. Muszą przede wszystkim
zwracać na siebie uwagę kolorowym
opakowaniem. A taki sklep jak nasz,

Toffi Milk

znajdujący się na nowym osiedlu,
gdzie jest mnóstwo dzieci musi oferować wszystko czego oczekują klienci,
również Ci najmłodsi” – podsumo-

Katarzyna Augustynek,
ekspedientka
Sklep abc
Krężnica Jara 69

wuje pani Magda.

Szeroki asortyment dla
najmłodszych
Toffi Choco
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„Dzieci dokonują w naszym sklepie zaku-

dowały się słodycze, chipsy, napoje, również
gazety, do których dołączone są gadżety czy
zabawki” – opowiada ekspedientka sklepu
abc w Krężnicy Jarej.

pów bardzo często. Jest to mała miejscowość

„Ze słodyczy dzieci uwielbiają wszelkiego ro-

a sklepów jest niewiele. Na około jest bardzo

dzaju batoniki, draże, czekolady. Teraz bardzo

dużo dzieci. Ostatnio nawet cała klasa z po-

dobrze rotują lody – głównie impulsowe warian-

bliskiej szkoły wybrała się do nas z nauczy-

ty na patyku, w kubeczku lub rożku. No i wszel-

cielem. W koszykach uczniów głównie znaj-

kiego rodzaju chrupki i chipsy. Bake Rollsy często

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
ZAKŁADY MLECZARSKIE
„LAKTOPOL-A” W ŁOSICACH
Masło Łosickie ekstra bez laktozy

Masło Łosickie ekstra dla dzieci

Karolina Czapska-Radziwonka
Kierownik Działu Jakości
Zakłady Mleczarskie „Laktopol-A” w Łosicach
W ostatnim czasie rozszerzyliśmy naszą ofertę produktów wprowadzając na rynek Masło Łosickie dla dzieci o zawartości tłuszczu 82% wzbogacone witaminą D.
Masło Łosickie dla dzieci stanowi bogate źródło energii, to produkt najwyższej jakości, nie zawierający barwników, wyprodukowany wyłącznie ze śmietanki pasteryzowanej, zawartość witaminy D w naszym produkcie jest
czterokrotnie wyższa niż w zwykłym maśle.
Kolejnym produktem dedykowanym dla dzieci jest Masło Łosickie bez laktozy, stworzone
z myślą o osobach z nietolerancją laktozy.
Problem z nietolerancją laktozy dotyka coraz szerszą liczbę osób, zwłaszcza dzieci, spowodowana jest niezdolnością organizmu do rozłożenia laktozy przez enzym laktaza. Wychodząc
naprzeciw wymaganiom klienta stworzyliśmy masło bez laktozy. Dzięki odpowiedniemu procesowi produkcyjnemu laktoza została rozłożona na cukry proste nie zmieniając właściwości
produktu, dzięki czemu osoby z nietolerancją laktozy mogą bez obaw cieszyć się tradycyjnym
smakiem masła, które zawiera tak wiele cennych dla organizmu składników.

lądują w koszykach zakupowych uczniów.
Z lodów bardzo ładnie sprzedają się koloro-

DANONE

Danonki Truskawka

Danonki smak
waniliowy

NESTLÉ
POLSKA
Cini Minis

Nesquik
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i zabawek. Dzięki temu dzieci lubią odwiedzać
nasz sklep” – wymienia pani Katarzyna

we warianty, np. marka Kaktus, lody Koktajlowe

W sklepie abc w Krężnicy Jarej również

oraz różne smaki Big Milk. Z batoników najle-

znajduje się asortyment dla najmłodszych.

piej rotują Twixy, wafelki Princessa oraz Góral-

„Oferujemy zupki, potrawki z Gerbera i Bobo-

ki. Również Mini 7Daysy dobrze się sprzedają.

Vity, kaszki, musy i soczki. Mamy też pampersy

Uczniowie lubią też Mentosy. Bardzo dobrze

czy zabawki dla dzieci. Tak szeroki asortyment

rotują wszelkiego rodzaju żelki. Mamy duży

przyciąga rodziców na zakupy bo wiedzą że

wybór ale te od nimm2 i Jumi sprzedają się

u nas mogą wszystko kupić” – mówi pani Kata-

w największych ilościach. Oprócz tego bardzo

rzyna Augustynek.

dobrze rotują Skittles, myślę że ze względu na

Jak przyznaje ekspedientka sklepu w Krężnicy,

kolorowy wygląd atrakcyjny dla dziecka. Ko-

rodzice starają się kupować dzieciom produkty

lejne produkty, które lądują w koszykach za-

zdrowe. Natomiast od czasu do czasu sięgają po

kupowych dzieci to andruty, paluszki oraz kra-

ulubione produkty dzieci by sprawić im radość.

kersy. Paluszki od Lubelli zdecydowanie rotują

„Płatki śniadaniowe to po prostu ulubione

najlepiej. Każde dziecko zwłaszcza te młodsze

danie dziecka. Klienci w naszym sklepie naj-

uwielbia Lubisie, dlatego oferujemy różne sma-

częściej sięgają po Mlekołaki. Wiadomo, że

ki tego produktu. Z kolei starsze dzieci częściej

bardziej im smakują z dodatkami czekolady czy

sięgają po chipsy. Marki Lay’s oraz Star Foods

kakaowe. Z kolei zwykłe kukurydziane płatki

są najczęściej wybierane. Z drobnych słodko-

nie zwracają ich uwagi. Dzieci lubią różnego

ści oferujemy duży wybór lizaków w różnych

rodzaju serki i jogurty. Serki Fantazja, Danio,

kształtach. Wiemy, że dzieci chętnie sięgają

Monte czy Zakręcony Mix – właśnie takie wa-

po takie produkty. Oprócz różnych kształtów

rianty najlepiej z dodatkami osiągają najwyższą

i smaków dzieci mogą kupić u nas lizaki z róż-

sprzedaż u nas w sklepie. Z jogurtów najlepiej

nymi gadżetami, z gumą w środku czy w for-

rotują Jogusie oraz jogurty pitne. Napoje, które

mie gwizdka. Mamy również w sprzedaży watę

dzieci najczęściej wybierają to soczki w karto-

cukrową w kubeczkach – to kolejny produkt

nikach ze słomką, napoje, soki i wody Kubuś,

osiągający wysoką sprzedaż. Dużo produktów

soczki Pysio i Leon oraz wody smakowe. Dzie-

mamy umieszczonych w pobliżu kasy tak by

ci kupują przeważnie do szkoły butelkę bądź

były w zasięgu wzroku najmłodszych klientów.

kartonik, który mieści się w plecaku. W ofercie

Mamy dużo kolorowych lizaków, batoników

mamy również przybory szkolne. Jeśli zabrak-

Kategorie produktów

nie czegoś dziecku w szkole to wiedzą, że u nas

Z soków i napojów klienci sklepu w Macie-

nimm2 i Chupa chups. A z produktów czekola-

mogą kupić takie artykuły” – opowiada Kata-

jowicach najchętniej sięgają po markę Tym-

dowych dzieci najchętniej sięgają po produkty

rzyna Augustynek, ekspedientka sklepu abc.

bark. „Dzieci oraz młodzież wybierają mniej-

marki Kinder oraz Oreo pod każdą postacią.

sze pojemności, mieszczące się w plecaku

Z przekąsek słonych w koszykach dzieci lądują

czy torebce. Najmłodsi najczęściej wybierają

najczęściej krakersy, słomka ptysiowa oraz pa-

markę Jupik, soczki w kartonikach Barbie, czy

luszki” – przyznaje pani Danuta.

Wszystko czego oczekują
mali klienci

Musy owocowe

Z nabiału dla dzieci bardzo dobrze rotują

dokonują mieszkańcy miejscowości oraz prze-

w saszetkach od Tymbarka oraz Kubuś Play to

niemal wszystkie marki: Gratka, Danonki, Da-

jezdni. Dużą część z nich stanowią rodzice

kolejne produkty osiągające wysoką sprzedaż

nio, Actimel pod każda postacią, Bakuś, Fanta-

bądź same dzieci. „Dla najmłodszych mamy

u nas w sklepie. Ten asortyment musimy uzu-

zja w różnych wariantach. Dzieci bardzo lubią

W Lewiatanie w Maciejowicach zakupów

markę własną Lewiatana.

reklama

MLEKOVITA
NAJCENNIEJSZA MARKA*
NAJLEPSZE W POLSCE**

Oferta dla wymagających:
wygoda użytkowania: pojedynczo pakowane
paluszki (bez konieczności dzielenia opakowań);
bez konserwantów i glutenu;
wysoka zawartość wapnia (niezbędnego
dla mocnych kości i zdrowych zębów) i białka
(będącego budulcem tkanek i źródłem energii).
* 1. miejsce w kategorii „Produkty żywnościowe”
w Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek (edycja 2018)
** Certyfikat „Najlepsze w Polsce”

NOWOŚĆ

www.mlekovita.com.pl

wybór kaszek Nestlé i BoboVita. Różne rodza-

pełniać na półkach każdego dnia” – przyznaje

saszetki z Danio i Danonki. Numerem jeden z

je: mleczno-ryżowe, ryżowe oraz owocowe,

kierowniczka sklepu.

mlecznych kanapek jest Maxi King od Kindera.

w zależności od wieku dziecka, głównie są to

„Chipsy, batony, żelki, draże i lizaki – to

Mleko w kartoniku z Mlekovity Łaciate o sma-

warianty od 3 do 12 miesięcy. Z mleka dla naj-

dzieci uwielbiają, widać to zwłaszcza po rotacji

ku wanilii, truskawki i czekolady też jest bardzo

młodszych najlepiej sprzedaje się Bebilon oraz

tych produktów w naszym sklepie. Jeśli chodzi

lubiane przez dzieci. Rodzice często kupują

Bebiko. Bardzo dobrze sprzedają się deserki

o półkę z chipsami i prażynkami – wszystkie

również dzieciom Zakręcony Mix i Biszkopto-

o smaku gruszkowym oraz jabłkowym. Mamy

pozycje bez wyjątku rotują bardzo dobrze,

wy jogurt Danone. Monte cup z kolorowymi

też herbatki owocowe z koperkiem. Natomiast

kupują je zarówno dzieci w wieku przedszkol-

groszkami bardzo dobrze się sprzedaje. Szcze-

soczki najchętniej kupowane przez rodziców to

nym jak i szkolnym. Z batonów Kinder Bueno

gólnie dzieci w wieku od 3 do 6 lat uwielbiają

te pod marką Gerber” – opowiada kierownicz-

jest numerem jeden. Jeśli dzieci same doko-

takie jogurty z kolorowymi dodatkami. Dzieci

ka sklepu w Maciejowicach, Danuta Filipowicz.

nują zakupów, wtedy najlepiej rotują lizaki

lubią również puddingi owocowe Zott wanilia
www.hurtidetal.pl
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Anna Bakun
Dyrektor Handlowy

POLFOODS

POL-FOODS

Sotelli
bezglutenowy
makaron z
marchwią
Animals

Sotelli Pasta
Gwiazdki

Właśnie z myślą o najmłodszych marka Sotelli wyszła z propozycją makaronów w kształcie literek, zwierzątek, czy gwiazdek,
które uatrakcyjnią każdy posiłek, nawet zupę mleczną! Wiemy
także, jak trudno przekonać niektóre dzieci do jedzenia warzyw,
więc postanowiliśmy pomóc rodzicom je „przemycić” – dodając
wartościowe jarzyny do naszych makaronów różnych kształtów. Stanowi to niewątpliwie wartość dodaną do naszych produktów, ale czyni je też niezwykle atrakcyjnymi wizualnie wśród
innych, bowiem z dodatkiem pomidorów mają kolor czerwony, szpinaku – zielony, a dyni, czy
marchwi – pomarańczowy.
A z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkich do Ełku na Ogólnopolski Festyn Rodzinny, gdzie będzie można skosztować naszej nowości, która niebawem
ukaże się w sklepach – słonych przekąsek kukurydzianych – nachosów.

w naszym sklepie bardzo dobrze
sprzedaje się Nutella” – przyznaje
pani Danuta.

HORTEX

„Dzieci też lubią kabanosy, czę-

Fresz się
owocami napój
o smaku grejpfrut
rubinowy,
pomarańcza,
limonka

sto proszą rodziców o ich zakup.
Rodzice raczej zwracają uwagę na
zdrowe zakupy, upominają dzieci by nie brały produktów, które
mają dużo konserwantów. To co
zauważam to wśród nastolatek
bardzo dobrze sprzedają się wafle
pod każdą postacią, które mamy
pod markami: Sante, Sonko i Kupiec” – dodaje pani Filipowicz.
Ze strefy kasy w Lewiatanie

Fresz się
owocami napój
o smaku jabłko,
liczi, limonka

w Maciejowicach bardzo szybko
znikają gumy pod każdą postacią, Mentosy, Mamba, Fruittella

MWS

Kubuś
Mus 100%
Brzoskwinia,
jabłko, banan

przykuwają uwagę najmłodszych

z maliną. Wśród młodzieży chętnie są wybie-

rotuje rewelacyjnie i dlatego bardzo dobrze

rane: Danone Pitny oraz Jovit Duet. Bardzo

jest mieć go w zasięgu ręki dziecka” – pod-

dużo dzieci wstępuje w drodze do szkoły, ku-

sumowuje Kierowniczka Lewiatana w Macie-

pują napoje, chipsy, prażynki, rogale 7days,

jowicach.

batony Twix bądź Mars czy wafelki Góralki

Konsumenci są najważniejszym podmiotem

a także żelki” – opowiada Kierowniczka sklepu

na rynku a dzieci mają duży wpływ na zakupy

w Maciejowicach.

rodziców jak też i same coraz częściej dyspo-

Kategorią, którą częściej kupują rodzice

nują większym budżetem. Dlatego warto po-

dzieciom są kremy do smarowania i dżemy.

stawić na odpowiednią ofertę skierowaną wła-

„Czekodżemy Łowicz bardzo dobrze się przy-

śnie do najmłodszych.

jęły – nasi klienci lubią nowości. Oprócz tego
www.hurtidetal.pl

z jakimś gadżetem zdecydowanie
klientów. Kinder Niespodzianka

Kubuś
Mus 100%
Truskawka,
jabłko,
banan,
marchew
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czy Chupa Chups. „Małe słodycze

Danuta Filipowicz, Kierowniczka
Lewiatan
Maciejowice

Monika Kociubińska
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ZAMÓW I ZWIĘKSZAJ ZYSKI !

Żelki jak SMOK
w stojącym opakowaniu!
To nie lada gratka dla fanów żelków. Marka Wawel rozbudowuje swoje portfolio i wprowadza
nowość z tej kategorii – Żelki jak SMOK. Na konsumentów czekają słodycze w innowacyjnym
opakowaniu pełne Dobrych Składników - bez barwników i sztucznych aromatów.
Wawel wchodzi do gry
Segment żelków, cukierków i lizaków to jedna z najdynamiczniej rozwijających się kategorii słodyczy. Nic
więc dziwnego, że wielu producentów widząc potencjał rynkowy wprowadza te produkty do swojego portfolio. Teraz do gry wchodzi marka Wawel, w słodyczach
której Polacy rozsmakowują się już od ponad 100 lat.
Oferta marki rozszerza się właśnie o Żelki jak SMOK
– soczyście owocowe żelki, stworzone z myślą o młodych, które z pewnością przypadną do gustu konsu-

mentom w każdym wieku. Żelki jak SMOK to produkt
innowacyjny ze względu na pierwsze w Polsce opakowanie typu push-pop. „Pomimo wiekowej tradycji,
marka cały czas aktywnie pracuje, aby pozytywnie
zaskakiwać swoich konsumentów, poprzez produkty,
które wyróżniają się na tle konkurencji oraz pokazują,
że Wawel nieprzypadkowo jest jednym z kluczowych
graczy na polskim rynku słodyczy” – mówi Tadeusz
Czarniecki, dyrektor marketingu Wawel SA.

Pierwsze na rynku stojące opakowanie
Prowadząc prace nad całkowicie nowym produktem
zadbano o to, by w nowej ofercie każdy znalazł coś
dla siebie. Stąd na sklepowe półki trafiają żelki w aż
czterech wariantach: owocowe, kwaśne, jogurtowe
i z sokami, w aż 6 przepysznie owocowych smakach.
Z produktem związane są łobuzerskie smoki, brand
heroes nowej marki, które otwierają przed konsumentem świat radosnych psot i Smoczej Akademii.
Oczywiście bohaterowie widnieją na wszystkich
opakowaniach i będą bohaterami spotu telewizyjnego. W ten sposób udało się połączyć oczekiwania
dwóch grup konsumentów – młodszej, dla której
liczą się doznania smakowe oraz atrakcyjna forma
podania i starszej, która za priorytet uznaje najwyższą jakość produktu.
Żelki jak SMOK, poza przepysznym smakiem oraz wyjątkowym składem, wyróżniają się na tle konkurencji

także innowacyjnym opakowaniem typu push-pop.
To pierwsze takie rozwiązanie na polskim rynku, które pozwala na wygodne otwieranie torebki na boku
i ułatwia dzielenie się. To nowoczesne, poręczne
i wyjątkowo stabilne opakowanie, które wystarczy
postawić i można wygodnie częstować się żelkami.
Technologia push-pop to także ułatwienie dla detalistów – produkt można zawiesić na hakach ekspozycyjnych, postawić na sklepowych półkach czy wykorzystać w innych materiałach ekspozycyjnych. Dzięki
temu detaliści mają większe możliwości prezentacji
produktu i przyciągnięcia uwagi klientów odwiedzających punkt sprzedaży. Ponadto, atrakcyjny design
oraz transparentne okienko, które dodatkowo podkreśla produkt, przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym konsumentom. Żelki jak SMOK
dostępne są w dwóch gramaturach – 100 g (wszystkie
4 warianty) oraz 200 g (wariant: owocowe i kwaśne).

Tylko to, co dobre
Żelki jak SMOK, tak jak wszystkie produkty z portfolio
marki Wawel, objęte są pionierskim programem Dobre
Składniki. Wawel jako pierwszy wprowadził innowacyjne modyfikacje w recepturach swoich produktów,
usuwając z nich wszystkie zbędne dodatki, takie jak
emulgator E476 z czekolady, barwniki, sztuczne aromaty i konserwanty. W przypadku Żelków jak SMOK
receptura została przygotowana na bazie naturalnych
aromatów i barwników oraz soków owocowych. Żelki
jak SMOK od Wawelu są miękkie i elastyczne, co wg
opinii konsumentów na podstawie przeprowadzonych

badań ilościowych, znacząco wpływa na decyzję zakupową i stanowi ważną zaletę w przypadku tej kategorii.
„Czysta etykieta Żelków jak SMOK jest odpowiedzią
na wzrost świadomości społecznej w zakresie żywienia. Z wielu badań oraz naszych obserwacji wynika, że
Polacy coraz częściej, podejmując decyzje zakupowe,
czytają składy i kierują się najwyższą jakością produktów, która wygrywa z przystępnością cenową. Stąd na
etykietach słodyczy Wawel wprowadzono specjalne
oznaczenia informujące o Dobrych Składnikach” –
mówi dyrektor Czarniecki.

Smoki opanują Polskę
Dla nowej marki Wawel zaplanował duże wsparcie
promocyjne i reklamowe. Obecnie rusza kampania telewizyjna obejmująca 30-sekundowy spot. Przeciętny
widz zetknie się z reklamą średnio 11 razy. Działania
promocyjne skierowane do konsumentów obejmą
także akcje degustacyjne (w sumie rozdanych zostanie
aż 50 tysięcy torebek z żelkami), promocje buy&get
oraz animacje w miejscach sprzedaży, dopasowane do
dużego grona klientów, bez względu na wiek i płeć. Żelki jak SMOK otrzymają również silne wsparcie w internecie, a także będą widoczne w kampanii outdoorowej

– przygotowano wielkoformatowe reklamy w największych polskich miastach. Advertoriale marki Żelki jak
SMOK zagoszczą w prasie konsumenckiej i branżowej.
Detaliści mogą również liczyć na obszerną gamę materiałów prosprzedażowych, które powstały z myślą
o nowej kategorii produktowej. Dodatkowe ekspozycje w miejscach sprzedaży w postaci dedykowanych
cokołów pozwolą na kreatywne wykorzystanie przestrzeni, a drobne materiały POS, jak wobblery, krawaty
oraz plakaty i ulotki, przyciągną uwagę konsumentów
i przekonają do zakupu.

www.wawel.com.pl
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Kawa czy herbata?
Ilu Polaków tyle opinii – jedni rozkoszują się aromatem zaparzonych liści herbaty, a drudzy preferują pobudzającą
moc kawy. Szeroki wybór różnych rodzajów obu naparów może przyprawić o zawrót głowy. Przyglądamy się
ofercie polskich producentów i pytamy detalistów o hity sprzedaży.

Joanna Kowalska
Redaktor H&D

Według badań 70% dorosłych konsumen-

kawy i herbaty mogą być różne, ponieważ

herbaty w 2017 r. o 1,2% w porównaniu do

sprawdzają się zarówno w wersji na gorąco jak

roku poprzedniego, co okazało się słusznym

i na zimno. Nic więc dziwnego, że producenci

przewidywaniem. Dlatego w obecnym roku

muszą zaskakiwać swoich klientów nowościa-

i kolejnych latach badacze przewidują dalszy

mi i innowacjami, bo sezon na te produkty ni-

rozwój całego segmentu. Jak wynika z ana-

gdy się nie kończy.

liz obecnej sytuacji na rynku, na przełomie
2018 i 2019 r. rynek może wzrosnąć od 1,4

Przyszłość herbaty

do 2%. Euromonitor zakłada, że w 2021 roku

tów pije codziennie kawę, a jeszcze więcej, bo

Według badania Euromonitor International

jego wartość może osiągnąć 2,47 mld zł, a już

aż 80% – herbatę. Fakt ten sprawia, że rynek

obecnie polski rynek herbaty wart jest około

w obecnym powinien w sumie przybliżyć się

rośnie w szybkim tempie. Wariacje na temat

2 mld zł. Prognozy wskazywały wzrost rynku

do kwoty 2,25 mld zł.

Z OFERTY PRODUCENTA

Brand Manager

STRAUSS CAFE
POLAND

Strauss Cafe Poland

MK Café Premium

MK Café Gold
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Grzegorz Zduniak
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Lato to czas, w którym obserwujemy wzrost sprzedaży kaw rozpuszczalnych. W tym okresie konsumenci częściej sięgają po
kawę instant, ponieważ jest ona łatwa do przygotowania zarówno na ciepło, jak i w postaci orzeźwiającej kawy mrożonej.
W sezonie letnim warto zadbać o widoczność tej kategorii
w sklepie oraz dobór odpowiedniego asortymentu. Wśród miłośników kawy rozpuszczalnej
największą popularnością cieszą się kawy liofilizowane, które są postrzegane jako produkt
wyższej jakości. Od kilku lat obserwujemy stały wzrost tego segmentu.
Okres letni sprzyja również sprzedaży kaw pakowanych w torebki typu doypack, które łatwo
zabrać ze sobą np. na wakacyjny wyjazd. Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym w 2017
roku marka MK Café rozszerzyła portfolio kaw rozpuszczalnych o nową kawę liofilizowaną MK
Café Gold, którą cechuje delikatny smak i subtelny aromat. MK Café Gold od maja dostępna
jest w nowym opakowaniu – poręcznej torbie o gramaturze 75 g dostępnej w atrakcyjnej cenie.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
JACOBS DOUWE
EGBERTS PL
Jacobs Barista Edition
Americano

Jacobs Barista
Edition Crema

Mariusz Kuc
Sales Stratrategy, Planning & Shopper Marketing Manager
Jacobs Douwe Egberts PL
Trendy w kategorii kawy nie zmieniają się dynamicznie. Największym trendem widocznym
od wielu miesięcy i wciąż nasilającym się, jest wzrost zainteresowania kawami ziarnistymi i systemami kapsułek. Trendem, który na świecie przybiera ostatnio na sile jest picie
kawy mrożonej pod różnymi postaciami – np. kawy z lodem, ale też kawy parzonej na
zimno, albo kawy gotowej do spożycia kupowanej ze sklepowych lodówek. W Polsce ten
segment rynku jest wciąż mało doceniany, możemy jednak spodziewać się jego rozwoju,
szczególnie w miesiącach letnich. Wraz ze wzrostem spożycia kawy widzimy również stale rosnące oczekiwania odnośnie jakości kawy, co przejawia się w gotowości do zmiany
pitej dotychczas kawy na lepszą i droższą. Konsumenci kawy chcą pić coraz lepszą kawę,
inspirowani często doświadczeniami z np. kawiarni. Wiąże się to zazwyczaj z zakupem
ekspresu, co z kolei pociąga za sobą wzrost popularności kaw ziarnistych. Jest to droga,
którą przebywa obecnie większość rynków w Europie.

Jak podkreślają analitycy, na korzyść innych

wyjaśniają wynika to z przekonania do wła-

kategorii słabnie zainteresowanie herbatą

ściwościach zdrowotnych tego naparu, a tak-

Perspektywicznym segmentem są także her-

czarną. W 2016 r. wartość wspomnianej ka-

że dzięki rozwojowi tej kategorii – w ciągu

baty funkcjonalne i ziołowe. Tutaj powody za-

tegorii wyniosła 1,01 mld zł. Jednak eksperci

ostatnich lat pojawiło się bowiem wiele wa-

interesowania klientów są podobne jak w przy-

szacują spadek tej kwoty w ciągu najbliż-

riantów smakowych.

padku herbaty zielonej – klienci zachęceni

wysokiej klasy produkt za rozsądną cenę.

szych lat. Euromonitor ocenia, że w okresie

Podobne, dobre czasy czekają segment

możliwością dbania o zdrowie w naturalny

2018-2021 r. wartość będzie utrzymywała się

herbat owocowych. W ich przypadku także

sposób, bardzo chętnie decydują się na zakup

na poziomie 997,7 do 991,3 mln zł. Mimo

zauważa się coraz większe zainteresowanie

właśnie takich produktów. W odpowiedzi na

takich prognoz, badania instytutu podają,

konsumentów. Według danych Euromonitora

ten trend na rynkU zaczęły się pojawiać herba-

że w dalszym ciągu udziały herbaty czarnej

w 2016 wartość herbat owocowych wynio-

ty zwiększające odporność czy mające pomóc

w Polsce są najwyższe i sięgają około 60%.

sła 811,2 mln zł. W obecnym może wzro-

w walce z nadwagą.

Na kolejnej pozycji uplasowała się herbata

snąć o 36,8 mln zł, a w latach kolejnych, do

ziołowa, dalej znalazła się zielona, a następ-

2021 r. kwota ta ma wahać się między 847,2

nie owocowa i czerwona.

a 883,6 mln zł.

Inaczej ma być w przypadku herbaty zielonej. Euromonitor potwierdza jej bardzo

Perspektywy rozwoju

Herbaciane udziały
CMR przeanalizował sprzedaż herbaty w sklepach małoformatowych do 300 mkw. W ubiegłym roku na półce statystycznej placówki han-

dobre wyniki (w 2016 r. jej wartość wynio-

Zdaniem ekspertów Euromonitor herbaty

dlowej o wspomnianym formacie znajdowało

sła 268,3 mln zł). Analitycy instytutu w tym

premium mają największe szanse rozwoju. Jak

się średnio ok. 16-19 wariantów tego produktu.

przypadku przewidują, że do 2021 r. może

wyjaśniają eksperci, ich popularność zwiększa-

A kto zajmuje pierwsze miejsce pod kątem

wynieść od 303,7 mln zł do 367,4 mln zł. Jak

ją specjalistyczne sklepy, które oferują bardzo

zarobków na powyższym segmencie? CMR
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dr Adam Mokrysz
CEO Grupy Mokate

MOKATE
Iced Coffee
Mocha

Iced Coffee
Caramel

Trendem widocznym od kilku lat jest poszukiwanie kaw z
sektora premium, obejmującego kawę ziarnistą. Wynika to z
faktu, iż Polacy maja coraz większą wiedzę o kawie i poszukują gatunków o charakterze „speciality”. Potrafią precyzyjnie
określić swoje preferencje, nie tylko co do gatunku czy miejsca pochodzenia, ale sposobu palenia czy nut smakowych. Z
drugiej strony widoczny jest nurt „indulgence”, czyli poszukiwania drobnych, codziennych
przyjemności i traktowania napoju jako deseru lub elementu relaksu. Coraz istotniejsza
jest także wygoda przygotowania i nowatorskie formy podania i opakowania. W tym kontekście szczególnie godne polecenia są duosaszetki marki Caffetteria Mokate, dzięki którym w kilka minut i bez specjalistycznego sprzętu można przygotować warstwowe napoje
deserowe. Klientów zachwycą też zaskakujące smaki i nietuzinkowe, eleganckie opakowanie nowej linii Cappuccino Spring w puszkach.

wskazuje, że wyniki z paragonów w sklepach

Iced Coffee
White
Chocolate

NESTLÉ
POLSKA

Nescafé
Sensazione
Créme

Niewiele jest sklepów, które w swojej ofercie

wartości sprzedaży tej firmy to prawie 42%.

nie posiadałyby przynajmniej kilku produktów

Odpowiednio 13 i 12% to wyniki Mokate

kawowych. Jak podaje CMR – średnio na półce

i Herbapol Lublin. Instytut przygotował ze-

placówki handlowej małego formatu do 300

stawienie najlepiej zarabiających na kategorii

mkw. znajdowało się w ubiegłym roku ok. 24

herbaty producentów i oprócz wspomnianych

różnych wariantów kawy. Najwięcej spośród

znajdują się tam m.in. Posti, Bi Fix, Gourmet

nich to kawa mielona, bo cieszy się reprezenta-

Foods, Tata, Malwa, Oskar i Teekanne.

cją ok. 10 różnych produktów. Z kolei rozpusz-

Od lat marką przynoszącą najlepsze zyski

czalna może się pochwalić średnio 7 warianta-

w segmencie herbacianym jest Lipton. CMR

mi na półce statystycznego sklepu osiedlowego.

precyzuje, że jego udziały w małym formacie

Po kilka marek najdziemy też w segmencie

sklepów to 30% (2017 r.). Znaczące są też Saga

kawy cappuccino, mix i zbożowej. Nielicznie

i Minutka. Instytut wymienia też tutaj Posti,

w małym formacie sklepów pojawiają się nato-

Zielnik Polski, Herbaciany Ogród, Big Active,

miast kawy w ziarnach i kapsułki.

Dilmah, Malwa i Bi Fix.

Kawowe trendy
TCHIBO
WARSZAWA
Tchibo Family

Herbata Herbaciany
Ogród Malina
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Liderem w całej kategorii, jeśli chodzi o wartość sprzedaży, jest Jacobs Douwe Egberts. Jak
podaje CMR – w sklepach małoformatowych

Każdego roku na całym świecie ludzie wy-

do 300 mkw. w całym 2017 zdobył 34% udzia-

pijają około 7 mln ton kawy. Nie zaliczamy

łów. Kolejne miejsce, z wynikiem ok. 17% na-

się do grupy największych konsumentów,

leży do Strauss Cafe Poland. Dwucyfrowe wy-

ponieważ statystycznie Polak wypija rocznie

niki dotyczą też Nestlé i Tchibo. W zestawieniu

tylko ok. 3 kg. Największymi smakoszami

top 10 stworzonym przez CMR znaleźli się

tego naparu są natomiast Brazylijczycy, Ame-

również Woseba, Mokate, Astra, Grana, Luigi

rykanie i Niemcy. Spożywają bardzo duże ilo-

Lavazza i Storck.

ści kawy, bo w przeliczeniu na osobę jest to

HERBAPOL
- LUBLIN

Kawowi liderzy

do 300 mkw. wskazują na Unilever. Udziały

ok.10 kg rocznie.

Instytut stworzył też zestawienie zawierające marki o najwyższej wartości sprzedaży.

Wartość rynku kawy w Polsce to ponad 5,3

W pierwszej trójce znalazły się Prima Finezja,

mld złotych. Jak się okazuje największe szanse

Jacobs Krönung oraz Nescafe Classic. Wysokie

rozwojowe zaznaczają się w segmencie pre-

wyniki w całym 2017 r. uzyskały również Tchi-

mium. Ważnym trendem jest popularność eks-

bo Family, Woseba, MK Cafe Premium, Jacobs

presów domowych, co przekłada się na dobre

Cronat Gold, a także Elite Fort, Elite Pedro’s

wyniki sprzedaży kawy w kapsułkach.

i Mokate Caffetteria.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
UNILEVER
POLSKA
Lipton Yellow
Label

Martyna Łukasik, Ekspedientka,
Anna Gano, Właścicielka
abc
Al. Wyzwolenia 266, Pilawa

Saga Malinowa

SEGAFREDO
ZANETTI
Kawa Selezione
Organica 500 g
ziarnista

Mielona czy rozpuszczalna?

W przypadku kawy mielonej markami, któ-

dlowych do 300 mkw. zarobiła firma Mokate.

re w ubiegłym roku zarobiły najwięcej są Pri-

Drobniejsze udziały dotyczą Jacobs Douwe

ma Finezja, Jacobs Krönung, Woseba, Tchibo

Egberts i Nestlé. Jeśli chodzi o marki to na

Family i MK Cafe Premium – podaje CMR.

pozycji lidera jest Mokate Caffetteria, Mokate

W zestawieniu znalazły się też Elite Fort, Elite

Maestro Renato Bonni, Jacobs, Mokate Mix

Pedro’s czy MK Cafe, Astra i Tchibo Exclusive.

oraz Nescafé.

CMR podaje, że w przypadku kawy roz-

Kawa zbożowa ma innych liderów. CMR po-

puszczalnej najwięcej na sprzedaży w sklepach

daje, że jest to Grana. Wysoki wynik w udzia-

małego formatu zarobiła firma Nestlé. W tym

łach wartości sprzedaży dotyczy też firmy

segmencie uzyskała ponad 41% udziałów. Za

Bakalland. Jak łatwo się domyśleć – najlepiej

nim znalazł się Strauss Cafe Poland z wynikiem

zarabiając marki w tym segmencie należą do

ok. 36%. 13% udało się zdobyć firmie Tchibo.

liderów. Szeregując je od tych najbardziej do-

W zestawieniu CMR wyróżnił też Strauss Cafe

chodowych zestawienie wygląda następująco:

Poland, Wosebę, Astrę i Mokate.

Inka, Delecta Anatol, Kujawianka i Mokate

Podając marki, które wśród kaw rozpusz-

Caffeteria.

Jak już zostało wspomniane, dwoma najpo-

czalnych zarobiły najwięcej, CMR zaczyna od

Woseba to z kolei lider sprzedaży kaw ziar-

pularniejszymi wariantami kawy pojawiający-

Nescafé Classic. Wysokie wyniki uzyskały także

nistych. CMR wymienia tutaj również firmy

mi się w sklepach detalicznych są te w wersji

Jacobs Cronat Gold, Jacobs Krönung czy Ne-

Luigi Lavazza, Strauss Cafe Poland czy Jacobs

mielonej i rozpuszczalnej. Każdy z wariantów

scafe Creme Sensazione.

Douwe Egberts, jako producentów z wysokimi

ma swojego lidera jeśli chodzi o wartość sprzedaży, a także marki, które klienci upodobali
sobie najbardziej.

Dla każdego coś kawowego
W przypadku kaw mix, czyli popularnych

udziałami wartości sprzedaży w opisywanym
segmencie. W podziale na marki w sklepach
małoformtowych najlepiej wypada Woseba,
Lavazza i MK Cafe.

W przypadku kawy mielonej na szczycie

saszetek 3w1 i 2w1 najlepszy wynik wartości

stawki znajduje się Jacobs Douwe Egberts. Jak

sprzedaży miała firma Nestlé. Wyróżnił się

sprawdził CMR, na podstawie analizy parago-

także Storck, Mokate i Jacobs Douwe Egberts.

nów ze sklepów małego formatu, firma ta osią-

CMR zaznacza, że analizując najlepiej sprze-

Detaliści zgodnie twierdzą, że herbata sprze-

gnęła w ubiegłym roku prawie 41% udziałów

dające się w tej kategorii marki, w sklepach

daje się lepiej. Duże znaczenie ma też to, że

wartości sprzedaży w tym segmencie. Prawie

małego formatu największą sprzedażą odzna-

kawa często kupowana jest w dyskontach i hi-

26% przypadło dla Strauss Cafe Poland. Tchibo

czają się Nescafé Classic i Kopiko.

permarketach, które mogą w tej kategorii za-

U detalisty

w sklepach o powierzchni nieprzekraczającej

Wśród funkcjonujących na rynku produ-

300 mkw. uzyskało niemal 16%. Wysoko upla-

centów cappuccino, najwięcej według da-

„W moim sklepie herbata lepiej sprzedaje

sowała się również Woseba.

nych CMR na sprzedaży w placówkach han-

się zimą. Klienci kupują ją często na rozgrza-
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proponowć klientom lepsze ceny.

Kategorie produktów

nie. Ale w pozostałej części roku oczywiście

– wylicza właścicielka. Z rozpuszczalnych na

też produkt ten rotuje. Mamy tu taką specy-

półce zawsze możemy znaleźć Jacobs i Ne-

fikę klienta, że z reguły potrzebuje on asor-

scafé w różnych gramaturach.

tymentu tańszego, dlatego głównie taki sta-

W okolicy popularne jest też cappuccino,

ramy się mu oferować. Niemniej na droższe

ale tylko to od Mokate. Innego klienci nie

pozycje też znajduje się klient” – opowiada

chcą kupować. „Nie można zapomnieć przy

Anna Gano, Właścicielka sklepu. Wśród naj-

okazji rozmowy o kawie o tej zbożowej. I tu-

popularniejszych marek jest Minutka i Lipton.

taj obserwujemy ciekawe zjawisko jesli chodzi

Detalistka dodaje, że jeśli chodzi o herbaty

o przyzwyczajenia klientów. Zimną najczęściej

owocowe i zielone liderem jest cała gama

kupują oni Inkę, natomiast latem Kujawiankę.

produktów od Herbapolu. Ale chętnie wybie-

Zauważyłam, że kawę zbożową w dużym

rane są również te z Malwy. Ulubionym wa-

stopniu rolnicy, którzy przez lata przyzwycza-

riantem smakowym jest malina. Właścicielka

ili się pić taką kawę przed wyjściem w pole”

pilawskiego sklepu dodaje, że przy okazji

– komentuje pani Anna. W ofercie nie może

zakupu herbaty klienci często do koszyka do-

zabraknąć też popularnych kaw 3w1 i 2w1.

rzucają cytrynę czy ulubiony syrop.

Zwykle znajdują się one w okolicy kasy. W tym

W przypadku kawy najlepiej sprzedaje się
mielona, rozpuszczalna znacznie rzadziej.

Z OFERTY PRODUCENTA
KRÜGER
POLSKA

Herbatynka Smak
Truskawka

Herbatynka smak
Wiśnia

przypadku najchętniej kupowane są produkty
od Nescafé.

„Przede wszystkim nasi klienci kupują Pedros

A więc kawa czy herbata? Ciężko jed-

w opakowaniu 100 g. Bardzo liczy się cena,

noznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

się do pór roku i specyfki klienta odwiedza-

ale staramy się mieć szeroką ofertę. Dobrze

Detaliści powinni się skupić na tym, by ich

jącego sklep.

sprzedaje się Tchibo Family czy Prima Finezja”

asortyment był różnorodny i dostosowywał

Joanna Kowalska

reklama

Herbatynka reklama_prasa 182x125 Kruger 180416_01.indd 1
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Edyta Gurda, Kierowniczka
Delikatesy Centrum
Ul. Jana Kazimierza 21
Warszawa

Rynek napojów energetycznych,
izotonicznych, funkcjonalnych
Chociaż stałe miejsce na sklepowych półkach zajmują podstawowe warianty energetyków i izotoników, to rynek
jest otwarty na nowości przy czym innowacyjność stanowi kluczowy aspekt rozwoju tej kategorii. Sprawdzamy
sklepowe paragony i trendy na rynku.

Monika Kociubińska
Redaktor H&D

Rynek napojów izotonicznych, energetycznych
i funkcjonalnych rośnie i dynamicznie się rozwija

Równolegle na rynku energetyków trwa

ściowej i jednocześnie cechującą się najszyb-

moda wśród muzyków czy klubów sportowych

szym tempem wzrostu sprzedaży kategorią

na wprowadzanie nowych marek. Za przykład

są napoje energetyczne. Jest to kategoria,

może posłużyć napój energetyczny Gang Alba-

która rozwija się w dwucyfrowym tempie

nii, którego twarzą został Popek.

(+11,6%). „Wzrosty sprzedaży wartościowej

Udziały w sprzedaży

widoczne są w okresach letnich, a sprzedaż
kategorii na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy

przy czym wpisuje się w trend „health and well-

Według agencji badawczej Nielsen naj-

jest wyższa niż w przypadku analogicznych

ness”. Producenci w odpowiedzi na funkcjonu-

mniejszą pod względem sprzedaży warto-

okresów rok wcześniej. Lokalizacja sprzedaży

jące na rynku trendy poszerzają portfolio o produkty wzbogacone witaminami i minerałami,
pojawiają się warianty bez cukru, z dodatkiem
naturalnych ekstraktów i ziół, słodzone są naturalnymi preparatami takimi jak np. stewia.

Z OFERTY PRODUCENTA
XL ENERGY
MARKETING
XL Energy Drink
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Waldemar Zieliński
Dyrektor Sprzedaży
XL Energy Marketing
W ofercie XL mamy wiele rodzajów napojów i wciąż pracujemy nad tym, by w zależności
od upodobań i stylu życia, nasi klienci mogli wybrać odpowiedni dla siebie wariant. To,
co wyróżnia nasz produkt na półce sklepowej, to fakt, że nasze produkty wzbogacone są
o witaminy i składniki poprawiające koncentrację i samopoczucie, gdy czujemy znużenie i potrzebujemy dodatkowej dawki energii. Godna polecenia jest z pewnością nasza
nowość – XL Natural – orzeźwiający, gazowany napój stanowiący świetne połączenie
naturalnej kofeiny oraz naturalnego ekstraktu z guarany. To niezwykła kompozycja naturalnego aromatu kwiatu czarnego bzu oraz soku z cytryny bez dodatku sztucznych
barwników i konserwantów.
Dodatkowo w swoim portfolio mamy linię napojów funkcjonalnych: XL SportsManiac,
który został wzbogacony o L-karnitynę i aminokwasy, XL AfterParty z dodatkiem aloesu
i żeń-szenia dla tych, którym przyda się dawka energii stawiająca na nogi nawet po całonocnej imprezie i XL DoubleKick, który zawiera ekstrakt z guarany i mate oraz posiada
o 50% więcej kofeiny niż standardowe napoje energetyczne.
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Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
KED

KOMODO Pina Colada

Piotr Jaroszewski
Dyrektor Sprzedaży

KOMODO
Cactus

KED

wartościowej dla kategorii napojów energetycznych znacznie odbiega
od lokalizacji sprzedaży dla całego koszyka spożywczego. Na drugim
miejscu pod względem wartościowej lokalizacji sprzedaży kategorii są
stacje benzynowe, które mają 15,6% udziału wartościowego sprzedaży całej kategorii (ten sam wynik osiąga kanał dyskontów), zaś na
pierwszym średnie sklepy spożywcze z dokładnie ¼ sprzedaży wartościowej kategorii. W sumie cały mały format stanowi 69,2% udziału wartościowego kategorii w skumulowanych ostatnich 12 miesiącach. Największy i rosnący udział w sprzedaży kategorii mają napoje

Rynek napojów energetyzujących jest
kształtowany głównie przez dwa dominujące trendy. Pierwszy to poszukiwanie lepszego stosunku ilości i jakości
do ceny produktu. Nazywany jest on
często value for money i w znaczący sposób wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Drugi to przywiązanie do konkretnych marek, a zarazem otwartość na innowacje oraz wybieranie produktów
o ponadprzeciętnej jakości i ciekawym smaku. Przyszłość w segmencie napojów energetycznych będą stanowiły produkty, zawierające dodatkowo minerały, witaminy i naturalne składniki słodzące.
Równocześnie konsumenci będą otwarci na wprowadzanie innowacji, oraz wciąż będą poszukiwać nowych, ciekawych smaków.
Firma KED stawia na innowacyjność i planujemy w najbliższym
czasie wprowadzenie nowych smaków napojów energetycznych
marki KOMODO. Pracujemy również nad produktami, które
w swoim składzie będą miały składniki, które mogą zastąpić taurynę i kofeinę a zarazem dawać taki sam efekt orzeźwienia i pobudzenia po ich spożyciu.

energetyzujące. Stanowił on 80,6% w okresie skumulowanych 12
miesięcy. W podobnym tempie rozwija się segment napojów witareklama

Z OFERTY PRODUCENTA
BRAT&BRAT

Zbój Energy Drink

2 Start
Isotonic
Drink

Maciej Roszkowski
Brand Manager
BRAT&BRAT
Zbój energy drink puszka 250 ml to
produkt stopniowo zdobywający sympatię klientów. Unikalny smak sprawia,
że klienci chętnie po niego wracają.
Z kolei napój izotoniczny 2start to pozycja dla osób aktywnych. Zapewnia regenerację organizmu zarówno w trakcie, jak i po wysiłku. Oryginalna poręczna butelka idealnie
sprawdzi się dla biegaczy, rowerzystów oraz podczas treningu na siłowni. Mocna kampania reklamowa wraz z postacią Tomasza Hajto,
który jest twarzą produktu wpływa na większe zainteresowanie konsumentów nazymi produktami. Dzięki rozbudowanej sieci własnych
przedstawicieli handlowych, pracowników merchandaisingu oraz
działowi promocji mobilnej nasza firma gwarantuje pomoc w ekspozycji produktu, co idzie w parze z rotacją ze sklepowych półek.
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Z OFERTY PRODUCENTA

Arkadiusz Patyk
Dyrektor Handlowy

GRUPA ETNA

Strong Energy Drink
32 mg/100 ml
caffeine

Albański Raj Strong
Energy Drink 48 g/
100 ml caffeine

Grupa Etna
Dynamiczny rozwój segmentu napojów energetycznych, dokonujący się na przestrzeni kilku ostatnich lat, zachęca wiele firm
produkcyjnych branży spożywczej do podjęcia próby wejścia
z własnym produktem na ten atrakcyjny rynek. Pomimo dominującej roli kilku wiodących marek, ciągle jest miejsce na nowe
projekty. Zainteresowanych posiadaniem własnego napoju energetycznego nie brakuje, i to
nie tylko pośród przedsiębiorców. Głośnym echem odbijają się chociażby produkcje napojów
promujące wizerunek znanych osób, najczęściej popularnych sportowców lub muzyków. Dobrym przykładem może tu być seria napojów energetycznych Albański Raj wykorzystująca
fenomen popularności hip-hopowej formacji Gang Albanii i jej kontrowersyjnego lidera Popka.
Znany jako Król Albanii muzyk dzięki swej niesamowitej aktywności również na innych polach
swojej kariery, skutecznie od trzech lat napędza sprzedaż tego produktu.

Weronika Grzybowska-Janik
Brand Manager

ZBYSZKO
COMPANY

Zbyszko Company

Veroni active
Natural Isotonic
orange

Veroni active
Natural Energy Drink
jagody acai

Dokonując szeregu analiz oraz obserwując rynek firma
Zbyszko Company ciągle szuka rozwiązań umożliwiających
jak najlepsze dopasowanie produktów do oczekiwań konsumentów. Wynikiem powyższego jest poszerzenie portfolio
o produkty w 100% naturalne. W bieżącym roku wprowadziliśmy już na rynek Veroni active Natural Energy Drink, napój energetyczny dodający energii do działania za sprawą naturalnej kofeiny pozyskanej z ziaren zielonej kawy
i guarany. Następnie Veroni active 100% Natural Isotonic, składający się wyłącznie
z 4 składników i wyróżniający się wysoką, aż 20% zawartością soku wyciskanego NFC
o osmolalności 300 mOsm/kg, przez co zapewnia idealne nawodnienie organizmu podczas wysiłku fizycznego. Dodatkowymi benefitami, na które konsument zwraca uwagę
są: poręczna, funkcjonalna butelka typu bidon pasująca np. do uchwytów rowerowych
oraz korek typu sport cap ułatwiający picie napoju w trakcie aktywności sportowych.

Napoje energetyzujące
i izotoniczne na paragonach

niczne cieszą się rosnącą popularnością, w cią-

Według CMR, napoje to jedna z najważ-

gu ostatniego roku obroty generowane przez tę

„W sklepach małoformatowych napoje izoto-

niejszych kategorii dla sklepów małoformato-

kategorię wzrosły o ponad 6% (porównanie sty-

minowych, który nieznacznie odbiera udziały

wych, w okresie styczeń – październik 2017

czeń 2017 – październik 2017 vs. styczeń 2016

wartościowe napojom izotonicznym. Sprze-

odpowiadała ona za ok. 7% całkowitej war-

– październik 2016). Jeszcze większą dynamiką

daż napojów izotonicznych jest stabilna rok

tości sprzedaży sklepów tego formatu. Sprze-

charakteryzują się napoje energetyzujące, których

do roku. Pod względem rodzaju opakowania

daż napojów w sklepach spożywczych do

wartość sprzedaży z roku na rok wzrosła o ponad

i pojemności, za największą wartość sprze-

300 mkw. charakteryzuje się sezonowością,

14%” – informuje Marzena Lech z CMR.

daży (prawie 70% udziału wartościowego

liczba transakcji wzrasta w okresie wiosen-

Jak podaje Instytut, energetyki mają zagwa-

w kategorii) w ostatnich 12 miesiącach od-

nym, natomiast szczyt sprzedaży przypada na

rantowane pewne miejsce na półkach skle-

powiadała puszka 250 ml, jednak zdecydo-

miesiące letnie. Podobna sezonowość wystę-

pów. W październiku 2017 sprzedawane były

wanie dynamicznej rozwija się puszka 500

puje dla napojów energetyzujących oraz izo-

w 98% sklepów spożywczych do 300 mkw,

ml, której udział wartościowy urósł o 2 pp. vs

tonicznych, które w analizowanym okresie

a klienci tych sklepów mogli wybierać z ponad

poprzedni rok” – informuje Dominika Bisz-

odpowiadały odpowiednio za 12% oraz 2%

dwunastu wariantów produktu. Napoje izoto-

czanik, Analityk w firmie Nielsen Polska.

obrotu kategorią napojów.

niczne pojawiają się na półkach nieco rzadziej,
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Napoje energetyzujące – udział producentów w wartości sprzedaży
sklepy małoformatowe do 300 mkw., styczeń 2017 - październik 2017

MWS

Tiger Energy Drink

27%
34%

Food Care
Red Bull
Maspex
pozostali

17%

RED BULL
Red Bull

22%

źródło: CMR

FOOD
CARE
4Move

oraz Coca Cola z marką Powerade. Zdecy-

miejscu ponieważ są one naprzeciwko kasy.

dowanym liderem jest Oshee, które w ciągu

Mamy bardzo szeroki asortyment i wiele marek.

ostatniego roku odpowiadało za ok. 49% obro-

Z napojów energetycznych są to: Black, Tiger,

tów kategorią” – podaje Marzena Lech z CMR.

V-max, N-gine, Red Bull, Burn, Rockstar, Mon-

Biorąc pod uwagę wielkość opakowania

ster oraz LFC czyli napój energetyczny z logo klu-

napojów energetyzujących, konsumenci naj-

bu piłkarskiego Legia Warszawa. W tym sklepie

częściej decydują się na zakup najmniejszych

Legia najlepiej się sprzedaje. Tutaj zdecydowanie

opakowań produktu. Według CMR, energe-

opakowanie przyciąga wiernych fanów klubu.

tyki w opakowaniu 250 ml stanowią ponad

Na kolejnym miejscu pod względem sprzedaży

77% całkowitej wartości sprzedaży. Dokonu-

są napoje energetyczne, które są w danej chwili

jąc zakupów, klienci sklepów spożywczych

w promocji bądź stoją w lodówce. A najlepiej

w październiku 2017 sprzedawane były w 79%

do 300 mkw. najczęściej decydują się na

jak są spełnione oba te czynniki. Po tego typu

tych sklepów, a konsumenci wybierać mogli

kupno jednego opakowania produktu. Pod

napoje najczęściej sięgają młodzi ludzie, chociaż

z ok. 7 wariantów.

względem cen najdroższą marką pozostaje

starsi też kupują. Ogólnie bardzo dużo osób się-

„Pomimo, że segment napojów energety-

Red Bull. Za 250 ml Red Bulla konsumenci

ga po tego typu napoje. W okolicy pracuje dużo

zujących obfituje w nowości (coraz częściej

zapłacili średnio 4,7 zł. Wśród najtańszych

robotników, którzy właśnie często sięgają po

na rynku pojawiają się chociażby produkty

wariantów znalazły się marki własne. W skle-

energetyki. Najczęściej wybieraną pojemnością

znanych muzyków czy klubów sportowych),

pach małoformatowych średnia cena za 250

jest 250 ml w puszce.

to niezmiennie najwyższe obroty generowane

ml napoju energetyzującego wyniosła w cią-

są przez trzech głównych graczy: Food Care

gu ostatniego roku ok. 2,3 zł.

Z napojów izotonicznych mamy dostępne
Oshee, 4Move, Powerade, i4sport. Marką,

ze swoją kluczową marką Black, Red Bull oraz

Z danych CMR wynika, że w przypadku

po którą najczęściej klienci sięgają jest Oshee.

Maspex z marką Tiger, którzy łącznie odpo-

izotoników częściej wybierane są większe opa-

W tej chwili lepiej sprzedają się wody izoto-

wiadają za ponad 66% całkowitej wartości

kowania 750 ml oraz 700 ml, które łącznie

niczne niż napoje izotoniczne. Klienci nie

sprzedaży kategorii. Liderem pod względem

odpowiadają za ok. 60% całkowitej wartości

zwracają uwagi na cenę sięgają po te produkty,

udziałów wartościowych jest Food Care, który

sprzedaży kategorii. Spośród wiodących marek

które im smakują. Po napoje izotoniczne sięga-

w analizowanym okresie (styczeń – paździer-

najwięcej konsumentom przyszło zapłacić za

ją najczęściej osoby, które uprawiają jakiś sport

nik 2017) odpowiadał za ok. 27% wartości

produkt Coca Coli, średnia cena za litr Powe-

bądź w drodze na siłownię.

sprzedaży energetyków. W ciągu ostatniego

rade wyniosła ok. 7,1 zł, dla Oshee było to ok

Mamy również napoje 4Move witamin

roku rosnącą popularnością cieszyła się rów-

4,8 zł, natomiast dla 4Move ok. 4,1 zł (styczeń

wzbogacone dodatkiem witamin i minerałów.

nież marka Monster (Monster Beverage).

2017 – październik 2017).

Ta kategoria rotuje zdecydowanie wolniej niż

W przypadku napojów izotonicznych aż
94% wartości sprzedaży generowane jest przez

Na sklepowej półce

trzech głównych producentów: Oshee Ltd

„Półkę z napojami energetycznymi, izotonicz-

z marką Oshee, Food Care z marką 4Move

nymi i funkcjonalnymi mamy w bardzo dobrym
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napoje energetyczne i izotoniczne” – opowiada pani Edyta Gurda, kierowniczka Delikatesów Centrum w Warszawie.
Monika Kociubińska

Prezentacja

JEST CRUNCHIPS JEST IMPREZA
W NOWEJ ODSŁONIE

datkowe smaki i kusić nimi nowych

mecz to początek zabawy, a skoro jest Impreza

klientów, do których trafi świeży pro-

to jest … Crunchips! I klienci przy półkach.

dukt, łatwiej rotujący z półek. Ta zmiana pozwoli zwiększyć rolę Crunchips
na rynku słonych przekąsek.

Crunchips zmienia się
także w środku

TY MÓC WYGRAĆ WYJŚCIE
Z GRUPA
23 kwietnia wystartowała loteria marek
Crunchips i Nic Nac’s – „Ty móc wygrać wyjście z grupa!”, w której rozdane zostanie 280

Crunchips przechodzi zmiany nie

nagród po 500 zł każda! Mechanizm loterii jest

tylko z zewnątrz. Ziemniaki stosowa-

bardzo prosty – Ty kupować Crunchips / Nic

Zdanie „Jest Crunchips Jest …” potrafi do-

ne do obecnej produkcji wysmażane są na ole-

Nac’s – Ty zachować paragon – Ty móc wy-

kończyć każdy konsument słonych przekąsek.

ju słonecznikowym, którego doskonałe właści-

grać 500 zł na wyjście z grupa! Okres sprze-

Crunchips w każdym swoim działaniu stawia

wości doceniają konsumenci. Jest on zdrowszy,

daży promocyjnej i rejestracji zgłoszeń trwa

na imprezę, dobrą zabawę, wspólnie spędzony

częściej wybierany i mniej szkodzi środowisku.

aż do 15 lipca. Jest to świetna wiadomość

czas. Otaczający nas świat zmienia się obecnie już nie z roku na rok, lecz z minuty na minutę. Crunchips podjął wyzwanie i rozpoczął
360-stopniowe udoskonalanie produktu.

Nowe opakowanie, czyli
wybij się z półki

Lato, słońce… plaża
MUNDIAL!

dla detalistów, ponieważ nagrody będą rozdawane przez 8 pełnych tygodni. Pozwoli to
zmaksymalizować rotację produktów na pół-

Zbliża się lato, a w tym okresie słupki sprze-

ce, a dodatkowo producent wprowadził do

dażowe w kategorii chipsów szybują w górę!

oferty mundialowe opakowania – Crunchips

Konsumenci częściej bawią się ze znajomymi,

z banderolą i Nic Nac’s z naklejką. Producent

a do tego idealnie pasuje Crunchips! Dodatko-

zapewnił akcji bardzo szerokie wsparcie w me-

Od 9 kwietnia w sprzedaży dostępny jest

wo w czerwcu i lipcu oczy całego świata będą

diach – 6 różnych materiałów wideo, które

Crunchips w nowym opakowaniu. Przekazuje

zwrócone na rosyjskie stadiony piłkarskie. Po

będą emitowane w telewizji, internecie oraz

ono więcej emocji i ożywia każdą sklepową

12 latach do gry wraca reprezentacja Polski,

mediach społecznościowych. Crunchips dotrze

półkę. Trzy najważniejsze zmiany to czerwono-

a my będziemy jej kibicować! Gra Lewandow-

także na stadiony piłkarskiej Ekstraklasy, a do-

-białe logo, które wybija z półek, intensywnie

skiego, Szczęsnego czy Krychowiaka napędza

datkowo uprzyjemni czas grą na urządzenia

kolorowy pasek smakowy oraz debiutujące

sprzedaż słonych przekąsek, a wszyscy trzy-

mobilne. Szykuje się Mundial pełen emocji –

zdjęcia bawiących się ludzi z tyłu paczki. Od te-

mają kciuki, abyśmy zagrali w finale. Dla wielu

Jest Mundial Jest Crunchips Jest Impreza!

raz wszystkie warianty i smaki Crunchips łączy
jednolity wygląd i wspólne elementy, a zmiany
producent komunikuje w mediach społecznościowych i na billboardach. Te działania zintensyfikują aktywności konsumenta, który łatwiej
rozpozna produkt na półce i chętniej go kupi.

A skoro o rotacji mowa
– Jesteśmy tu dla Was,
czyli Crunchips dostępny
w mniejszych kartonach
W odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane
przez detalistów wprowadzone zostały kartony 8-paczkowe. Dzięki tej zmianie właściciele
sklepów mogą wystawiać na swoich półkach dowww.hurtidetal.pl
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Sezon
lodowy
w pełni
Na patyku, w kubeczku, a może
w dużym, familijnym opakowaniu?
Kiedy tylko za oknami temperatura
zaczyna wzrastać sklepowe zamrażarki
zapełniają się wszelakimi lodami, a ich
smakosze tłumnie nawiedzają punkty
handlowe, by kupić swoje ulubione
przysmaki. Sprawdzamy co według
detalistów jest przepisem na sukces
sprzedaży i co producenci przygotowali
w tej kategorii na najbliższy sezon.

Joanna Kowalska
Redaktor H&D

Nie ma chyba drugiej, tak zależnej od po-

sprzedaży. W tym roku producenci mają

gody kategorii produktowej jak lody. Doty-

powody do zadowolenia, ponieważ dzięki

czy to jednak przede wszystkim wariantów

sprzyjającej aurze sezon zaczął się znacznie

impulsowych, które potrzebują słońca i wy-

szybciej niż zazwyczaj, a optymistyczne pro-

sokich temperatur będących siłą napędową

gnozy sprawiają, że to może być najlepszy
czas dla sprzedaży kategorii od lat.

Z OFERTY PRODUCENTA

Kamila Żmijewska

FRONERI
POLSKA

Junior Product Manager

Kaktus rożek
czarny

Froneri Polska

Kaktus kubek
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Wśród lodów impulsowych, od lat zdecydowanie najpopularniejszym formatem są lody na patyku. Szczególnie duże znaczenie
zyskują markowe lody na patyku w segmencie premium. W ostatnich latach, dynamicznie rozwijają się jednak nowe formaty, m.in.
rożki, które stanowią obecnie drugi najbardziej popularny format
lodów impulsowych. Obserwujemy również wzrost wartości lodów w kubeczkach i kanapek
lodowych. Największe skupienie producentów skierowane jest więc na rozwój oferty lodów
na patyku, które stanowią w Polsce zdecydowaną większość sprzedaży. Warto jednak uzupełniać portfolio o nowości w nowych formatach, takich jak kubek, czy kanapka lodowa – tym
bardziej, że konsument coraz mocniej poszukuje dziś nowości i innowacji. W nadchodzącym
sezonie w portfolio marki Kaktus pojawią się zatem zaskakujące nowości w zupełnie nowych
formatach – rożek Kaktus w czarnym waflu oraz kubeczek 130 ml.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
UNILEVER
POLSKA
Algida Big
Milk Choco
Intense –
wariant
Impulsowy

Algida Big Milk Intense czekolada i świeże
mleko – wariant familijny

Trendy na rynku lodów
Każdego roku ofertę dostępnych na rynku lodów zalewa fala nowości. Trendy, które
w danym sezonie zawładną sprzedażą, można
przewidywać, lecz nigdy do końca nie wiadomo, który najmocniej się rozwinie. Od kilku lat
zauważa się jednak, główne nurty, które kierują
wyborami Polaków w zakresie zakupu.
Koniec z sezonowością? To nie są tylko czcze
prośby producentów, ale trend, który bardzo
powoli zaskarbia sobie łaski konsumentów.
O ile w przypadku lodów w małych formatach,
których głównym motywem zakupu jest impuls, to lody w dużych opakowaniach stają się
ofertą całoroczną.
Silne wzrosty widać też w kategorii premium
– nic więc dziwnego, że producenci rozszerzają swoje portfolia o właśnie takie produkty.
Polacy poszukują też lodów bezlaktozowych
i niskotłuszczowych, co spotyka się z coraz
większym odzewem lodziarni funkcjonujących
na naszym rynku.

Dane rynkowe
Jak wynika z danych Eurostat Polska jest
piątym największym producentem lodów
w Unii Europejskiej. Agencja badawcza po-
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daje, że w pierwszych trzech kwartałach

duktów. Odnosząc to do analogicznego okre-

2017 r. wolumen eksportu lodów z Polski

su w 2016 r, daje to wzrost aż o 55%. Euro-

zwiększył się o 23% do 50,9 tys. ton. Z ko-

stat podsumował, że w całkowitym eksporcie

lei jego wartość wyniosła 104 mln EUR. Taki

lodów naszych zachodnich sąsiadów polski

wynik sprawia, że w porównaniu z 2016 r.

pierwiastek wyniósł 28%. Dobre tendencje

liczba ta wzrosła o 21%. Co ciekawe, statysty-

jawią się także pod kątem transportu tych

ki podają, że w ciągu pierwszych dziewięciu

produktów do Czech. Eksport do naszych po-

miesiący 2017 r. z Polski wyeksportowano

łudniowych sąsiadów zwiększył się o 14% do

więcej lodów niż w całym 2016 r.

wartości 6,4 tys. ton. Z kolei wzrost o 55%

A gdzie trafiają polskie lody? Największym

do 5 tys. ton dotyczy rynku węgierskiego.

odbiorcą lodów z naszego kraju były Niem-

Spadek odnotowano natomiast w przypad-

cy. W ciągu pierwszych trzech kwartałów na

ku eksportu do Wielkiej Brytanii. Wyniósł on

tamtejszy rynek trafiło 14,1 tys. ton tych pro-

32% – do 2,8 tys. ton.

Kategorie produktów

Jak podaje Eurostat – zaledwie ok. 5% lo-
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Konsumpcja lodów

dów produkowanych we Wspólnocie, sprze-

Jak wynika z danych GUS (na podstawie

dawana jest poza granicami Unii Europej-

IERiGŻ) – w pierwszej połowie 2017 r.

skiej. W pierwszych trzech kwartałach 2017

w

r. z krajów zrzeszonych w Unii wyeksporto-

odnotowano spadek konsumpcji lodów. Jak

wano 70,7 tys. ton lodów. W porównaniu

się okazuje, średnie miesięczne spożycie

do poprzedniego roku daje to wzrost o 4%.

lodów wyniosło 236 ml w przeliczeniu

A kto miał w tym największy udział? Eurostat

na jedną osobę. Daje to spadek o 7,7%

podaje, że należał on do trzeciego najwięk-

w porównaniu do analogicznego okresu

szego producenta lodów w UE, czyli Francji.

w roku poprzednim. Jak wyjaśniają eksperci

Z kraju nad Loarą sprzedano 28,7 tys. ton lo-

BGŻ

dów, tj. 41% całkowitego wolumenu sprzeda-

konsumpcja

ży ze Wspólnoty.

domowych może być związana z gorszymi

przypadku

BNP

gospodarstw

Paribas
lodów

taka
w

domowych

PPL KORAL

Koral Linia lodów Grand
w nowej odsłonie

zmniejszona

gospodarstwach

reklama

Bracia Koral
„Smaki
dzieciństwa”
Lody krem
orzechowoczekoladowy

Bracia Koral
„Smaki
dzieciństwa”
Lody Sernik
Mamusi

warunkami

pogodowymi

w

2017

r.

w porównaniu do 2016 r, a także częstszym
spożywaniem

lodów

w

placówkach

gastronomicznych.
Warto przy okazji podkreślić, że według danych GUS (za IERiGŻ) ceny detaliczne lodów
we wrześniu 2017 r. były o 4,5% wyższe niż we
wrześniu 2016 r. Średnio w pierwszych trzech
kwartałach 2017 r. ceny te wzrosły o 2,4%
mając za punkt odniesienia ten sam okres, ale
w roku poprzednim.
www.hurtidetal.pl
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nie 2-3 razy w miesiącu. Raz w tygodniu sięga

Magnum, Koral i Zielona Budka. Okazuje się,

MARS POLSKA

po nie 15% osób, które brały udział w bada-

że Polacy zajadają się także produktami marek

niu. Taka sama wartość dotyczy spożywania

Milka, Grand, Kaktus czy Augusto.

Lody Snickers® Caramel

lodów 2-3 razy w tygodniu. Pozostała część
badanych zajada się lodami codziennie, albo
przynamniej 3-4 razy w ciągu tygodnia.

Lody Snickers® White

Jakie lody jedzą Polacy?
Preferencje w zakresie lodów są różne. A to,
jak często w polskich gospodarstwach domowych pojawiają się te produkty i jakie marki są
preferowane, sprawdził Kantar Millward Brown.
Instytut przeprowadził badanie w okresie
od stycznia do grudnia 2017 r. W przypadku
lodów deserowych/rodzinnych, czyli w większych opakowaniach, najczęstszą odpowiedzią
wśród gospodarstw domowych, była deklaracja ich spożycia z intensywnością kilku razy do
roku. Padła ona w 39% przypadków. Z kolei
2-3 razy w miesiącu decyduje się na nie 24%
rodzin, a raz w tym okresie – 22%. Najmniejsze wartości dotyczyły częstotliwości wynoszącej jedzenie lodów raz w tygodniu lub częściej
(prawie 9%), a także raz do roku lub rzadziej
(nieco ponad 5%).
Z badania Kantar Millward Brown wynika,
że polskie rodziny chętnie wybierają lody Algida. Odpowiedź ta padała w ankiecie najczęściej. Dalej znalazły się marki Grycan i Koral,
a także Zielona Budka. Popularne okazują się
też Familijne Augusto, Rolada Cassie, a także
Manhattan Nestlé.

Na patyku czy w kubku?
Inne przyzwyczajenia dotyczą z kolei małych opakowań lodów. Polacy biorący udział
w badaniu najczęściej deklarowali, że spożywają je raz w miesiącu bądź rzadziej. Takiej odpowiedzi udzieliło ponad 29% ankietowanych.
Natomiast 26% wskazało, że decyduje się na
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Detaliści o sprzedaży
O pozytywnym wpływie tegorocznej, bar-

W przypadku lodów impulsowych na górze

dzo ciepłej, i co ważne – wczesnej – wiosny,

stawki również znajduje się Algida. Polacy za-

mówią wszyscy detaliści, który w swojej ofercie

pytani przez Kantar Millward Brown wymienia-

mają lody. Jak opowiadają Andrzej Auguścik,

li tę markę jako najczęściej spożywaną. Często

właściciel Delikatesów Centrum w Żabiej Woli

pojawiały się też odpowiedzi sugerujące spoży-

i Edyta Czarnecka, kierowniczka placówki,

cie całej rodziny Big – Trio, Milk, Bambi, Fruit,

widząc nadchodzącą falę upałów w progno-

Toffi. Respondenci spożywają też dużo lodów

zach pogody, zawczasu przygotowali sklep na

Kategorie produktów

pierwszy gorący weekend, który w Polsce przy-

wiada Edyta Czarnecka, kierowniczka sklepu

szedł już w kwietniu.

w Żabiej Woli.

„Trzeba zaznaczyć, że duże opakowania lo-

„Żeby wykorzystać dobrą sprzedaż mamy

dów, a w naszym sklepie głównie z portfolio

dodatkową zamrażarkę, którą na początku

Grycana i Algidy, sprzedają się cały rok i nie-

sezonu wstawiamy do sklepu, by zwiększyć

zależnie od aury na zewnątrz klienci po nie

możliwości magazynowe. Dzięki temu może-

przychodzą, a rotacja wygląda bardzo dobrze.

my oferować odpowiednią ilość towaru. Nie

Z kolei jeśli chodzi o rożki, patyki czy kubki, to

mamy sztywno określonego terminu, w jakim

zatowarowanie w te produkty ma sens jedynie

to robimy – sugerujemy się prognozami, szcze-

jeśli jest ku temu odpowiednia, stabilna pogo-

gólnie tymi weekendowymi. W przypadku ka-

da, czyli słonecznie i ciepło. Wtedy możemy

tegorii lodów ważne jest, by nie przegapić tego

mieć pewność, że będzie to jedna z najszyb-

pierwszego momentu, kiedy klienci chcą je ku-

ciej znikających ze sklepu kategorii” – opo-

pić, ponieważ później wracają do sklepu, gdzie

Z OFERTY PRODUCENTA
LODZIARNIE FIRMOWE
Gremma – Lody z polskiej
śmietanki truskawkowe

reklama

duży wybór pozytywnie ich zaskoczył” – podkreśla Andrzej Auguścik, właściciel placówki.
Detaliści opowiadają, że tegoroczny początek sezonu był bardzo udany pod względem
sprzedaży lodów. Doświadczenie w branży
i odpowiednie przygotowanie oferty na czas
sprawiło, że wśród okolicznych sklepów placówka, którą kierują, mogła pochwalić się najszerszym asortymentem w kategorii. Klienci to
docenili i zakupy zrobili właśnie tam.

Hity sprzedaży
W Żabiej Woli dostępnych jest wiele marek
lodów, jeśli chodzi o ofertę impulsową. Jak
opowiada kierowniczka sklepu, jedną z najpopularniejszych jest Algida. Bezkonkurencyjny jest bowiem Big Milk, którego sprawdzony
smak i dobra cena trzymają na szczycie najlepiej rotujących produktów. Gusta są różne,
więc wysoką sprzedaż ma też Koral, Nestlé czy
Zielona Budka.
„Zauważyliśmy, że coraz lepiej zaczęły
się sprzedawać rożki od firmy Koral. Koktajlowe już od lat są hitem i o ich sprzedaż
nie musimy się martwić. W przypadku tego
producenta widać, że firma się rozwija nie
tylko pod kątem nowości, ale też jakości
produktów. Klienci doceniają też estetykę
samych opakowań, które przykuwają wzrok.
Marka Bracia Koral – Lody jak dawnej cały
czas notuje u nas wzrosty sprzedaży. Warto
zauważyć, że w ofercie są bardzo ciekawe
smaki, które zachęcają do kupna” – wyjaśnia
Andrzej Auguścik. Właściciel dodaje, że w
www.hurtidetal.pl
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Z OFERTY PRODUCENTA

Wojciech Kwestorowski

GRYCAN – LODY OD
POKOLEŃ

Dyrektor Handlowy

Lody truskawkowe

Lody czekoladowe

Grycan – Lody od pokoleń
W każdej kategorii produktowej trendów żywieniowych jest
dużo, a mody przychodzą i odchodzą. Jednak jest jedna stała
zasada, której hołduje marka Grycan – Lody od pokoleń: konsumenci kierują się własnym podniebieniem i jeśli znajdą smak, który im odpowiada, sięgną po niego po raz kolejny. Wiemy, że dobre lody, do których konsument chce wracać, to te najwyższej jakości. Dlatego produkujemy
metodami rzemieślniczymi, zgodnie z tradycyjnymi recepturami. Bazujemy na składnikach najwyższej jakości: śmietance kremówce, żółtkach jaj, starannie wyselekcjonowanych dodatkach,
takich jak deserowa czekolada czy bakalie, a także zbieranych w szczycie dojrzałości owocach.
Na najbliższy sezon z naszej oferty polecamy lody z listy bestsellerów o smakach: waniliowym,
czekoladowym, bakaliowym, truskawkowym i tiramisu oraz sorbety z mango i malin.

kategorii lodów bardzo ciepło przyjmowane
są nowości, szczególnie te, które mają niestandardowe smaki, kształty czy przyciągające wzrok opakowanie.

Znacząca cena

Andrzej Auguścik, Właściciel
Delikatesy Centrum
ul. Ogrodowa 1, Żabia Wola

Edyta Czarnecka, kierowniczka sklepu dodaje, że na sprzedaż lodów, szczególnie tych
z segmentu premium, czyli z oferty m.in. Korala, wpływają promocje. „Kiedy klient wie,
że produkt jest wysokiej jakości, a cena jest
okazyjna, to jego proces decyzyjny zachodzi
bardzo szybko. Jednak ogólnie ze sprzedaży lodów jesteśmy bardzo zadowoleni i nie
zdarza się, by któryś z produktów zdążył się
przeterminować, ponieważ rotacja jest bardzo szybka” – podsumowuje detalistka.
W Żabiej Woli widać wyraźne różnice pomiędzy wyborami dokonywanymi przez dorosłych, a tymi dziecięcymi. Starsi klienci wolą
klasykę mi znany, pewny smak. Z kolei dzieci i młodzież zazwyczaj wybierają lody, które
przede wszystkim mają krzykliwe, kolorowe
opakowanie, a w środku niespotykany, wyjątkowy smak.
Jak prawidłowo skomponować ofertę lodów?
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Piotr Gąsiorowski
Dyrektor Marketingu
PPL KORAL
W sezonie 2018 firma Koral zaprezentowała wiele intrygujących i pysznych nowości zarówno w marce Koral jak i w swojej drugiej marce z segmentu high premium, czyli Bracia Koral.
Szczególnie bardzo mocno w tym roku stawiamy na lody Grand, które oferujemy już w zupełnie nowej odsłonie oraz totalną nowość na polskim rynku, czyli pierwsze w Polsce i jedne
z pierwszych w Europie lody w oryginalnych, estetycznych i praktycznych słoiczkach, które
po opróżnieniu z pysznych lodów mogą w wieloraki sposób ponownie posłużyć w naszych
gospodarstwach domowych, np. jako pojemniczki na przyprawy, makarony, ryże, posypki, słodycze lub jako elementy dekoracyjne w naszym mieszkaniu. Kilka inspiracji w tym zakresie
przedstawiła już na swoim blogu oraz stronie www „Twoje DIY by Kasia Ogórek” bardzo znana
i ceniona blogerka p. Katarzyna Ogórek (http://www.twojediy.pl/5-diy-z-pudelek-po-lodach).
Zachęcamy konsumentów do przeciekawej zabawy i eksperymentowania, najlepiej w gronie rodzinnym z dzieciakami, z powtórnym wykorzystaniem bardzo estetycznych słoiczków.
Oczywiście liczymy na publikacje oraz przesyłanie nam poprzez Internet fotek swoich autorskich dzieł z wykorzystaniem opakowań „Smaki Dzieciństwa”- najbardziej kreatywne pomysły
na pewno w jakiś sposób docenim! Jak co roku przygotowaliśmy oczywiście bardzo ambitną
i szeroko zakrojoną kampanię reklamową ATL oraz BTL.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Magdalena Sarnowska
Brand Manager

COLIAN

Lody Jeżyki

Lody Oranżada
Hellena

Należy śledzić nowości rynkowe
i starać się jak najszybciej sprowadzić je do sklepu. Ważne jest też
posiadanie w asortymencie
produktów
róż-

nych przedziałach
cenowych.
Najbardziej
odstraszającą
klientów rzeczą są z kolei
braki, więc zamrażarki należy towarować
z wyprzedzeniem, by w momencie
największego ruchu, każdy klient mógł
kupić swoje ulubione lody.
Joanna Kowalska

Przy wyborze lodów Polacy kierują się przede wszystkim różnorodnością smaków, wysoką jakością i składem. Stawiają na
produkty z prawdziwą czekoladą i naturalnymi składnikami np. z
orzechami czy bakaliami. Jednocześnie są w stanie więcej zapłacić za propozycje, które w 100% spełniają ich oczekiwania.
Wychodząc naprzeciw preferencjom klientów, rozszerzyliśmy ofertę o lody inspirowane kultowymi produktami: Oranżadą Hellena, wafelkami Grześki i ciastkami Jeżyki. W obecnym sezonie
konsumenci mają do wyboru Lody Oranżada Hellena o autentycznie najlepszym smaku czerwonej
Oranżady Hellena (na patyku, świder i w tubie), Lody Grześki w kakaowym rożku z czekoladowym
sosem i na patyku z kawałkami wafli oblane prawdziwą czekoladą Goplana, a także Lody Jeżyki o
ciasteczkowym smaku, orzechowo-bakaliową posypką i unikalnym na rynku okrągłym kształcie.
reklama

Lody Grześki

w

Colian

Kategorie produktów

Przygotowania do mundialu
Piwo i chipsy to obowiązkowy zestaw kibica. Co jeszcze kupują fani football’u z myślą o spotkaniach przed
telewizorem? Bez czego nie można obejrzeć meczu? Sprawdzamy co producenci przygotowali dla fanów piłki
nożnej na zbliżający się mundial.
Jedną z nich są słone przekąski. To kategoria
wybierana na konkretne okazje konsumpcji,
Monika Kociubińska
Redaktor H&D

idealny przykład stanowią sportowe emocje:
Mistrzostwa w piłce nożnej.

imprezę sylwestrową” – informuje Dominika
Biszczanik, Konsultantka Nielsen.
Producenci słonych przekąsek od wielu lat
starają się wzmacniać wśród konsumentów

Według agencji badawczej Nielsen spośród

skojarzenia między wydarzeniami w piłce

kategorii klasyfikowanych jako słone przekąski

nożnej, a swoimi produktami, zapraszając

Wielkimi krokami zbliża się Mundial w Rosji.

szczególnie wyraźną sezonowością tzn. wzro-

do ich promowania piłkarzy lub organizując

Producenci przewidują pozytywny wpływ na

stami sprzedaży w okresie mistrzostw, charak-

konkursy towarzyszące rozgrywkom futbolo-

sprzedaż przekąsek słonych, piw czy nawet ba-

teryzują się kategorie o największym udziale

wym, w których nagrodami są m.in. bilety

kalii. Na podstawie danych CMR oraz Nielsen,

wartościowym w słonych przekąskach: chipsy

na mecze.

sprawdzamy po jakie artykuły klienci będą się-

ziemniaczane i kukurydziane.

gali oglądając mecze przed telewizorem.

Słone przekąski na
paragonach
Wydarzenia sportowe niewątpliwie są impulsem dla zakupu określonych kategorii.
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„Na przestrzeni dwóch lat wyraźnie urósł

„Zarówno chipsy ziemniaczane, jak i kuku-

w siłę trend zdrowego odżywiania. Pytaniem

rydziane osiągnęły wyższą sprzedaż wartościo-

jest na ile wpłynie on na zmiany w dynami-

wą w miesiącach, podczas których odbywało

ce sprzedaży różnych rodzajów przekąsek

się EURO 2016 (czerwiec i lipiec 2016) niż

podczas rozgrywek w piłkę nożną? W 2017

w grudniu tego samego roku, który jest szcze-

roku orzechy i ziarna odpowiadały za około

gólnie istotny dla obu kategorii ze względu na

3/4 sprzedaży wartościowej kategorii chipsów

Zachowaj kod z opakowania. Wejdź na lays.pl i sprawdź szczegóły. Sprzedaż promocyjna i zgłoszenia w loterii (1 kod Lay’s = 1 los w loterii) od 08.05.2018
do 15.07.2018. Szczegóły w regulaminie loterii na www.lays.pl. Organizator: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. Jeden uczestnik może wygrać jedną nagrodę
każdego rodzaju.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Sprzedaż chipsów

Sklepy małoformatowe do 300 mkw.

INTERSNACK
POLAND

Euro 2016

Felix Orzeszki
ziemne smażone
i solone

czerwiec 2016

Przysnacki
Prażynki
o smaku bekonu

grudzień 2014

grudzień 2015

grudzień 2016

źródło: CMR

LUBELLA

Natures paluszki
zakręcone

Chipsy/snaki/chrupki
Częstotliwość spożywania [RS]

Chipsy/snaki/chrupki
Marki spożywane najczęściej [RS]

(styczeń 2017 - grudzień 2017)

(styczeń 2017 - grudzień 2017)

codziennie

Paluszki z solą

1,28%

16,21%

5-6 razy w tygodniu

3,07%

Lay's Max

12,08%

3-4 razy w tygodniu

12,14%

Top Chip's (Biedronka)

11,78%

2 razy w tygodniu

19,56%

Lay's - Prosto z pieca

10,57%

raz w tygodniu

19,86%

Crunchips

9,69%

2-3 razy w miesiącu

25,83%

Lay's Strong

8,03%

raz w miesiącu lub rzadziej

18,27%

Wiejskie Ziemniaczki

7,24%

Cheetos

6,90%

Lay's Appetite

4,55%

źródło: Kantar Millward Brown

ziemniaczanych, rozwijały się o 1 p.p. szyb-

Lay's płaski

siadają średnio ponad 40% udziałów warto-

Star Chips

3,97%
źródło: Kantar Millward Brown

ciej niż chipsy ziemniaczane (2017 vs 2016,

ściowych), Star Chips (ok. 10%), Crunchips

cała Polska) i w podobnym stopniu, co chipsy

X-Cut (ok. 9%) i Lay’s Strong (ok. 5%). We-

ziemniaczane przyczyniały się do rozwoju ca-

dług danych CMR średnia cena paczki wzrosła

W przeciwieństwie do chipsów, chrup-

łego koszyka słonych przekąsek. Czy przeką-

o złotówkę w przeciągu dwóch lat. Na począt-

ki charakteryzują się stałą sezonowością, na

ski postrzegane jako zdrowe również zaczną

ku 2016 kształtowała się w okolicach 3,50 zł,

którą nie mają dużego wpływu pojedyncze

wykazywać sezonowość podczas wydarzeń

a dwa lata później już około 4,50 zł.

wydarzenia i święta. Sprzedaż ich wykazu-

sportowych? Czas pokaże” – mówi Dominika

Jak zatem wypadają chipsy w przypadku

je lekką tendencję wzrostową, szczególnie

różnych wydarzeń i świąt? Wykres przedsta-

w miesiącach ciepłych. Największe udziały

Chipsy są idealną przekąską przy spotka-

wia wartość sprzedanych chipsów. Zaznaczo-

wartościowe posiadają Cheetosy (Frito Lay),

niach towarzyskich. Według danych CMR,

ne odcinki czasu odpowiadają analogicznemu

Star Snaki (Frito Lay), oraz Przysnacki (Inter-

w sklepach najczęściej klienci mają do wyboru

okresowi do Euro 2016. Charakterystycznym

snack). Średnia ich udziałów w sprzedaży na

około 15 wariantów produktu. Dodatkowo są

momentem było rozpoczęcie rozgrywek.

przestrzeni 3 poprzednich lat wyniosła odpo-

one dostępne w każdym sklepie małoformato-

Wartość sprzedanych chipsów gwałtownie

wiednio 19%, 13% i 9%.

wym do 300 mkw. Największymi producenta-

wzrosła i utrzymywała wysoki poziom przez

Czy duże wydarzenia wpływają na pozosta-

mi są: Frito Lay, Lorenz, Kellog’s i Intersnack.

cały czas ich trwania. Chipsy również bardzo

łe słone przekąski? Odpowiedź jest przeczą-

Najpopularniejszymi markami są Lay’s (po-

dobrze się sprzedają przed Sylwestrem.

ca. Z danych CMR wynika, że w czasie euro

Biszczanik, Konsultant Nielsen.
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Izabela Piasna

THE LORENZ
BAHLSEN
SNACKWORLD

Kierownik ds. Marketingu Handlowego
THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
Sezon wakacyjny odgrywa ważną rolę w sprzedaży kategorii
słonych przekąsek. Gdy w grę dodatkowo wchodzą imprezy czy
wydarzenia sportowe, przewidujemy znaczny wzrost zainteresowania naszym asortymentem. W tym roku, takim dużym wydarzeniem jest Mundial. Podczas futbolowych zmagań, na półkach
sklepowych nie może zabraknąć chipsów, na przykład Crunchips, których konsumpcja skorelowana jest z konsumpcją piwa. Na domowe oglądanie meczów polecamy również nasze orzechy, w tym dobrze znaną młodszym konsumentom markę Nic Nac’s – orzechy w chrupiącej
panierce. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zakupem obu tych marek jest loteria
dla konsumentów, w której mogą oni wygrać 500 pln.
Na czas Mundialu zmieniamy również szatę graficzną naszej drugiej marki chipsów – Wiejskich Ziemniaczków – na biało-czerwoną. Linia „Kibicujemy naszym!” będzie dostępna w handlu od maja i na pewno dobrze wpisze się w klimat emocji piłkarskich.

Crunchips o smaku
Papryka

Wiejskie
Ziemniaczki
o smaku Masła
z solą

sprzedaż krakersów, paluszków, precli i talar-

one około 70% udziałów wartościowych tej

ków była niezmienna, zgodna z charaktery-

kategorii), na drugiej pozycji są krakersy (ok.

styczną dla tej kategorii sezonowością.

20%), a pozostałe udziały są podzielone po-

Jeżeli konsument sięga po tego typu produk-

między, krakersy, talarki i mixy słonych przeką-

ty, to najczęściej wybierze paluszki (stanowią

sek. Ten podział może wynikać w dużej mierze

Sprzedaż piw podczas Euro 2016
Sklepy małoformatowe do 300 mkw.

Polska – Irlandia Północna

Polska – Szwajcaria

Polska – Niemcy
Rozpoczęcie Euro 2016
max
temperatura
powietrza w
ciągu dnia

Polska – Portugalia

Zakończenie Euro 2016

Polska – Ukraina

27 17 21 24 25 21 20 21 22 22 19 22 22 22 25 27 31 25 27 21 26 28 30 33 35 30 21 23 29 31 29 33 21 22 26 21 21 25 23 26 32 28 25 22 20 16 17

sprzedaż piw

17 lipiec

16 lipiec

15 lipiec

14 lipiec

13 lipiec

12 lipiec

11 lipiec

10 lipiec

9 lipiec

8 lipiec

7 lipiec

6 lipiec

5 lipiec

4 lipiec

3 lipiec

2 lipiec

1 lipiec

30 czerwiec

29 czerwiec

28 czerwiec
27 czerwiec

26 czerwiec

25 czerwiec

24 czerwiec

23 czerwiec

22 czerwiec

21 czerwiec

20 czerwiec

19 czerwiec

18 czerwiec

17 czerwiec

16 czerwiec

15 czerwiec

14 czerwiec

13 czerwiec

12 czerwiec

11 czerwiec

10 czerwiec

9 czerwiec

www.hurtidetal.pl

8 czerwiec
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7 czerwiec

6 czerwiec

5 czerwiec

4 czerwiec

3 czerwiec

2 czerwiec

1 czerwiec

źródło: CMR
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CA RLSBERG PO LSKA

informacja handlowa

Z OFERTY PRODUCENTA
CARLSBERG POLSKA
Harnaś

Carlsberg

Nadchodzące lato to czas emocji piłkarskich. O kibiców piłki nożnej zadbały marki
Carlsberg i Harnaś. Carlsberg przygotował specjalne puszki z elementami biało-czerwonymi oraz numerami od 0 do 9, z których można układać np. wyniki meczów lub numery ulubionych piłkarzy. Z kolei kapsle butelek piwa Carlsberg są oznaczone flagami 32
państw. Obie propozycje są bardzo ciekawe nie tylko dla kibiców, ale także dla kolekcjonerów i osób, które pamiętają jeszcze wyścigi kapsli organizowane na podwórkach.
Ponadto, opakowania zbiorcze są również bardzo atrakcyjne, z elementami biało-czerwonymi na zielonym tle i na pewno będą wyróżniały się w sklepach. Marka będzie również
mocno obecna w mediach społecznościowych – na FB i Instagramie.
Marka Harnaś wraz z jej bohaterem będzie zachęcała do wspólnego kibicowania, przygotowane zostały do tego dla konsumentów flagi w biało-czerwonych barwach z hasłem
„Orły Harnasia”. W sklepach pojawią się też przyciągające uwagę ekspozycje Harnasia
z biało-czerwonymi materiałami POS. Planowana jest współpraca ze znanym i lubianym
komentatorem sportowym Tomaszem Hajto. Działania te będą mocno eksponowane
w mediach społecznościowych i digitalu. Z kolei w telewizji będzie emitowany dedykowany spot z bohaterem marki, czyli Harnasiem, zagrzewającym wszystkich Polaków do
wspólnego kibicowania.

Piwo

DR GERARD
Crackers Mix
Salty

Crackers Spicy

Piwo

Częstotliwość spożywania [RS]

Marki spożywane najczęściej [RS]

(styczeń 2017 - grudzień 2017)

(styczeń 2017 - grudzień 2017)

codziennie

5,68%

Żubr

12,05%

5-6 razy w tygodniu

3,79%

Żywiec

11,81%

3-4 razy w tygodniu

13,03%

Tyskie Gronie

7,62%

2 razy w tygodniu

20,02%

Kasztelan

7,57%

raz w tygodniu

18,07%

Lech Premium

6,70%

2-3 razy w miesiącu

18,87%

Warka Jasne Pełne

5,00%

raz w miesiącu

8,16%

Tyskie Klasyczne

4,86%

rzadziej niż raz w miesiącu

12,39%

Redds

4,82%

Perła Chmielowa

4,60%

źródło: Kantar Millward Brown

Harnaś
z dostępności tych produktów w sklepach ma-

4,56%
źródło: Kantar Millward Brown

łoformatowych do 300 mkw. Paluszki są dostępne prawie w każdej placówce, natomiast

BAKALLAND
Oh! My Nut

krakersy posiada w ofercie 80% sklepów, a po-

W gorących dniach liczba sprzedawanych

zostałe przekąski znajdziemy zaledwie w co 2

piw znacząco wzrastała. Wysoka temperatu-

sklepie. Klienci płacą średnio 2,50 zł za paczkę

ra sprawiła, że klienci chętnie sięgali po ten

produktu tej kategorii.

produkt, zwłaszcza z lodówki. Dodatkowym,

Z powyższej analizy wynika, że słone prze-

pozytywnym czynnikiem wpływającym na

kąski nie będące chipsami nie mają szczegól-

sprzedaż, w tym okresie, były także mecze roz-

nego powodzenia w czasie masowych imprez

grywane przez polską kadrę.

sportowych ani świąt.

Popcorn solony
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Sprzedaż piwa podczas
wydarzeń sportowych

Warto się przyjrzeć charakterystyce całej
kategorii: piwa znajdują się na co czwartym
paragonie pochodzącym ze sklepów małoformatowych do 300 mkw. Najczęściej klienci

Spośród analizowanych kategorii, najbar-

wybierają piwa ekonomiczne (stanowią ok.

dziej charakterystyczną są piwa. Dynamikę jej

40% udziałów wolumenowych, a także 35%

zmian w kontekście Euro 2016 dobrze obra-

wartościowych). Na drugim miejscu znajdzie-

zuje wykres CMR.

my piwa mainstreamowe, które w obu tych

Kategorie produktów

Krakersy/ mieszanki słonych
ciasteczek

Anna Kosińska

Marki spożywane najczęściej [RS]

Specjalista ds. Trade Marketingu i Social Media
DR GERARD

(styczeń 2017 - grudzień 2017)

Podczas oglądania meczu nie może zabraknąć dobrej zabawy oraz słonych przekąsek. Spośród nich, Polacy najczęściej sięgają po paluszki i krakersy, które razem stanowią blisko 90%
tej kategorii (z wyłączeniem chipsów)*. Bez względu na sezon i okazję, o wyborze produktu
decyduje smak i zaufanie do marki. W segmencie krakersów, najczęściej wybieranym produktem na rynku polskim jest Artur Krakers Mix 100 g (Grupa Dr Gerard). Z pewnością podczas
tegorocznych Mistrzostw zagości on na stołach kibiców. Dla podtrzymania piłkarskiej atmosfery Krakersy będą dostępne w limitowanej futbolowej edycji. W kwietniu w ofercie pojawiły
się dwa nowe warianty smakowe krakersów Artur – Bacon i Spicy – których na pewno nie
zabraknie wśród przekąsek kibica.
*Dr Gerard za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze z sieciami chemicznymi, Średnie i Małe sklepy spożywcze, Kioski, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje Benzynowe, sprzedaż wartościowa i ilościowa, w
okresie skumulowanym Grudzień 2015 – Listopad 2016, kategoria: Krakersy, z wyłączeniem marek własnych sieci handlowych.

grupach mają po ok. 25% udziałów.

nowych. Niezmiennie od trzech lat najchętniej

Największymi producentami piwa są: Kom-

kupowaną marką jest Żubr. Konsumenci często

pania Piwowarska, Grupa Żywiec i Carlsberg.

kupują też inne piwa: Tyskie, Tatra Jasne Peł-

Odpowiadają one łącznie za około 80% za-

ne i Harnasia. Największym zainteresowaniem

równo udziałów wartościowych jak i wolume-

cieszą się butelki zwrotne (stanowią ok. 60%

Krakersy super –
Lajkonik

21,21%

Krakowskie Talarki –
Lajkonik

16,03%

Koktajlowy Mix –
Lajkonik

14,06%

Krakersy koktajlowe –
Lajkonik

13,84%

Krakersy cebulkowe –
Lajkonik

12,31%

Krakersy sezamowe –
Lajkonik

11,79%

Rewersy – Lajkonik

6,70%

Sunbites

5,37%

Saltletts snack mix –
Lorenz

4,91%

Dr Gerard

4,22%
źródło: Kantar Millward Brown
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Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Grzegorz Sobociński
Kierownik Biura Zarządu i Marketingu
HELIO

HELIO

Helio Natura
Pistacje
prażone

Helio Natura
Prażone
Orzechy
laskowe

Wychodząc naprzeciw mundialowemu popytowi przygotowaliśmy dedykowaną ofertę dla detalistów. Zadbaliśmy o jej atrakcyjność w każdym aspekcie począwszy od modnego bakaliowego
produktu - zdrowej przekąski, po cenę i promocje. Czerpiąc z ponad 25 lat doświadczeń w branży bakaliowej skonstruowaliśmy
optymalny promotion-mix, efektywnie wspierający sprzedaż produktów HELIO. Skład działań
jest dobrany tak, by urzekł zarówno konsumentów jak i detalistów. Pomyśleliśmy zatem zarówno o promocjach sprzedaży w POS, jak i komunikacji w mediach. W składzie produktowym
mamy zaś najlepiej rotujące bakaliowe przekąski zarówno w opakowaniach dla kibiców preferujących celebrowanie sportowych emocji w symbolicznym gronie, jak i dla tych traktujących
mundial jako okazję do fiesty w szerszym towarzystwie. Zachęcam zatem do czerpania synergii z mudialowej oferty zdrowej marki HELIO.

Konrad Pych
Członek Zarządu
Hebar
Z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, przełom czerwca
i lipca będzie gorącym okresem dla kibiców, a także dla branży
detalicznej. Polacy będą w tym czasie spędzali dużo czasu ze
swoimi przyjaciółmi śledząc zmagania najlepszych drużyn świata,
a do spotkań będą poszukiwali smacznych i zdrowych przekąsek. Warto zaproponować im produkty, które nawiążą do tej imprezy także opakowaniem, co
zwiększy chęć zakupu rozemocjonowanych kibiców. Orzeszki solone i niesolone firmy Hebar
w limitowanych opakowaniach w kształcie koszulek piłkarskich doskonale spełniają te kryteria. W trakcie Mistrzostw Świata nie może ich zabraknąć w żadnej strefie przykasowej ani
obok półki z piwem. Przy okazji warto wprowadzić inne przekąski z oferty Hebar, np. słodkie
orzeszki w karmelu i chipsy bananowe dla najmłodszych kibiców i naturalne orzechy dla świadomie odżywiających się.

HEBAR

Chipsy
bananowe

Orzeszki
ziemne
w karmelu

Orzeszki solone
i niesolone
w limitowanych
opakowaniach

kupowanych piw), następnie puszki (ok. 30%),

panie promocyjne bądź specjalne opakowania

a na końcu butelki bezzwrotne (ok. 10%).

produktów. Przykładem jest marka Harnaś,

Podsumowując konsumenci chętnie kupu-

która w nowym spocie zagrzewa do kibicowa-

ją w przypadku dużych imprez chipsy i piwo,

nia. W spocie Harnaś powołuje całą Polskę do

szczególnie przed ważnymi meczami i w go-

drużyny kibiców - Reprezentację Najlepszych

rące dni. Na zbliżające się duże wydarzenie

Kibiców – „Orłów Harnasia”. To tylko część

sportowe producenci zaplanowali wiele kam-

działań marki związanych ze zbliżającymi się

panii jak również nowe opakowania produk-

sportowymi emocjami. W ramach kampanii

tów nawiązujące do mundialu. Zwrócą one

marka podjęła współpracę z Tomaszem Hajto,

z pewnością uwagę kibiców zaopatrujących się

znanym i lubianym komentatorem sportowym.

w sklepie w przekąski do meczu, dlatego warto

W punktach sprzedaży w całej Polsce konsu-

zaplanować specjalną półkę dla kibica obfitują-

menci w różnych aktywacjach i konkursach or-

cą w tego typu produkty.

ganizowanych przez sklepy handlu tradycyjne-

Przygotowania producentów
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go i nowoczesnego będą mogli wygrać główny
rekwizyt kibiców czyli flagę Orłów Harnasia!

Producenci w związku ze zbliżającą się oka-

W sklepach będą również dedykowane mate-

zją do większej sprzedaży przygotowali kam-

riały POSM. Carlsberg przygotował specjalne

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
SOKOŁÓW

Kabanosy francuskie

Salami chips

Marcin Bałanda
Dyrektor Spółki ds. PR i Komunikacji
Sokołów
Sportowym emocjom towarzyszy zazwyczaj wzmożony apetyt. Sokołów przygotował w tym
roku szeroką gamę przekąsek mięsnych, nie tylko dla miłośników tradycyjnych produktów, ale
również dla poszukiwaczy wyrafinowanych smaków. W tym segmencie niezmiennie królują
kabanosy, dlatego proponujemy konsumentom nasze kabanosy międzynarodowe w 7 różnych
odsłonach. Różnią się one rodzajem użytego do ich wyrobu mięsa – np. Kabanosy polskie
przygotowane są z wieprzowiny, argentyńskie z wołowiny, a tureckie z drobiu. Znaczącą różnicę robią też odmienne mieszanki przypraw, dzięki czemu, chociażby nasze Kabanosy węgierskie, mają wyraźnie paprykowy posmak.
Nie mamy wątpliwości, że podczas mundialu doskonale sprawdzą się nasze Salami chips. Cienkie chipsy przygotowane na bazie salami tworzą doskonałą przekąskę, jak i świetny dodatek,
np. do pizzy. Obecnie posiadamy 9 wariantów smakowych, m.in.: tradycyjne, bekonowe, śródziemnomorskie oraz fromage. Nasza oferta zawiera również przekąski dla osób poszukujących jeszcze intensywniejszych doznań smakowych. Poszukiwaczy nowości zachęcamy do
spróbowania Salamitek pleśniowych, wędzonych lub pepperoni.

KO NSPOL
KONSPOL

Paluszki z kurczaka + sos czosnkowo-ziołowy KONSPOL – panierowane kawałki mięsa
z kurczaka przygotowane do szybkiego podgrzania w piekarniku, frytkownicy lub na patelni. Chrupiące paluszki mogą stanowić błyskawiczną przekąska na domowę imprezę
ze znajomymi, ale również świetnie sprawdzą się w roli mięsnego dodatku do obiadu.
Można podawać je w duecie z sosem czosnkowo-ziołowym, który został dołączony do
opakowania.
Gramatura 250 g.

Paluszki z kurczaka

PIERWSZY MECZ POLAKÓW ODBĘDZIE SIĘ
19 CZERWCA W MOSKWIE GDZIE REPREZENTACJA
ZAGRA Z SENEGALEM. NASTĘPNIE 24 CZERWCA
Z KOLUMBIĄ W KAZANIU A 28 CZERWCA Z
JAPONIĄ W WOŁGOGRADZIE
TBM

Non Stop
Gaming chrupki
kukurydziane
fromage

edycję puszek, poświęconą wyłącznie jed-

karskiego święta pod okiem trenera Adama

nej postaci. Jej bohaterem jest Jerzy Dudek

Nawałki. Natomiast w trwającej od kwietnia

– legenda Ligi Mistrzów i jeden z najbardziej

loterii „Warka biało-czerwoni” rozda kibicom

utytułowanych polskich piłkarzy. Elementem

aż 2 mln chust z podpisem trenera Adama Na-

kampanii Heinekena pod hasłem „Poczuj le-

wałki oraz 4 mln piw.

gendarne emocje” będzie także najdłuższa

To tylko nieliczne z akcji producentów wspo-

w historii marki loteria konsumencka. W co-

magających polską drużynę w rozgrywkach.

dziennych losowaniach, będzie można wy-

Natomiast limitowane opakowania, biało-czer-

puszki z elementami biało-czerwonymi oraz

grać: wyjazdy na mecze Ligi Mistrzów i Super-

wone barwy i celebryci związani z reprezenta-

numerami od 0 do 9, z których można układać

pucharu Europy, PlayStation 4 Pro z zestawem

cją Polski na opakowaniach będą przyciągały

np. wyniki meczów lub numery ulubionych

VR oraz 30 piłek z podpisem Jerzego Dudka.

i zachęcały do zakupu każdego kibica. Warto

Warka zaprasza do wyśnionego świata

na tę okazję przygotować dodatkową wystaw-

mężczyzn i odsłania jego futbolowe obli-

kę, na której nie zabraknie przekąsek, napojów

Z kolei marka Heineken po raz pierwszy

cze. W nowym spocie, można zobaczyć jak

i piw, które znajdą się w niezbędniku kibica.

w historii wprowadziła na rynek limitowaną

mieszkańcy Planety Warka szykują się do pił-

piłkarzy. Z kolei kapsle butelek piwa Carlsberg
są oznaczone flagami 32 państw.
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Piłkarskie mistrzostwa świata w Rosji roz-

Kategorie produktów

Wiejskie Ziemniaczki Kibicują Naszym!
Wiejskie Ziemniaczki ponownie zapraszają do
wspólnego kibicowania Polakom, tym razem
podczas Mundialu! Z tej okazji producent oferuje
Limitowaną serię Wiejskich Ziemniaczków, w biało-czerwonych opakowaniach.
Na Mundial przygotowane zostały również specjalne biało-czerwone kartony, które pomogą w budowaniu i wyróżnieniu ekspozycji w punktach
sprzedaży podczas piłkarskiego szaleństwa!
Według konsumentów Wiejskie Ziemniaczki są
najbardziej wiarygodnym produktem polskiego
pochodzenia. Atrakcyjna szata graficzna, wpisująca się w tegoroczne święto kibiców futbolu z pewnością wpłynie na wzrost zainteresowania produktem i zwiększy jego rotację w sklepach.

Z OFERTY PRODUCENTA
GRUPA ŻYWIEC
Desperados
Nocturno 7

!

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

PIWOWARSKA

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

Żubr

poczną się 14 czerwca i potrwają do 15 lipca.

19 czerwca w Moskwie gdzie reprezentacja

Mecze reprezentacji to dla wszystkich fanów

zagra z Senegalem. Następnie 24 czerwca z

największe święto. Polska została wylosowana

Kolumbią w Kazaniu a 28 czerwca z Japonią

będą wszelkiego typu przekąski oraz piwo,

do grupy H, rywalami Polskiej reprezentacji

w Wołgogradzie. W tych dniach z pewnością

które przed meczami będą znikały z półek

będą drużyny narodowe: Senegalu, Kolumbii

każdy kibic będzie wspierał polskich zawodni-

w okamgnieniu.

i Japonii. Pierwszy mecz Polaków odbędzie się

ków. A nieodłącznym kompanem kibicowania

Monika Kociubińska
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informacja handlowa

THE LORE NZ BAHLSEN SNACK-WO RLD

Kategorie produktów

Letnie trunki
Słoneczne, ciepłe dni lata, to nie tylko czas na schłodzone piwo. W sklepach znajdziemy mnóstwo
wysokoprocentowych alkoholi, które cieszą się powodzeniem również o tej porze roku. Sprawdzamy propozycje
producentów na najbliższy sezon i pytamy detalistów o sprzedażowe hity.
szy asortyment w segmencie, jest wystawiony na

Joanna Kowalska
Redaktor H&D

Piwo, piwo, piwo

półkach w strefie samoobsługowej, gdzie można

Niska cena, a także zwykle stosunkowo nie-

je samodzielnie włożyć do koszyka. Natomiast

wielka zawartość alkoholu powodują, że wolu-

bardziej wartościowe produkty, jak wódki, wina

men sprzedaży piwa jest bardzo duży. Nic więc

czy whisky i wermuty podawane są zaintere-

dziwnego, że zarówno duże jak i te lokalne

sowanym zza lady w momencie podejścia do

browary inwestują w rozwój swojego portfolio.

Wolumenowo sprzedaż alkoholi zwiększa

kasy. Takie rozwiązanie nie tylko niweluje ryzy-

Jak wynika z danych zebranych przez Kantar

się w trakcie ciepłych miesięcy. Duży wpływ

ko kradzieży, ale też sprawia, że klient czekając

Millward Brown, wielu Polaków sięga po piwo

na taki skok ma duże zainteresowanie piwem,

w kolejce ma sporo czasu, by przyjrzeć się całej

raz lub 2 razy w tygodniu. Spośród osób prze-

które w dalszym ciągu pozostaje kategorią se-

ofercie alkoholu i zdecydować się na zakup.

badanych przez instytut, aż 38% osób udzieliło

zonową. Na wysokie liczby sprzedanych sztuk

A jak uatrakcyjnić ofertę i spowodować

takiej odpowiedzi. Do spożycia tego trunku

składa się też znaczny odsetek wódek czystych

wzrost zysków? Przede wszystkim należy do-

2-3 razy w miesiącu przyznało się natomiast

i smakowych w małych formatach. Jednak ich

brze zaprezentować dostępny asortyment.

prawie 19% uczestników badania. 13% to

rotacja nie jest zależna od pogody, ponieważ

Przydatne jest tu zachowanie odpowiedniego

z kolei wynik deklarujących spożywanie piwa

sprzedają się w dużych ilościach przez cały rok.

ustawienia butelek w zależności od ceny. Na-

3-4 razy w tygodniu.

Kategoria pełna zysków

leży pamiętać, że droższy asortyment powi-

We wspomnianym badaniu, przeprowadzo-

nien zawsze znajdować sę na wysokości wzro-

nym w okresie od stycznia do grudnia 2017 r.,

Alkohol to kategoria, która jest w stanie

ku, zachęci to klienta do kupienia właśnie tych

zapytano też o preferowane marki piwa. Najczę-

znacznie podnieść zyski sklepu. Wysokie za-

produktów. Warto też umieścić z tyłu regału

ściej w odpowiedziach ankietowanych pojawiał

interesowanie klientów tego typu produktami

alkoholowego lustro, które sprawi, że optycz-

się Żubr i Żywiec. Wysoko znalazły się też Tyskie

powoduje, że przychodząc po nie do placówki,

nie półka stanie się głębsza. Ważne jest tu też

Gronie, Kasztelan, Lech Premium, Warka Jasne

zrobią też inne zakupy. W mniejszych sklepach

dobre oświetlenie, by klient wyraźnie widział

Pełne, Tyskie Klasyczne, Redd’s, Perła Chmielo-

zazwyczaj układ jest taki, że piwa, jako ten tań-

wszystkie etykiety.

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

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA
informacja handlowa

BZK ALCO

Senator
Komorowski
Organic Vodka
700 ml

Björn 700 ml

!

Kazimierz
Wielki 500 ml

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

500 ml

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

Janosik morelowy
200 ml

Janosik morelowy
100 ml

Kordiały Senator Komorowski
500 ml

O piwnych trendach latem
Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny

nia pragnienia, a te funkcje najlepiej spełnia

Związku Pracodawców Przemysłu Piwowar-

w ciepłym sezonie, tradycyjnie otwieranym

skiego – Browary Polskie tłumaczy główne

długim majowym weekendem. Czas wypo-

trendy w spożyciu piwa w letnich miesiącach,

czynku urlopowego i wydarzeń pod chmurką

na podstawie danych z ubiegłego roku. W tym

zwykle sprzyja zwiększonej sprzedaży. Jednak

czasie, jeśli chodzi o wybór piwa najczęśćiej

drugi i trzeci kwartał minionego roku był wy-

zauważane jest skłanianie się ku produktom

jątkowo mało łaskawy dla piwnego segmentu.

z zerową zawartością alkoholu i sugerowanie

Wiosenne miesiące zaskoczyły bardzo niskimi

się smakiem trunku zamiast ceną.

temperaturami, lato też nie należało do najbar-

„Polacy coraz częściej wybierają piwo

dziej upalnych, co w efekcie przełożyło się na

ze względu na jego smak, nie przywiązując

niższe spożycie niż zazwyczaj. Czy w tym roku

już tak dużej wagi do zawartości alkoholu.

będzie „pogoda dla piwoszy”? Póki co aura

W ostatnim roku branża browarnicza odno-

dopisuje, a prognozy wskazują, że lato będzie

towała wzrost sprzedaży piw bezalkoholo-

ciepłe i słoneczne, możemy więc myśleć opty-

wych i niskoalkoholowych (o 22,9%) oraz

mistycznie o zbliżającym się sezonie” – tłuma-

piwnych specjalności (o 16,9%). Równolegle

czy Bartłomiej Morzycki.

nastąpił spadek sprzedaży najmocniejszych

www.hurtidetal.pl

„Spotkanie towarzyskie, relaks, odpoczynek,

piw (o 6,2%). Za rosnącą popularnością piw

a także oglądanie telewizji

lekkich oraz pogonią za smakiem stoi zmiana

które najczęściej towarzyszą piciu piwa. Żad-

stylu życia na zdrowy i aktywny. W ten trend

ne wydarzenie tak dobrze nie spełnia tych

wpisują się rosnące notowania radlerów, shan-

wszystkich warunków jak duża impreza spor-

dy czy piw z dodatkiem soków owocowych,

towa. Niebawem Polacy przed telewizorami,

które w sezonie letnim cieszą się największym

w pubach, czy w strefach kibica będą dopin-

powodzeniem. Z tego powodu piwni produ-

gować drużynę narodową podczas mundialu

cenci regularnie powiększają swoje portfolio

w Rosji. Na ogół podczas lata z turniejem spo-

o rozmaite warianty piw smakowych. Coraz

życie piwa w Polsce jest wyższe w porównaniu

bardziej zróżnicowana kategoria piwna to do-

do okresu bez mistrzostw Świata lub Europy,

bry grunt pod utrzymywanie zainteresowania

więc również z tego powodu bieżący rok może

konsumentów chmielowym trunkiem nie tylko

okazać się nieco bardziej pomyślny dla piwnej

w sezonie” – wyjaśnia ekspert.

branży. Oby nasza piłkarska reprezentacja gra-

to okoliczności,

chodzi

ła w turnieju jak najdłużej!” – podsumowuje

o sprzedaż i spożycie piwa mają też pogo-

ekspert Związku Pracodawców Przemysłu Pi-

da, a także wydarzenia sportowe. „Piwo jest

wowarskiego – Browary Polskie.

Niebagatelne
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firmy zajmujące się
produkcją, obrotem
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o wychowaniu w trzeźwości).

Fresco

informacja handlowa

AMBRA

Agata Domaradzka
Dyrektor Marketingu
AMBRA
AMBRA S.A. otwiera sezon przyjemności i orzeźwienia, wprowadzając do sprzedaży dwa nowe owocowe smaki Fresco Frizzante: Fresco Frizzante Fragola i Fresco Frizzante Mango & Pesca
o niższej zawartości alkoholu 5,5% oraz unikalny na rynku format
opakowania: poręczną odkręcaną butelkę 250 ml. To propozycja
na niezobowiązujące wakacyjne okazje. Będziemy namawiać konsumentów do picia Fresco
Frizzante przez słomkę wprost z małej butelki, co pokazuje wino w nowym świetle – jako
wakacyjną orzeźwiającą propozycję.
Letnim „must have” pozostaje CIN&CIN Prosecco. W tym sezonie CIN&CIN – najbardziej kobieca marka win – zgodnie z hasłem „Lubię tak” zachęca Polki do przyjemności i życia na
własnych zasadach.
Cydr Lubelski rozpoczyna sezon w premierowej butelce o pojemności 400 ml. Nowy format
promować będzie hasło „Więcej cydru dla Ciebie!”. Jego sukces tkwi w naturalności. Wytwarzany jest ze świeżo tłoczonego soku z polskich jabłek w procesie naturalnej fermentacji. Dzięki temu ma intensywny i orzeźwiający smak.

że 2-3 razy w ciągu tego czasu (prawie 44%).
Wśród

Spożycie wina
Wino cechuje się bardzo szerokim spektrum
smaków i odmian. Klienci kierują się nie tylko
ceną i kolorem, ale coraz częściej także tym,
do jakich potraw czy okoliczności pasuje dana
odmiana tego trunku.

marek

najczęściej

intensywnie w ostatnim czasie. W tym sezo-

spożywanych

nie możemy się spodziewać jeszcze większej

w przypadku win musujących i szampanów

dynamiki wzrostu. Owocowe smaki cieszą się

znalazły się Dorato, Cin & Cin, Russkoje Igri-

latem szczególnym powodzeniem” – opisuje.

stoje, a także Michael Angelo czy Martini Asti
i Carlo Rossi Sparkling.

Branża winiarska

„Typowo letnią kategorią jest również cydr
– niskoalkoholowy, jabłkowy napój, który pojawił się na polskim rynku 5 lat temu. Chociaż
rynek cydru nie rozwinął się jeszcze w naszym

„Słońce, relaks i wakacyjny nastrój zdecydo-

kraju tak bardzo, jak wskazywały na to progno-

Według danych instytutu Kantar Millward

wanie wpływają na konsumentów i ich wybory.

zy, możemy się spodziewać, że w kolejnych

Brown Polacy najczęściej piją wino z inten-

Latem chętniej sięgamy po orzeźwiające trun-

latach sytuacja ta ulegnie zmianie. Cydry są

sywnością wynoszącą kilka okazji w roku. Taką

ki – lżejsze zarówno pod względem smaku, jak

jedną z najszybciej rosnących kategorii napo-

częstotliwość spożycia tego trunku zadeklaro-

i mocy alkoholu” – komentuje Magdalena Zie-

jów na świecie. Dużą popularnością cieszą się

wało ponad 40% badanych. 2-3 razy w mie-

lińska – Prezes Związku Pracodawców Polska

m.in. w Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Francji

siącu sięga po nie 24% respondentów, a raz

Rada Winiarstwa.

i Niemczech. Polacy chętnie adaptują świato-

w tym samym okresie – prawie 20%. W mniej-

„Fenomenem ostatnich dwóch lat jest prosec-

we trendy, a potencjał produkcyjny naszego

szości były osoby pijące wino raz w tygodniu

co. W roku 2017 kategoria ta odnotowała 40%

kraju jest ogromy. Jesteśmy przecież potęgą

lub cześciej (prawie 9%), a także raz w roku lub

wzrostu w ujęciu wartościowym i stała się siłą

sadowniczą, mamy zatem znakomite warunki,

rzadziej (prawie 7%).

napędową rozwoju całego segmentu win mu-

by modny obecnie cydr stał się naszą specjal-

A jakie marki wybierają Polacy? W ankiecie

sujących. Jest to powiązane ze zmianą modelu

nością” – podsumowuje Prezes Związku Pra-

instytutu przeważało Carlo Rossi. Marka ta po-

konsumpcji. Jeszcze kilka lat temu, wina musu-

codawców Polska Rada Winiarstwa.

jawiała się w ponad 1/3 odpowiedzi na wspo-

jące spożywane były głównie w okresie nowo-

mniane pytanie. Bardzo często ankietowani

rocznym, a także sporadycznie, dla podkreślenia

wspominali też o winach Tokaj, Fresco, Sophia,

rangi ważnych wydarzeń. Teraz lato przynosi

Whisky nie jest alkoholem, który Polacy spo-

El Sol, Egri Bikaver czy Jacob’s Creek.

drugi pik sprzedażowy – w ciepłe dni wina mu-

żywają na co dzień. Potwierdzają to deklaracje

sujące konsumowane są bez szczególnej okazji,

konsumentów zebrane przez Kantar Millward

dla relaksu i orzeźwienia” – wyjaśnia ekspertka.

Brown. Jak się okazuje, badani najczęściej po-

Latem nie można jednak zapomnieć o winach musujących i szampanie. Jednak sięgamy

Deklaracje spożycia whisky

po nie nieco rzadziej niż po klasyczny wariant

Magdalena Zielińska zauważa też inne ten-

twierdzali, że piją whisky kilka razy w roku.

bez bąbelków. Najczęściej w odpowiedziach

dencje w branży. „Drugim istotnym trendem

Takiej odpowiedzi udzieliło nieco ponad 52%

ankietowanych pojawiała się deklaracja spoży-

jest moda na wino z dodatkiem soków – to ko-

osób zapytanych przez instytut. Ponad 26% ba-

cia raz w roku lub rzadziej (prawie 48%), a tak-

lejny segment winiarski rozwijający się bardzo

danych delektuje się tym trunkiem raz w mie-
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BROWN-FORMAN
POLSKA

Małgorzata Infeld
Senior Brand Manager Finlandia Vodka
Brown-Forman Polska
Latem konsumenci szczególnie chętnie sięgają po wódki smakowe. Na ich popularność w tym okresie wpływa fakt, że długie,
letnie wieczory sprzyjają spotkaniom, podczas których coraz częściej serwowane są drinki. Do ich przygotowywania zaś idealnie
nadają się właśnie wódki smakowe, zwłaszcza te z segmentu
premium, które wyróżniają się perfekcyjnie zbalansowanym smakiem. Przygotowane na ich
bazie drinki, nawet te najprostsze, stają się niezwyczajne. Dlatego też każdy detalista powinien
zadbać o to, żeby latem w jego ofercie dostępne były smakowe wódki z segmentu premium.
Idealnym rozwiązaniem jest zaopatrzenie sklepu w produkty z portfolio Finlandia® Vodka. Siedem dostępnych smaków – od egzotycznych, takich jak: kokos, mango, limonka i grapefruit,
po żurawinę, czy czarną porzeczkę to gwarancja, że każdy klient znajdzie wódkę, odpowiadającą jego potrzebom.

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

Finlandia Coconut
Vodka

siącu lub częściej. Z kolei raz w roku lub rzadziej sięga po niego prawie 22% respondentów.
Najczęściej wybieraną przez polskich konsumentów marką jest Ballantine’s. Podobnym
zainteresowaniem, jeśli chodzi o spożycie, cieszy się Jack Daniel’s, a także Johnnie Walker.
Bardzo często ankietowani przez Kantar Millward Brown wskazywali na Grant’s, Jim Beam,
a także Chivas Regal i Jameson.

Letnie preferencje
Jarosław Buss, właściciel sieci sklepów Ballantines oraz firmy Tudor House podkreśla, że

whisky w Polsce. Jeszcze kilka lat temu alkohol

imbirowym oraz aromatyczną herbatą. Więk-

whisky to produkt, który podlega działaniu se-

ten kojarzony był wyłącznie z dystyngowanymi,

szość koktajli z użyciem whisky serwowanych

zonowości, dlatego rotacja alkoholi z tego seg-

dobrze sytuowanymi Panami w średnim wieku,

jest z kruszonym lodem, co poza większym

mentu w ciepłych miesiącach różni się od tej

którzy powolnie sączyli go przy kominku. Dziś

orzeźwieniem pozwala złamać i zmiękczyć

w czasie chłodniejszej części roku.

rynek whisky dynamicznie się rozwija. Coraz

smak bardziej wytrawnych i dymnych odmian
tego alkoholu” – wyjaśnia Jarosław Buss.

„W okresie letnim jego sprzedaż mocno spa-

częściej sięgają po niego również młodsi kon-

da. Nie da się porównać tego czasu z okresem

sumenci (grupa w przedziale wiekowym 25-35)

świąt Bożego Narodzenia, kiedy klienci często

i piją zarówno z lodem, colą, a nawet w formie

poszukują produktów premium (whisky single

drinków. Wiele koncernów i destylarni zauwa-

Badania przeprowadzone przez Kantar Mill-

malt), które wpiszą się w definicję wyjątko-

ża ten trend i reaguje na potrzeby rynku, pro-

ward Brown pokazują, że wódka jest trunkiem

wości, unikatowości, z aromatami przypomi-

mując koktajle z użyciem swoich whisky. Popu-

okazjonalnym, do którego najczęściej siadamy

nającymi ten okres czy nawet Świąt Wielka-

larny w okresie letnim jest koktajl Mint Julep,

kilka razy w roku. Prawie połowa badanych

nocnych, gdzie whisky coraz częściej zaczyna

bazujący na Bourbonie, np. Rebel Yell, syropie

zadeklarowała właśnie taką częstotliwość spo-

królować lub przynajmniej dzielić przestrzeń

cukrowym, liściach mięty i kruszonym lodzie

życia. Raz w miesiącu pije ją niemal 20% osób

na stole z innymi mocnymi trunkami. Niemniej

oraz Teeling Summer Iced Tea Cocktail, skom-

zapytanych przez instytut, a 2-3 razy w tym

warto zauważyć, że zmienia się kultura picia

ponowany z wytrawnym aperolem, likierem

samym okresie – ponad 17%. Do spożywania
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WYBOROWA PERNO D RICARD

WYBOROWA PERNOD
RICARD
Absolut Lime

!

BACARDI
MARTINI
POLSKA

Martini Bianco

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

Dobry Cydr Bio
1l
(Ustawa z dnia

26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości).

Beata Świątkiewicz, Ekspedientka
Sklep Elf
ul. Przyjemna 6, Włocławek

wódki raz w roku lub rzadziej przyznało się z

A w sklepie...

kolei prawie 10% dorosłych biorących udział w

Jeśli lato to obowiązkowo w ofercie sklepu

badaniu, a niecałe 4% wskazało, że pije ją raz

musi się znaleźć większa niż w pozostałych

w tygodniu, a nawet częściej.

miesiącach roku liczba wariantów piwa. Tak

Dobry
Lemon 1 l
i 330 ml

Polski rynek jest bardzo nasycony jeśli cho-

też wygląda to w sklepie Elf we Włocławku.

dzi o wszelkiego rodzaju wódki. Badanie insty-

„Bardzo ważna w przypadku piwa jest promo-

tutu wskazuje natomiast, które z marek są naj-

cja i konkursy konsumenckie. Właśnie dlate-

powodu klientów, ponieważ niemal co 2 czy 3

częściej spożywane przez dorosłych Polaków.

go bardzo dobrze sprzedaje się u nas Harnaś,

butelka wygrywa” – opowiada Beata Świątkie-

I tak na szczycie listy pojawiły się Finlandia

szczególnie w tym roku, ponieważ wyjątkowo

wicz, ekspedientka we włocławskim sklepie.

i Krupnik. Nieco rzadziej w polskich domach

często można zdobyć kolejne butelki. Mamy

„Wiele osób patrzy też na cenę piwa i jego

goszczą: Żubrówka Biała, Żołądkowa Czysta

klienta, który od początku trwania promocji

moc. W tym przypadku najczęściej kupowane

de Luxe, Wyborowa i Soplica. Dalej wśród od-

znalazł blisko 100 kapsli z wygraną. Większość

jest Kuflowe, bo mimo tego, iż mało kosztuje,

powiedzi ankietowanych pojawiały się Żołąd-

ze szczęśliwych piw sama mu sprzedałam, więc

ma wysoką zawartość alkoholu. Procenty mają

kowa Gorzka, Stock, Żubrówka, Bols Vodka,

nie mam powodu wątpić w jego słowa. W tym

też znaczenie w przypadku lżejszych piw, tzw.

Luksusowa, Absolwent czy Sobieski.

roku jest wyjątkowo dużo zadowolonych z tego

radlerów. Latem sprzedaje się ich naprawdę
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W okresie letnim konsumenci sięgają głównie po delikatne i orzeźwiajace smaki. W segmencie alkoholi, w punktach sprzedaży, wyjątkową popularnością cieszą się w tym czasie
białe, lekkie wina, jak np. australijskie Jacob’s Creek Moscato. To delikatnie musujące,
słodkie wino jest kompozycją tropikalnych aromatów oraz owocowej słodyczy. Idealnie
komponuje się z lekkimi przekąskami, sałatkami czy deserami.
W ciepłe dni równie popularne co świeże smaki wina, są koktajle. Doskonałą propozycją
na upalne dni jest Ballantine’s Brasil z lodem, z dodatkiem limonki czy też miodu. Dlatego,
poza trunkami detaliści powinni pamiętać o odpowiednich dodatkach do koktaili takich
jak cytrusy czy zioła.
Letnie miesiące w Polsce to oczywiście sezon ślubno-weselny. Jeden z czołowych produktów firmy Wyborowa Pernod Ricard, wódka Pan Tadeusz, od lat towarzyszy Polakom
w tych wyjatkowych okazjach. Produkt ten, nie tylko spełni oczekiwania gospodarzy wesela oraz gości, ale także sprawdzi się na spotkaniach towarzyszących zaślubiom, takim
jak np. wieczory kawalerskie czy poprawiny.
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STOCK POLSKA
Jim Beam Black
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Marker’s Mark
Whisky

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

Paweł Wójcik, Właściciel
Delikatesy Mati
ul. Gościnna 8, Łódź

młodsze osoby. Numerem jeden w tej kategorii

wtedy, by przygotować ładne opakowania dla

jest Cydr Lubelski.

butelek, a w sklepie we Włocławku są one

Coś mocniejszego

dobrze wyeksponowane. A jakie marki są
na półce? M.in. Jim Beam, Red Label, Black

W przypadku wódki, niezależnie od ofero-

Label, Jameson, Jack Daniel’s, Ballantine’s,

wanej marki, najlepiej we Włocławku rotują

Grant’s, Passport Scotch, Dark Whisky, Chivas

małe formaty butelek – 100 i 200 ml. „Jeśli

czy William Peek.

mam wymienić, to wśród najlepiej sprzedających się produktów są Lubelska i Soplica w

Pewne wybory

przypadku kolorowych i Żołądkowa de Luxe,

W przypadku wina, klienci sklepu Elf nie

Żytniówka, 1906 w przypadku czystych. Jed-

poświęcają zbyt dużo czasu na jego wybór.

nak wyższa półka, jak np. Finlandia, również

Pani Beata zaznacza, że w większości przy-

cieszy się sporym zainteresowaniem” – opo-

padków przychodzą oni po swoją ulubio-

wiada pani Beata. Dodaje, że wszystko za-

ną markę nie zastanawiając się zbyt długo.

leży od upodobań klienta i zasobności jego

W tym przypadku jest bardzo niskie zain-

portfela. Oferta jest bardzo szeroka. Oprócz

teresowanie nowościami, nie ma też zbyt

wspomnianych marek, w sklepie znajdziemy

wielu pytań jakie wino będzie pasowało do

dużo, a dla klientów ważne jest to, że zawar-

wiele wariantów innej wódki. Są to m.in.

konkretnych potraw. W tym segmencie na

tość alkoholu to tylko 2%” – zaznacza pani

Bols, Stock, Saska, Żołądkowa Gorzka, Żubr,

paragonach najczęściej pojawiają się Carlo

Beata. Ekspedientka podkreśla też, że dużym

Smirnoff, Wyborowa, Sobieski czy Luksusowa

Rossi, Kadarka i Fresco.

zainteresowaniem cieszą się też piwa bezalko-

i Kazimierz Wielki.

Totino Techno
& Ice Cool

„Kobieta czy mężczyzna? Trudne pytanie.

holowe, które potrafią mocno orzeźwić, a tym

Nie tak często jak wódka, ale również do-

Alkohol sprzedajemy w podobnych ilościach

samym ich wypicie nie wyklucza chociażby

brze sprzedają się whisky i likiery. Lato nie

niezależnie od płci i w mojej opinii jest to wy-

możliwości prowadzenia samochodu.

jest najlepszą porą na ich sprzedaż, bo praw-

równana sprzedaż. Generalnie kobiety prefe-

We włocławskim sklepie sprzedaż cydru

dziwy boom przychodzi w okolicach świąt

rują lżejsze trunki, a także te słodkie, dlatego

wygląda nieco odwrotnie niż mogłoby się

Bożego Narodzenia, kiedy klienci szukają

częściej niż panowie sięgają po wina, piwa

zdawać. Większa rotacja jest zauważalna w zi-

zestawów prezentowych, a trunki te idealnie

smakowe czy wermuty i likery. Mężczyźni pre-

mowych miesiącach, a głównymi klientami są

nadają się do tego celu. Producenci dbają

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

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Somersby
Watermelon

!

Okocim Radler

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

Kasztelan
niepasteryzowane

informacja handlowa

CARLSBERG
POLSKA

Beata Ptaszyńska-Jedynak
Communications Director
Carlsberg Polska
Latem chętnie sięgamy po piwo – jeśli pogoda dopisze zapełniają się ogródki piwne, w ruch idą grille. Ponad 70%
konsumentów deklaruje, że latem oczekuje na nowe smaki
i innowacje piwne. Z oferty Carlsberg popularnością cieszą
się nagradzane medalami radlery okocimskie z tegoroczną
nowością Okocim Radler Truskawka z kwiatem lipy oraz napoje piwne Somersby. Tego
lata nowy orzeźwiający arbuzowy smak Somersby Watermelon powinien przypaść do
gustu konsumentom.
Nie zapominajmy, że latem wszystkie piwa, szczególnie lagery, piwa pszeniczne i inne są
źródłem orzeźwienia i ich konsumpcja w tym czasie znacząco wzrasta. Na spotkania z bliskimi polecamy Okocim Klasyczną Pszenicę nagrodzoną złotym medalem European Beer
Star, Okocim Jasne Pełne oraz Carlsberga. Do potrwa z grilla doskonale pasuje Kasztelan
Niepasteryzowane. Liczymy, że w tym roku pogoda dopisze.

nie różnych piw, od pszenicznych po moc-

wyjątkowo dużą pulę nagród w postaci ko-

ne portery, dlatego staram się mieć wszystkie

lejnego piwa, po znalezieniu odpowiedniego

pozycje w jednym czasie. Dużym zaintere-

hasła pod kapslem. Dobrze sprzedają się też

sowaniem cieszą się piwa dojrzewające. Ich

inne marki: Żubr, Warka, Tyskie, Desperados,

specyfiką jest to, że mają długą datę ważno-

Królewskie, EB, Somersby, Lech czy Żywiec.

ści, czasem nawet kilka lat. Jednak w różnym

Pan Paweł mówi, że sprzedaż jest podobna

czasie od dnia produkcji będą miały inny

i wszystkie dostępne marki rotują jednakowo.

smak. Takie piwo będzie inaczej smakowało

Bardzo istotną sprawą jeśli chodzi o sprzedaż

teraz, a inaczej za miesiąc, więc można za

piwa latem jest dostępność schłodzonych

każdym razem odkrywać nowe aromaty, co

butelek. W tym czasie, im więcej będzie ich

tutejszy klient bardzo docenia. Mam też bar-

w lodówkach, tym zainteresowanie, a tym sa-

dzo ciekawą ofertę typowo na lato, czyli piwa

mym zyski będą większe.

czy wódka, ale oczywiście w ich przypadku

z sokami owocowymi, np. śliwka czy wiśnia

numerem jeden jest piwo” – zaznacza Beata

produkowane na miodzie gryczanym. Spro-

Świątkiewicz.

wadzam asortyment z 3 browarów regional-

Z wódki najlepiej w łódzkiej placówce

nych, by zapewnić sporą różnorodność, choć

sprzedaje się Żytniówka. Detalista potwierdza,

Regionalne zyski

Duży wybór

numerem jeden jest Raciborskie i to w róż-

że duże znaczenie w tym przypadku ma atrak-

W łódzkim sklepie Mati, znajdującym się na

nych wariantach smakowych. Dalej, jeśli cho-

cyjna cena. Ale oferta jest znacznie szersza.

południu miasta pośrodku osiedla mieszkanio-

dzi o sprzedaż są piwa czeskie charakteryzu-

W sprzedaży są tu m.in. Krupnik, Lubelska,

wego, jest bardzo szeroka ekspozycja piw re-

jące się łagodniejszym smakiem” – zaznacza

Soplica, Żołądkowa de Luxe, Żubrówka, Żo-

gionalnych. Dla podkreślenia oferty i dużej ilo-

Paweł Wójcik, właściciel sklepu. Wyjaśnia, że

łądkowa Gorzka, Finlandia, Kazimierz Wielki,

ści różnych wariantów, właściciel zdecydował

klienci w przypadku trunków rzemieślniczych

Stumbras, Pan Tadeusz, Absolut, Ostoya, Stock,

się na zaprezentowanie tych rzemieślniczych

nie przywiązują zbyt dużej wago do ceny. Je-

Smirnoff, Saska, Wyborowa czy Luksusowa.

trunków na osobnym, drewnianym regale, któ-

śli ktoś się zna, woli kupić jedno dobre piwo

re wyróżnia się na tle całego sklepu.

zamiast pięciu innych.

Jeśli chodzi o wódki smakowe to przede
wszystkim sprzedaje się Soplica i Lubelska.

„Piwo sprzedaje się zawsze najlepiej. I to

„Oczywiście mam też asortyment z dużych,

Ważny jest smak – najwięcej w Delikatesach

niezależnie od pogody i pory roku. W okolicy

ogólnopolskich browarów, i jeśli chodzi o wo-

Mati sprzedaje się wariantów o smaku cytryny,

mam bardzo wielu smakoszy piw regional-

lumen to sprzedają się najlepiej. Tradycyjnym

a w dalszej kolejności wiśni.

nych, dlatego postanowiłem zainwestować

zestawem jest właśnie piwo, a do tego wód-

Sprzedaż bourbonu i whisky nie jest w tym

w szeroką ofertę tych trunków. Dla osób wy-

ka w formacie 100 lub 200 ml” – wyjaśnia

miejscu dobra ze względu na to, że okoliczne

bierających takie produkty ważny jest duży

detalista. W tym przypadku bardzo dobrze

duże markety są w stanie zaproponować dużo

wybór. Często decydują się na wypróbowa-

sprzedaje się Harnaś, który w tym roku ma

lepsze ceny na ten asortyment. Niemniej w
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Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Menedżer PR i marketingu strategicznego
TiM
Wakacje to czas podróży w nieznane i plenerowych spotkań. Gorące, słoneczne dni sprawiają, że poszukujemy orzeźwienia. Latem polecamy lekkie i świeże białe oraz różowe wina z oferty TiM
S.A. Cono Sur Bicicleta Pinot Noir Rose to propozycja dla miłośników wiśni, malin i śliwek. To właśnie te owoce odnajdziemy w bukiecie tego jednocześnie delikatnego i orzeźwiającego wina. Fanom słodyczy rekomendujemy
powstałe z inspiracji mistyczną, nadmorską miejscowością, położoną u wybrzeża Chile, białe,
słodkie Isla Negra Moscato. Świeże, soczyste i trwałe zachwyca aromatem owoców i kwiatów.
Idąc dalej szlakiem win proponujemy przenieść się do Kalifornii, gdzie słońce rozgrzewa nie
tylko krzewy winorośli, ale i serca ludzi, a Oak View znaczy miłość. Letnią podróż kończymy w
Hiszpanii, ciesząc się smakiem Sangrii Original Español. Podrónikom polecamy również Cydr
Polski Klasyczny i Rumiany, które doskonale orzeźwiają dzięki perlistym bąbelkom.

ofercie sklepu jest sporo marek, np. Ballanti-

pominać o stałych klientach. Jeśli nie znajdą

ne’s, Grant’s, Red Label, Jim Beam, Johnnie

oni trunków, po które przyszli – odejdą do

Walker czy Jack Daniel’s.

konkurencji. Latem nie można zapomnieć

W sprzedaży alkoholi bardzo istotna jest
dobrze skomponowana oferta. Nigdy nie
może być ona przypadkowa. Nie można za-

informacja handlowa

Patrycja Sikorska

TIM

Sangria Original
Espanol

!

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

Cono Sur Bicicleta
Pinot Noit Rose

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

o przygotowaniu lodówek na schładzanie
dużej ilości piwa.
Joanna Kowalska
reklama

!

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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Kategorie produktów

Zwierzęcy rynek
Miliony psów i kotów żyjących w naszym kraju najlepiej świadczą o tym, jak Polacy kochają zwierzęta. Za tym idzie
też coraz większa troska o to, by pupile te żyły jak najdłużej i w jak najlepszym zdrowiu. Prognozy rozwoju branży
zoologicznej są bardzo optymistyczne, dlatego producenci karmy i akcesoriów dla zwierząt starają się sprostać
rosnącym oczekiwaniom swoich klientów, którymi są właściciele czworonogów.

Joanna Kowalska
Redaktor H&D

Od lat utrzymuje się w branży trend pre-

doborem wody, a karmy mokre w naturalny

często Polacy podają psom karmę mokrą. Na

sposób jej im dostarczają. Nic więc dziwnego,

pierwszy rzut oka widać, że są to mniejsze

że w tym przypadku rozwija się wspomnia-

wartości. Jak wynika z badania 26% gospo-

ny segment, chociaż tutaj ilości podawanego

darstw domowych podaje psom tygodniowo

pokarmu, zarówno suchego jak i mokrego są

ok. 0,5 kg karmy mokrej w puszkach. 36% za-

podobne, bo właściciele zwykle karmią koty

deklarowało, że jest to ok. 1 kg. 2 kg serwuje

jednocześnie oboma wariantami.

psiakom nieco ponad 25% badanych rodzin,
a powyżej 3 kg – niecałe 13%.

miumizacji pożywienia dla psów i kotów. Je-

Taką zależność pokazują też wyniki ba-

dzenie dla czworonogów ma być nie tylko peł-

dania przeprowadzonego przez Kantar Mill-

nowartościowe, ale też różnorodne, wysokiej

ward Brown. Instytut podaje, że w polskich

jakości i przede wszystkim muszą smakować

gospodarstwach domowych podaje się psom

Koty, szczególnie te tzw. niewychodzące są

pupilowi. Równie ważne staje się też dostar-

znacznie więcej karmu suchej niż mokrej.

bardzo wybredne jeśli chodzi o karmę. Wiele

czenie wszelkiego rodzaju akcesoriów, jak

W przypadki tej pierwszej, 33% zapytanych

nich jest w stanie stać nad pełną miską i jej nie

m.in. żwirek, obroże, w tym również te prze-

o to rodzin znad Wisły deklarowało, że poda-

tknąć, jeśli nie ma tam pokarmu, który lubią.

ciwpchelne i przeciwkleszczowe, zabawki czy

je tymże czworonogom tygodniowo ok. 1 kg

Dużo bardziej niż inne zwierzęta przyzwyczajają

posłania i miski.

wspomnianego pokarmu. Nieco ponad 27%

się też do smaków i ciężko im odzwyczaić or-

wskazało natomiast, że ilość ta sięga ok. 2 kg.

ganizm od żywności, która była podawana. Stąd

To samo badanie, przeprowadzone w okresie

właściciele mają problem ze zmianą marki.

Sucha czy mokra?

Wybredne koty

W przypadku karmy dla psów, silny rozwój

od stycznia do grudnia 2017 r. potwierdziło,

W badaniu instytutu Kantar Millward Brown,

notuje wersja sucha. Jest łatwiejsza w przecho-

że w przypadki 1/5 gospodarstw domowych

ankieterzy zapytali m.in. o gramaturę podawa-

wywaniu, a w przypadku dużych zwierzaków

jest to już ok. 3 kg. Ponad 9% rodzin odpo-

nej karmy. Z racji oczywistego faktu, że koty

bardziej ekonomiczna i wygodniejsza do po-

wiedziało, że jest to ok. 4 kg, a niespełna 11%

są zwykle mniejsze od większości psów – ilo-

dania. Inaczej jest w przypadku pokarmu dla

– 5 kg lub więcej.

ści podawanej żywności są znacznie mniejsze.

kotów. Zwierzaki te często mają problem z nie-

Z OFERTY PRODUCENTA
PUPIL
FOODS

W przypadku wariantu mokrego w puszkach
bądź saszetkach niemal 44% gospodarstw do-

ankieta mająca potwierdzić w jakiej ilości i jak

mowych wskazało, że jest to ok. 0,5 kg tygo-

Justyna Guzielak

Karma sucha
TEO® z drobiem,
dla dorosłych
kotów 400 g

Dyrektor Działu Marketingu
PUPIL Foods

Karma
mokra TEO®
z drobiem,
dla dorosłych
kotów 415 g
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W podobnym czasie (październik 2016 r.
– wrzesień 2017 r.) została przeprowadzona
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Linia karm TEO® to szereg wysokiej jakości produktów żywieniowych dla psów i kotów. Łatwostrawne, o składzie ściśle dostosowanym do biologicznych potrzeb zwierzęcia, stanowią
kompletny posiłek, dostarczając organizmowi wszystkich składników potrzebnych do zachowania zdrowia i prawidłowego rozwoju. Regularne ich podawanie wpływa na utrzymanie
zwierzęcia w zdrowiu i dobrej kondycji przez możliwie najdłuższy okres życia.
Dorosłe koty uwielbiają suchą karmę z drobiem (kartonik 400 g) wzbogaconą o specjalną formułę odpornościową. Karma mokra w puszkach 415 g dostarcza minerałów i witamin niezbędnych do rozwoju całego organizmu.
Wśród produktów dla psa na uwagę zasługuje puszka karmy mokrej z wołowiną 1 250 g.
Zastosowanie technologii niskich temperatur pozwala na zachowanie wszystkich składników
odżywczych i zachowanie walorów smakowych mięsa.

Kategorie produktów

Z OFERTY PRODUCENTA

Magdalena Zacharzewska
Junior Brand Manager

PARTNER IN
PET FOOD

Partner in Pet Food

HIGIO Żwirek
Bentonitowy
Compact o zapachu
naturalnym

HIGIO Żwirek
Bentonitowy
Compact
o zapachu baby
powder

Sklepowa półka dedykowana zwierzętom domowym to nie tylko karmy, ale również akcesoria, które pozwalają zadbać o czystość i dobre samopoczucie pupila. Jeżeli w domu mieszka kot
najbardziej podstawowym produktem przeznaczonym do jego
codziennej higieny jest żwirek. Koty mają różne upodobania jeżeli chodzi o rodzaj wypełnienia kuwety, jedne preferują żwirki bentonitowe aromatyzowane,
inne o zapachu naturalnym. Kolejnym rodzajem są żwirki drewniane idealnie nadające się jako
podściółka higieniczna również dla gryzoni czy ptaków. Właściciele kotów w wyborze żwirku
kierują się najczęściej takimi czynnikami jak skuteczność pochłaniania zapachów, niska pylistość, poziom absorbcji płynów i wydajność. Żwirki bentonitowe Higio spełniają wszystkie
wymienione funkcje, występują w wyjątkowych zapachach jak trawa, aloes czy bawełna, a dodatkowo pochodzą z polskich złóż i posiadają atest PZH.

zapytane o karmy suche. Z badania wynika, że

i Whiskas. Wymieniane były tutaj też Purina

ponad 47% podaje kotom ok. 0,5 kg tego wa-

One, Royal Canin, Friskies, Perfect Fit, Darling,

riantu pożywienia. Z kolei w przypadku 31%

Rafi i Butcher’s.

jest to już ok. 1 kg. niespełna 14% podaje ko-

MARS POLSKA

Whiskas® Potrawka Junior

tom ok. 1,5 kg tygodniowo, a prawie 8% – 2 kg
lub więcej.

Liderzy rynku

Pedigree®
DentaStix

DNP

Karma pełnoporcjowa
dla dorosłych psów
wszystkich ras z
jagnięciną (saszetka
300 g)

Kocie potrzeby
O ile koty są bardziej samodzielne niż psy
w zajmowaniu się sobą, to wymagają od właściciela specjalnych wygów, a przede wszyst-

Kantar Millward Brown sprawdził też jakie

kim – kociej wygódki, czyli klasycznej kuwety

marki karmy podawane są czworonogom naj-

ze żwirkiem. Najbardziej znanym na rynku jest

częściej w zaciszu polskich domów. W przy-

żwirek bentonitowy. Produkt ten działa w ten

padku suchej karmy dla psów, faworytem

sposób, że w momencie zabrudzenia przez

okazuje się Chappi. Równie często są one

kota zbryla się, tworząc grudki, które przy po-

karmione Pedigree. Często w odpowiedziach

mocy łopatki można w prosty sposób oddzielić

badanych gospodarstw domowych padały

od reszty i wyrzucić.

marki takie jak: Royal Canin, Purina, Friskies,

Na rynku są też obecne żwirki silikonowe,

Darling, Frolic, Pupil, Eucanuba, Butcher’s,

których działanie polega na tym, że małe

Reks, Rafi, Canic i Bono. Z kolei jeśli chodzi

kryształki, z których się składa, wchłaniają koci

o karmą mokrą w puszkach to najpopular-

mocz i nie wymagają aż tak częstego czysz-

niejsze marki zostają te same, tj. Chappi i Pe-

czenia kuwety. Z kolei drewniane, które wy-

digree. Wśród częstych odpowiedzi pojawiały

glądem przypominają trociny są niezastąpione

się też Friskies, Pupil, Butcher’s, Reks, Puri-

jeśli chodzi o pochłanianie zapachów. Dodat-

na, Darling, Rafi, Eucanuba, Teo, Cesar, Azor

kową zaletą jest również to, że można go wrzu-

oraz Bono.

cić do toalety.

Dwie marki wyróżniają się też w przypadku

Jak widać, potrzeby zwierzaków są bardzo

kociej karmy. Biorąc pod uwagę wariant mo-

duże. A fakt, iż w polskich domach jest ich co-

kry, są to Whiskas i Kitekat. Często w odpowie-

raz więcej jest znakiem dla producentów, że

dziach pojawiały się też marki Felix, Gourmet

warto rozwijać swoje portfolio. Detaliści z kolei

Gold, Sheba, Gourmet Perle, Darling, Perfect

powinni zadbać o właściwą ekspozycję i wy-

dniowo. Na wartość ok. 1 kg wskazało ponad

Fit, Rafi, Butcher’s i Teo. Podobne przyzwycza-

raźne poinformowanie klientów, że w ich pla-

33% rodzin. nieco ponad 14% odpowiedziało,

jenia w polskich gospodarstwach domowych

cówce znajdą nie tylko artykuły niezbędne dla

że jest to ok. 1,5 kg, a ok. 8% – 2 kg lub więcej.

panują w przypadku karmy suchej. Najczę-

nich, ale także dla ich pupili.

Polskie gospodarstwa domowe zostały też

ściej w badaniu padały wskazania na Kitekat
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Baterie i akumulatorki

– ważne okazje sprzedażowe
Długie weekendy, wakacyjne wyjazdy, biwaki pod namiotem oraz zbliżający się Dzień Dziecka – co łączy te okazje?
BATERIE! Aparaty fotograficzne czy odtwarzacze muzyki, a także wiele zabawek dla dzieci – tych dużych i małych
– wymagają zastosowania baterii czy akumulatorków. Jak wygląda sprzedaż oraz co oferują producenci?

Monika Kociubińska
Redaktor H&D

Ujęcie ilościowe możemy rozpatrywać dwoja-

kategorii baterii są dyskonty, które zyskują

ko tzn.: patrząc na liczbę sprzedanych sztuk

na znaczeniu blisko 5 pp rok do roku (2016

baterii versus liczbę sprzedanych opakowań

vs. 2017)” – informuje Ewa Soboń, Client

baterii. Patrząc w ten sposób widzimy spore

Director w Nielsen.

dysproporcje (+10% vs. +5,5%). Taka różnica
Większość Polaków na wyjazdy zabiera
przynajmniej jedno urządzenie zasilane bate-

wskazuje na to, że lepiej sprzedają się opakowania z większą liczbą sztuk baterii.

Najpopularniejsze warianty
Jak podaje Nielsen w skali całej Polski pro-

riami. Konieczność użycia baterii w aparatach,

„Całkowita sprzedaż baterii zlokalizowana

dukty brandowe stanowią ponad 87% udziału

odtwarzaczach muzyki, zabawkach dla dzieci

jest przede wszystkim w sklepach wielko-

wartościowego w całym rynku, marki własne

czy nawet w latarkach wpływają na wzmożo-

formatowych, czyli supermarketach, hiper-

to blisko 13%. „Natomiast, jeśli spojrzymy na

ną sprzedaż w okresie letnim co potwierdzają

marketach oraz dyskontach.

Duży format

dynamikę zmian w sprzedaży to widzimy, że

badania rynkowe.

odpowiada za ponad 60% obrotów warto-

to marki własne sterują wzrostem kategorii

ściowych kategorią zaś w ujęciu ilościowym

baterii, ponieważ tempo zmian wynosi 27%

ponad 67%.

Znaczenie dużego formatu

rok do roku (2016 vs. 2017). A w kanale dys-

Kategoria baterii rozwija się bardzo dyna-

w obu ujęciach rok do roku rośnie. Większe

kontów, czyli najważniejszym kanale sprze-

micznie zarówno w wartościowym jak i ilościo-

opakowania odnotowują najlepszą sprze-

daży dla kategorii baterii, marki własne odno-

wym ujęciu. Według agencji badawczej Nie-

daż w dyskontach. Kanałem o najmniejszej

towują największą dynamikę wzrostu, która

lsen w ujęciu wartościowym jest to +10,3%,

sprzedaży dużych opakowań są stacje ben-

wynosi +94%” – mówi Ewa Soboń, Client

w ujęciu ilościowym (sprzedaż w sztukach)

zynowe. Mały format w przypadku tej kate-

Director w Nielsen.

+10% – porównując rok 2016 do roku 2017.

gorii traci na znaczeniu. Głównie za sprawą

Największym segmentem w kategorii są

sklepów kosmetyczno-chemicznych i ma-

baterie alkaliczne, które odpowiadają za 88%

łych sklepów spożywczych. Podsumowując:

sprzedaży wartościowej kategorii. Drugim

najważniejszym kanałem sprzedaży całej

segmentem są baterie cynkowo-węglowe,

Sprzedaż baterii

Z OFERTY PRODUCENTA
SPECTRUM
BRANDS
POLAND

Zofia Mirska

AA VARTA
Longlife

Trade Marketing Manager VARTA
Spectrum Brands Poland

AAA VARTA
Longlife
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W okresie wzmożonej sprzedaży baterii jeszcze bardziej warto
zadbać o ich widoczność. Konsumenci, mimo że zbliża się czas
wyjazdów i większego zapotrzebowania na baterie, nie pamiętają o nich i rzadko wpisują na swoje listy zakupów. Baterie, jako
produkt impulsowy, muszą rzucać się w oczy – stąd też zalecamy
wykorzystanie dodatkowych lokalizacji – np. krawatów w mniejszych sklepach, stojaków podłogowych w większych. Absolutne minimum to strefa kasy, gdzie nie może zabraknąć bestsellerowych rozmiarów AA i AAA. Właścicielom sklepów i kupcom polecamy od maja baterie
VARTA w nowej szacie graficznej, jeszcze bardziej wydajne. Należy pamiętać, że atrakcyjne,
promocyjne opakowania i konkursy podnoszą atrakcyjność oferty i dlatego już w maju można
będzie zaopatrzyć się w baterie Longlife 6AA i 6AAA, którym towarzyszy konkurs konsumencki, a każde kupione opakowanie premiowane jest nagrodą.

Kategorie produktów

NAJWIĘKSZYM
SEGMENTEM
W KATEGORII
SĄ BATERIE
ALKALICZNE, KTÓRE
ODPOWIADAJĄ ZA
88% SPRZEDAŻY
WARTOŚCIOWEJ
KATEGORII

Baterie (także do ładowania)
marki kupowane najczęściej

(styczeń 2017 : grudzień 2017)

Duracell

23,86%

Energizer

17,42%

Panasonic

16,42%

Philips

11,24%

GP

8,80%

Varta

7,92%

Akumulatory

6,62%

Kodak

6,10%

Sony

4,96%

Inne

3,14%

których znaczenie to 11% – zaznaczyć należy

Supercell

2,04%

jednak, że udział baterii cynkowo-węglowych

PowerLife

1,98%

Wonder

0,84%

rok do roku spada. Wśród baterii alkaicznych
dominują baterie typu AA i AAA. Pozostały 1%

Z OFERTY PRODUCENTA

GP BATTERY
(POLAND)

Baterie alkaliczne
GP Super Alkaline
AA (4+1)

DURACELL
AA Turbo Max

źródło: Kantar Millward Brown

według badań Nielsena stanowią akumulatorki. Zaznaczyć jednak należy, że ich sprzedaż
skoncentrowana jest w sklepach AGD i RTV,

dentów. 14-19 baterii trafiło do 6,33%

których panel Nielsena nie pokrywa.

użytkowników. 10-13 baterii kupiło 20,97%

W badaniu przeprowadzonym przed Kan-

respondentów. Największa ilość responden-

tar Millward Brown 47,2% respondentów

tów w ciągu ostatnich 6 miesięcy zakupiła od

w ciągu ostatniego roku dokonało zakupu

6 do 9 baterii. Nieco mniej osób – 24,62%

baterii zarówno jednorazowych jak i tych do

respondentów kupiło od 3 do 5 baterii,

ładowania. Instytut zbadał również w jakich

a 9,39% z nich jedną bądź dwie sztuki.

ilościach respondenci zazwyczaj kupowa-

Baterie są produktem impulsowym dlatego

li baterie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 20

szczególnie w tym okresie warto zadbać o do-

baterii lub więcej kupiło 11,45% respon-

datkową ekspozycję widoczną dla klienta.

Jowita Pasturczyk
Brand Activation Manager
Energizer Group Polska
Popyt na baterie utrzymuje się przez cały rok. Są natomiast
w ciągu roku okresy wyjątkowo przyczyniające się do atrakcyjności tego asortymentu, a więc – okres zimowy, w czasie którego mamy święta i prezenty zasilane bateriami oraz okresy ferii
i wakacji – ludzie podróżując robią zdjęcia, czy słuchają muzyki
z przenośnych urządzeń. Okres ten sprzyja także różnego rodzaju obozom, koloniom i wycieczkom – baterie muszą więc być pod ręką na wszelki wypadek, szczególnie, że podróżnicy
zabierają ze sobą również latarki, do których chętnie dobierają dodatkowy blister.
Baterie są kategorią impulsową, od widoczności zależy więc podjęcie decyzji zakupowej.
Nie tylko w okresie wzmożonej sprzedaży, ale przez cały rok baterie należy więc eksponować przy kasach, w alejkach o wysokim natężeniu ruchu, a także w sekcjach z urządzeniami
zasilanymi bateriami. Zakup baterii odbywa się najczęściej przy okazji regularnych zakupów.
Warto zadbać, by w sklepie nie zabrakło podstawowych baterii alkalicznych Alkaline Power
we wszystkich rozmiarach, a także baterii specjalistycznych CR2032, którymi zasilanych jest
coraz więcej małych urządzeń.

AAA Turbo Max

ENERGIZER
GROUP
POLSKA
AA Alkaline
Power

AAA
Alkaline
Power
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Inspirujące zapachy E Aromatherapy
Środki do prania E odkrywają nowe zapachy. Proszki i żele do
prania o zapachu Malezyjskiej Orchidei i Drzewa Sandałowego
oraz Prowansalskiej lawendy i Jaśminu sprawią, że pranie uzyska
nowy, wyjątkowy zapach.
Sprawdzona jakość środków do prania E poradzi sobie z każdego rodzaju plamami. Bez względu na to, czy są to plamy z trawy
po meczu piłki nożnej czy plama z tłuszczu na ulubionej bluzce.
Rezultat to zero plam oraz cudownie świeże pranie, o przyjemnym zapachu. Wyrusz w podróż i obudź swoje zmysły w codziennych obowiązkach!

Rewolucja w praniu: Ariel 3w1 POD
– wygodnie, szybko, efektywnie

TZMO przedstawia
nowe pieluszki

Ariel jako pionier w dziedzinie technologii i innowacji oferuje rozwiązania w zakresie prania, które odpowiadają na potrzeby konsumentów, czyniąc je prostszym i wygodniejszym.
Nowe kapsułki Ariel 3w1 POD posiadają ulepszoną powłokę, która sprawia, że składniki pozostają zamknięte w trzech unikalnych komorach i aktywują się
dopiero w momencie rozpoczęcia prania, zapewniając
maksymalną moc piorącą. Nowa powłoka została stworzona tak, by w całości rozpuszczała się już w 20°C.

Nowe pieluszki Bella Baby Happy z syste-

Wystarczy wrzucić jedną kapsułkę Ariel do bębna

mem Flexi Fit to zapewnienie dziecku wyjątko-

pralki, pod prane ubrania, i obserwować jak technolo-

wej swobody ruchów. Specjalne elastyczne boki

gia FibreSCIENCE robi swoje.

pozwalają na lepsze dopasowanie pieluszki do

Kapsułki Ariel 3w1 POD są dostępne w 4 warian-

ciała dziecka, aby jej zakładanie stało się jeszcze

tach: Mountain Spring, Color, Lawendowa Świeżość

łatwiejsze. Pieluszki Bella Baby Happy niezmien-

i Touch of Lenor Fresh, w 5 wielkościach opakowań:

nie gwarantują optymalną ochronę przed wilgo-

14, 22, 28, 36 i 80 kapsułek.

cią, a ich chłonność i delikatność daje każdemu
dziecku poczucie najwyższego komfortu.
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Fitokosmetyki NUTKA –
polskie kosmetyki inspirowane
bogactwem natury
Dzięki

bogatej

recepturze,

opra-

panii

wybór ambasadorki jest wzmocnieniem dotychczasowej komunika-

roślinne
linia

marki.

Firma podkreśla, że

naturalne

zapachowe,

promującej

kosmetyki

pochodnych skład-

nuty

Fo-

korzystany w kam-

bez SLES i ropo-

finezyjne

Małgorzatą

aktorki zostanie wy-

katną bazę myjącą

i

rozpo-

współpracę

remniak. Wizerunek

o naturalną, deli-

ekstrakty

Bielenda
częła
z

cowanej w oparciu

ników,

Nowa ambasadorka marki
Bielenda

cji marketingowej. „Małgorzata Foremniak to świetna aktorka, silna
i pewna siebie kobieta. Współpraca z taką osobowością jest dla nas

fitokosmetyków myjących jest dla wszystkich, którzy szukają delikatnych, bogatych w składniki nawilżające produktów dających
skórze ukojenie i odżywienie. Fitokosmetyki NUTKA to na początek cztery linie zapachowe w czterech kategoriach: musy i kremy
pod prysznic, szampony do włosów, mydła w płynie oraz dermokosmetyczne emulsje do higieny intymnej.

reklama

kolejnym, ważnym krokiem w rozwoju firmy oraz w kluczowych
działaniach promocyjnych. To będzie wyjątkowy projekt dla naszej
marki” – mówi Marek Bielenda, Prezes Zarządu firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne.

Trendy spray z efektem
płukanki
Venita Trendy spray to gotowa do
użycia płukanka. Szybka w stosowaniu, gdyż nie wymaga rozcieńczania.
Zawiera odżywiającą włosy keratynę.
Idealna do wakacyjnych eksperymentów z kolorem – trwałość do 4 myć.
Do wyboru w czterech kolorach.
Nr 11 likwiduje efekt żółtych włosów jest idealny do włosów rozjaśnianych i siwych. Nr 30 nadaje na włosach blond subtelne, różowe refleksy.

Nowość od Venita
Farba do brwi i rzęs Venita Henna
Color z keratyną pozwala uzyskać
profesjonalny efekt w kilka minut.
Wysokiej jakości żelowa formuła za-

harmonia I delikatność | naturalność

pewnia trwałość koloru do 4 tygodni
i wystarcza na 15 aplikacji. W zestawie również miseczka i aplikator. Tej

TWOJA LINIA FITOKOSMETYKÓW
NA KAŻDY DZIEŃ
www.nutka-kosmetyki.pl
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Henny nie może zabraknąć na sklepowej półce.

Drogeria

rządkowane interesom kolonii. Owady, które

pokarm – dzielą się nim, (trofalaksja). Wystar-

jesteśmy w stanie zauważyć na powierzchni

czy, że niewielka liczba mrówek przetranspor-

to zaledwie około 10% robotnic, których za-

tuje Fourmidor do gniazda, a dociera on do

daniem jest zbieranie pożywienia. Stosując

wszystkich owadów w mrowisku i do królowej.

ogólnie dostępne insektycydy opryskowe po-

Dzięki temu likwidowana jest cała kolonia.

zbywamy się tylko tych widocznych mrówek,

Stosując zaledwie 0,09 g/mkw. bezzapchowe-

więc problem szybko wraca. Konieczne jest za-

go dla człowieka preparatu – szybko, dyskret-

tem zastosowanie produktu biobójczego, który

nie i bezopryskowo pozbywamy się problemu.

zwalczy wszystkie robotnice, larwy i królową

Jest to ogromna zaleta w momencie, gdy zależy

w mrowisku. Takim preparatem jest Fourmi-

nam, aby zabieg nie rzucał się w oczy i nie bu-

dor®. Skuteczne usunięcie mrówek zależy od

dził niepokoju klientów.

dwóch czynników: profesjonalnego preparatu
oraz prawidłowego zastosowania. W tym przypadku zachęcam do korzystania z usług wyŁukasz Rosiński
Business Manager
Professional & Specialty Solutions, BASF Polska

1

Mrówki są widocznym problemem
na zewnątrz i wewnątrz budynków – jak

kwalifikowanych firm DDD.

2

3

Pozostaje więc pytanie, gdzie można zaopatrzyć się w Państwa preparat?
Fourmidor® to produkt dla profesjonalistów,

więc dostęp do niego mają przede wszystkim

Jak działa Państwa produkt?
Fourmidor® to preparat w formie żelu,

stworzony na bazie najskuteczniejszej sub-

firmy DDD. W sprzedaży Fourmidor dostępny
jest u Autoryzowanych Dystrybutorów produktów Biobójczych BASF:

stancji fipronil i słodkiej spadzi. Nasz produkt

•

Dez-Der Krzysztof Karpiński;

Mrówki tworzą duże społeczeństwa, w któ-

wykorzystuje naturalne zachowania mrówek,

•

Killgerm Polska Sp. z.o.o ;

rych życie jednostki jest całkowicie podpo-

które zanoszą go do gniazda i traktując jako

•

Themar Import-Eksport Sp z o.o.

z nimi walczyć?

reklama

Fourmidor

®

Wysokiej jakości preparat do zwalczania mrówek,
zapewniający całkowitą likwidację kolonii

Więcej informacji
można uzyskać od:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (22) 570 99 99
fax. (22) 570 97 92
www.pestcontrol.basf.pl

Skuteczna substancja aktywna – fipronil
Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie spadzi
Błyskawiczna i całkowita likwidacja kolonii
Szybki i łatwy w stosowaniu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Zapewniamy najbardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów
związanych ze zwalczaniem organizmów szkodliwych.
Stosuj biocydy w bezpieczny sposób. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i dołączonymi do produktu informacjami.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Fourmidor 180x120 BASF JW 2018.indd 1

20.04.2018 11:57
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Produkty dla dzieci
Dzieci od zawsze są oczkiem w głowie rodziców. To właśnie dlatego produkty skierowane do tej grupy wyróżniają
się właściwościami zupełnie innymi niż preparaty dla dorosłych.

Szampony, mydełka, żele
do kąpieli
Anna Pańczyk
Redaktor H&D

pod kontrolą nawilżenie skóry malucha, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na jej zdrową
do

kondycję. Oliwki dla dzieci przede wszystkim

czyszczenia skóry dziecka wyróżniamy główne

zapobiegają wysuszeniu naskórka tworząc lek-

trzy kategorie, czyli mydełka, żele do kąpieli

ką warstwę ochronną na skórze. Ponad to, za-

oraz szampony do włosów. Mydła, poza skład-

pobiegają podrażnieniom i silnie go nawilżają.

Wśród

produktów

przeznaczonych

Delikatna skóra dziecka wymaga specjalne-

nikami myjącymi, najczęściej wzbogacane są

Kremy pielęgnacyjne również charakteryzują

go traktowania i szczególnej ochrony. Jest to

w glicerynę, bądź oliwę z oliwek o właściwo-

się głównie właściwościami nawilżającymi, jed-

niezwykle ważne przy pielęgnacji, ponieważ

ściach nawilżających i natłuszczających. Żele

nak służą też jako ochrona przed czynnikami

zaniedbanie czynności takich jak zachowanie

do kąpieli oraz szampony dla dzieci, ze wzglę-

zewnętrznymi takimi jak wiatr, mróz i słońce.

czystości lub odpowiednie nawilżenie skóry

du na częstotliwość ich używania, powinny

Bez względu na porę roku niezwykle ważne

mogą realnie zagrażać zdrowiu najmłodszych.

przede wszystkim być delikatne i niedrażniące

jest zabezpieczenie dziecka przed promienia-

Jak zadbać o zdrową pielęgnację naszych po-

dla skóry i oczu. Rynek oferuje preparaty nie

mi słonecznymi. Pamiętaj jednak o tym, że

ciech w odpowiedni i rozsądny sposób i jakie

powodujące łzawienia dzięki czemu kąpiel

kremy z filtrem należy stosować u dzieci po-

produkty oferują nam producenci?

pozostaje przyjemnością. Ponadto, producen-

wyżej 6. miesiąca życia, dlatego przed kupnem

ci wzbogacają kosmetyki do kąpieli dla dzieci

zwróć uwagę na to, dla jakiej grupy wiekowej

w składniki łagodzące i pielęgnujące (np. eks-

jest przeznaczony. W ofertach producentów

trakt z rumianku), nawilżające (np. oliwa z oli-

znajdziemy również kremy pielęgnacyjne za-

wek) lub regenerujące (np. D-panthenol).

opatrzone w masło shea pełniące funkcję na-

Na co zwrócić uwagę?
Dorosła osoba od kosmetyków oczekuje
wielu właściwości, poczynając od konsystencji
i zapachu, a kończąc na dodatkowych składnikach o działaniu indywidualnie dostosowa-

Oliwki, kremy, filtry UV

turalnego filtru przeciwsłonecznego.

Pieluszki

nym do konsumenta. W preparatach prze-

Kolejną kategorią produktów dla dzieci

znaczonych dla dzieci mała liczba składników

są preparaty nawilżające. Naskórek dzieci,

Pieluszki są produktem, z którego nie da

jest najczęściej świetnym znakiem, ponieważ

a szczególnie niemowląt, jest zdecydowanie

się zrezygnować. Każdy rodzic powinien

znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia uczu-

cieńszy od naskórka osoby dorosłej. Oznacza

wiedzieć na co zwracać uwagę przy ich wy-

lenia u pociechy. Nie dajmy się zwieść słodkim

to, że jego skóra traci wodę zdecydowanie

borze oraz jakie rozwiązania oferuje rynek.

zapachom lub uroczym kolorystykom kosme-

szybciej. Każdy rodzic powinien mieć stale

Pieluszki dzielimy na rozmiary najczęściej

tyków skierowanych do tej grupy. Preparaty te
powinny być wolne od wszelkich barwników
oraz perfum, ponieważ kontakt skóry dziec-

Agnieszka Andrzejewska

ka z potencjalnie alergizującymi składnikami

Specjalista ds. Promocji

może nieść za sobą tragiczne skutki. Szczegól-

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

nie podczas pierwszych aplikacji warto zwrócić
również uwagę na to, czy dany kosmetyk jest
hipoalergiczny. Lepiej jest nie ryzykować, że
skóra dziecka negatywnie zareaguje na preparat. Pamiętajmy również o tym, że kosmetyki
przede wszystkim muszą być odpowiednio
dobrane do wieku dziecka o czym producenci
najczęściej informują na opakowaniach oraz
powinny zawierać atest takich organizacji jak
m.in.: Centrum Zdrowia Dziecka czy Polskie
Towarzystwo Alergologiczne.
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Rodzice zwracają uwagę na cenę artykułów higienicznych, jednak nie jest to ich jedyne kryterium wyboru. W pierwszym okresie życia dziecka, rodzice skłonni są kupić droższy, markowy produkt, ponieważ poszukują wysokiej jakości. Jeśli w danym sklepie
nie znajdą swoich „ulubionych” pieluszek – pójdą do innego. Lub
będą szukać promocji cenowych aby zakupić większy zapas. Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrosła świadomość zakupowa oraz siła nabywcza Polaków - konsumenci-rodzice są
dużo bardziej uwrażliwieni na jakość i skład produktów, które proponowane są dla najmłodszych. Marka Happy od dawna śledzi rynkowe trendy i kreuje rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom – wszystkie pieluszki Bella Baby Happy są produkowane z naturalnych
i bezpiecznych materiałów (m.in. nie są bielone chlorem, nie zawierają lateksu, nie mają nanoszonych żadnych syntetycznych zapachów), są w pełni oddychające.

Drogeria

Z OFERTY PRODUCENTA
TZMO

Bella Baby Happy Classic
Chusteczki nasączane

Bella Baby Happy Sensitive
Chusteczki nasączane dla dzieci

zaczynające się od „0” przeznaczonego dla

ponuje rodzicom m.in. producent pieluch

noworodków, do „6” dla dzieci aktywnych.

Bella Baby Happy jest indykator wilgotności,

Pieluchy możemy również rozróżniać indy-

który poprzez zmianę koloru informuje kie-

widualnie zwracając uwagę na ich miękkość

dy pieluszka jest już pełna. Podczas przewi-

oraz chłonność. Producenci, aby dopasować

jania dziecka szczególnie ważne okazują się

produkt do szczególnych konsumentów,

chusteczki nawilżane. Należy jednak zwra-

zaopatrują je w oddychającą warstwę we-

cać uwagę na zakres wiekowy, dla którego

wnętrzną oraz bardzo chłonne włókna niwe-

są przeznaczone. Rynek oferuje zarówno

lujące prawdopodobieństwo odparzenia. W

łagodne i bezpieczne niczym woda chus-

zależności od aktywności dziecka rynek pro-

teczki dla niemowląt jak i chusteczki mające

ponuje pieluchy, które nie krępują ruchów

przede wszystkim za zadanie usuwać brud

dzięki czemu pociecha może uniknąć ob-

i bakterię, które świetnie sprawdzą się pod-

tarć. Ponad to, udogodnieniem, które pro-

czas zabawy w piaskownicy lub podróży.

reklama

ZA DUŻO

NIVEA
POLSKA

Bambino
Krem
pielęgnacyjny
dla niemowląt

ZIAJA

Ziajka krem do
pielęgnacji dzieci
i niemowląt

GLOBAL COSMED GROUP
Chusteczki nawliżane bobini baby
z witaminą E

www.hurtidetal.pl
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Bezpieczni w słońcu
Lato stwarza wiele okazji, by cieszyć się słońcem! Przed urlopem warto zaopatrzyć się w odpowiednie kosmetyki
z filtrem. Co oferuje w tym roku rynek?

Anna Pańczyk
Redaktor H&D

ponieważ bezpowrotnie uszkadza włókna

W pierwszej kolejności powinniśmy spraw-

kolagenu i elastyny odpowiadając tym samym

dzić czy produkt, który nas interesuje za-

za przyspieszone starzenie się skóry oraz silnie

wiera system filtrów UVA i UVB. Następnym

osłabia jej mechanizmy obronnościowe.

krokiem jest dobór odpowiedniego poziomu

Przy zakupie kosmetyków uwagę przywią-

ochrony. Osoby o jasnej karnacji nie powinny

Na półkach sklepowych znajdziemy różnego

zujemy najczęściej do poziomu ochrony przed

sięgać po filtry niższe niż SPF 30. Filtry ochron-

rodzaju kremy, olejki, balsamy, a nawet podkła-

działaniem promieniowania UVB oznaczanym

ne dzielą się na mineralne oraz chemiczne.

dy zapewniające ochronę przed promieniami

poprzez skrót SPF. Niezwykle ważne jest aby

Osobom z tendencjami do alergii skórnych

słonecznymi. Jednak czy nasza wiedza na temat

sprawdzić czy dany preparat chroni nas również

i nadwrażliwością skóry polecane są produkty

bezpiecznego opalania się jest wystarczająca?

przed promieniowaniem UVA. Wskaźniki tej

oparte na filtrach mineralnych, które tworzą

Warto zastanowić się czy znamy podstawowe

ochrony oznaczane są poprzez skróty UVA i IPD.

na powierzchni skóry warstwę odbijającą pro-

fakty na temat promieniowania docierającego

Co najmniej dwa tygodnie przed planowa-

mienie UV. Z kolei preparaty zawierające filtry

do naszej skóry oraz jak odpowiednio dobrać

nym wyjazdem wakacyjnym warto zadbać

chemiczne mają zdolność do absorbowania

do swoich potrzeb poziom ochrony.

o poziom beta-koleganu, czyli prowitaminy

promieniowania. W ostatnim kroku musimy

Wyróżniamy dwa, docierające do Ziemi,

witaminy A, w organizmie. Odpowiednia su-

zastanowić się nad tym na jakich właściwo-

promieniowania, które oddziałują na naszą

plementacja jest idealnym sposobem na przy-

ściach, poza ochronnymi, głównie nam zależy.

skórę. Pierwsze z nich to najbardziej znane

gotowanie skóry na opaleniznę. Jednak mimo

Warto aby wybrany przez nas preparat silnie

promieniowanie UVB. Jest pochłaniane przez

pewnej ochrony, którą beta-kolagen nam za-

nawilżał szczególnie narażoną na wysuszenie

warstwę rogowatą naskórka i to dzięki niemu

pewnia nie należy zapominać o odpowiednich

skórę. Preparaty wzbogacone o składniki takie

na naszej skórze pojawiają się rumieńce i opa-

kosmetykach. Przed każdym wyjściem na słoń-

jak witamina E, przeciwdziałająca starzeniu się

lenizna, ale również poparzenia słoneczna

ce należy aplikować krem o odpowiednim fil-

skóry, lub masło shea silnie nawilżające naskó-

i wysuszony naskórek. Kolejnym, mniej zna-

trze. Krem musi wchłonąć się w skórę, dlatego

rek to jedynie początek długiej listy tego, co

nym promieniowaniem jest UVA. Przenika ono

też należy nakładać go 20-30 minut przed wyj-

oferują nam producenci. Dlatego też przed

do głębokich warstw skóry i stanowi zdecydo-

ściem na słońce. Po opalaniu z kolei nie zapo-

kupnem czytaj skład produktu i sprawdzaj

wanie większe niebezpieczeństwo od UVB,

minajmy o balsamie, który silnie nawilży skórę

jakie działania, poza ochronnymi, oferuje Ci

oraz złagodzi wszelkie podrażnienia.

dany preparat.

Z OFERTY PRODUCENTA
BIELENDA

Magdalena Koćwin

Bielenda Bikini Wet
Skin Kokosowe
mleczko do opalania
30 SPF

Brand Manager
Bielenda Kosmetyki Naturalne

Bielenda Bikini
nawilżającołagodząca maska
w płacie po
opalaniu
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Bielenda Bikini to kompleksowy program ochrony i pielęgnacji
skóry latem. Jest to cała gama kosmetyków ochronnych, które
zawierają fotostabilne filtry UVA i UVB. Nasze formuły wzbogacone są też o nowe technologie, np. dzięki którym produkt może
być stosowany bezpośrednio po kąpieli morskiej. Takim produktem jest Kokosowe mleczko do opalania z technologią Wet Skin SPF 30. Kolejną nowością
jest technologia Dry Touch, zawarta w Kokosowym mleczku do opalania z filtrem SPF 50.
Produkt ma suchą formułę i dzięki tej technologii szybko się wchłania, nie klei i pozostawia
skórę matową. Od wielu lat nieustannie dużą popularnością cieszy się Mleczko Kokosowe
SPF 30. Linia Bikini to także produkty „po opalaniu”. W gamie tego typu produktów nowością
jest Nawilżająco-łagodząca maska po opalaniu SOS w płacie. Dzięki zawartości składników
aktywnych: D- Panthenolu, soku z liści aloesu i kwasu hialuronowego, maska stanowi nawilżająco-kojący kompres, który zmniejsza uczucie nieprzyjemnego napięcia i przywraca komfort.
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We are digital

www.bielenda.pl

Złoty
Paragon
2015

LIDER

USŁUG TARGOWYCH
TARGI SPOŻYWCZE W 2018 ROKU

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

VIETFOOD & BEVERAGE / PROPACK

WIETNAM

HO CHI MINH

8-11 sierpnia

SPECIALITY & FINE FOOD FAIR

WIELKA BRYTANIA

LONDYN

2-4 września

FOODAGRO KENYA

KENYA

NAIROBI

4-6 września

RIGA FOOD

ŁOTWA

RIGA

5-8 września

WORLD FOOD (GIDA)

TURCJA

STAMBUŁ

5- 8 września

FINE FOOD AUSTRALIA

AUSTRALIA

SYDNEY

10-13 września

BIOFACH AMERICA

USA

BALTIMORE

13-15 września

WORLD FOOD

ROSJA

MOSKWA

17-20 września

ANNAPORNA
– WORLD OF FOOD INDIA

INDIE

MUMBAJ

27-29 września

SIAL PARIS

FRANCJA

PARYŻ

21-25 października

TALLINN FOOD FAIR

ESTONIA

TALLINN

25-27 października

YUMMEX

ZEA

DUBAJ

30 października
-1 listopada

WORLD FOOD

KAZACHSTAN

AŁMATY

31 października
-2 listopada

INDAGRA FOOD & DRINK

RUMUNIA

BUKARESZT

31 październik
-4 listopada

FOODEX SAUDI

ARABIA SAUDYJSKA

DŻEDDAH

12-15 listopada

PLMA CHICAGO

USA

CHICAGO

11-13 listopada

MIDDLE EAST NATURAL & ORGANIC

ZJEDNOCZONE EMIRADUBAJ
TY ARABSKIE

18-20 listopada

SIAB EXPO

MAROKO

CASABLANCA

21-24 listopada

INTERFOOD & DRINK

BUŁGARIA

SOFIA

7-10 listopada

ANUFOOD CHINA

CHINY

PEKIN

21-23 listopada

SIAL INTERFOOD

INDONEZJA

DŻAKARTA

21-24 listopada

ISRAFOOD

IZRAEL

TEL AWIW

27-29 listopada

WORLD FOOD EXPO

KOREA

GOYANG

30 listopada-2 grudnia

SIAL MIDDLE EAST

ZJEDNOCZONE EMIRAABU DHABI
TY ARABSKIE

10-12 grudnia

PLMA SZANGHAJ

CHINY

6-8 grudnia

SZANGHAJ

Auto w handlu

Łukasz Jakubowski,
Pracownik sklepu „Jacek”
w Warszawie

Fiat Talento Furgon
Testowana wersja Fiata została stworzona do pra-

kowej nie ma najmniejszego problemu z rozładun-

cy, odpowiadając na potrzeby każdego typu trans-

kiem towaru – jest to duży plus. Spośród bogate-

portu. Przekonał się o tym Łukasz Jakubowski na co

go wyposażenia należy przede wszystkim zwrócić

dzień zajmujący się dostarczaniem zaopatrzenia do

uwagę na zaawansowane funkcje wykorzystujące

5 sklepów spożywczych na terenie Warszawy i oko-

kamery i czujniki ułatwiające parkowanie. Auto jest

lic. Jak zaznacza, ten model Fiata oferuje przede

bardzo zwrotne, z kolei kamera cofania jest niezwy-

wszystkim doskonałe możliwości do przewozu to-

kle pomocna przy wszelkiego rodzaju manewrach.

warów, a wnętrze kabiny zostało zaprojektowane

Jednym słowem, Fiat Talento Furgon został wypo-

z najwyższą starannością, by ułatwić i uprzyjemnić

sażony we wszelkie funkcje pozwalające maksyma-

zdalną pracę kierowcy.

lizować wydajność pracy jakich można oczekiwać

Fiat Talento Furgon dzięki bogatemu wyposażeniu gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa na drodze. Zapewnia to między innymi:
hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania (HBA), stabilizator toru jazdy przyczepy
(TSA), Hill Holder ułatwiający ruszanie pod górę
z pełnym obciążeniem czy elektroniczny układ
kontroli stabilności (ESC).
„Auto jest dynamiczne, zarówno w mieście jak
i poza nim zapewnia najwyższy komfort podróżowania. Na uwagę zasługuje duża ładowność auta
oraz funkcjonalna przestrzeń ładunkowa. Dzięki
obecności drzwi z każdej strony przestrzeni ładun-

od auta dostawczego” – mówi Łukasz Jakubowski.

Pojemność silnika: 1.6
Moc silnika: 145 KM
Rodzaj silnika: ECOJET TWIN TURBO
Rozstaw osi: długi rozstaw osi 3498 mm
Ładowność: 1200 kg
Pojemność ładunkowa: 6 m3

Cena katalogowa modelu od

83 400

zł netto

dane producenta

– idealny do przewozu towarów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Monitoring promocji

Promocje na mięso i piwo,
czyli sezon grillowy czas zacząć
Rozpoczęcie sezonu grillowego trudno przegapić. Już po Świętach Wielkanocnych w gazetkach
handlowych zaczynają pojawiać się promocje związane z imprezami na świeżym powietrzu.
weekendu majowego, tym ofert było więcej.

późno wypadającej Wielkanocy, artykułów

Analiza przeprowadzona przez firmę FOCUS

promowanych w gazetkach było więcej niż rok

Research wykazała, że najsilniej promowanymi

wcześniej. Dotyczy to zwłaszcza produktów

kategoriami artykułów na początku sezonu gril-

z kategorii takich jak piwo czy napoje gazo-

lowego ubiegłych lat były piwo i kiełbasa. Pod

wane, których liczba promocji z roku na rok

uwagę wzięto gazetki hiper- i supermarketów

zwiększyła się niemal dwukrotnie. Krótszy se-

oraz sieci typu Convenience i Cash&Carry. Co

zon nie musi zatem oznaczać mniej okazji do

tytułami takimi jak: „Grilluj z nami!”, „Czas na

ciekawe, mimo że czas na wiosenne promo-

obniżek i reklam, a wręcz przeciwnie – moty-

Grilla” czy „Majówka z grillem”. A im bliżej

cje w 2017 roku okazał się krótszy z powodu

wować do publikowania ich w większej ilości.

Agnieszka Smarzewska
FOCUS Research
International

Pierwsze strony gazetek przyciągają klientów

Najczęściej promowane kategorie spożywcze w gazetkach handlowych w
okresie rozpoczynającym sezon grillowy, w latach 2016-2017, wg liczby
promocji SKU.
01.04-08.05.2016

W badaniu szczególną uwagę zwrócono na
pierwsze strony gazetek handlowych. Nie jest
tajemnicą, że to przede wszystkim one przykuwają wzrok konsumenta. Przedstawione na
nich oferty muszą być atrakcyjne, gdyż niekie-

17.04-07.05.2017

Grupa Towarowa

Pierwsza
strona

Ostatnia
strona

Pozostałe
strony

Suma w
gazetce

Pierwsza
strona

Ostatnia
strona

Pozostałe
strony

Suma w
gazetce

Piwo

230

287

1813

2330

374

712

3361

4447

duje się sięgnąć po gazetkę i przejrzeć ją w ca-

dy to właśnie od nich zależy, czy klient zdecy-

Kiełbasa

198

78

1635

1911

277

174

2474

2925

łości. Produkty umieszczone na okładce silniej

Ser żółty

149

88

1093

1330

207

121

1626

1954

utrwalają się w świadomości kupujących. Nie

Lody

104

68

817

989

210

152

1656

2018

Woda mineralna

102

168

834

1104

109

272

1399

1780

ulega wątpliwości, że w sezonie grillowym

Napój owocowy

119

185

846

1150

115

284

1314

1713

Herbatniki/ciastka

33

79

840

952

49

82

1554

1685

Ryby przygotowane

29

58

769

856

61

62

1632

1755

larniejszymi artykułami okazały się produkty

Napoje gazowane
z wyjątkiem Coli

98

122

676

896

145

302

1178

1625

drobiowe, takie jak ćwiartka z kurczaka i filet

Szynka

59

39

778

876

100

78

1361

1539

Najczęściej promowane kategorie spożywcze w gazetkach handlowych w
okresie rozpoczynającym sezon grillowy, w latach 2016-2017, wg liczby
promocji SKU.
5 000
4 500

dwóch ubiegłych lat na pierwszych stronach
gazetek królowały piwo i mięso. Najpopu-

z piersi kurczaka, a także wieprzowina – łopatka wieprzowa, karkówka i schab. Często promowana była również kiełbasa – w kategorii
tej przodowała marka Morliny, liczbą promocji
przewyższając nieznacznie markę Sokołów,

01.04-08.05.2016

a konkurując przy tym z markami takimi jak

17.04-07.05.2017

Madej Wróbel i Dobrowolscy. Choć wieprzo-

4 000

wina była jedną z najczęściej promowanych

3 500
3 000

kategorii na stronie tytułowej, zdecydowanie

2 500

wyprzedziło ją piwo. Które marki piwne cie-

2 000
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pozycję na pierwszych stronach w 2016 roku
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szyły się największą frekwencją? Na czołową
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wybiła się marka Harnaś, z kolei w roku 2017
najwyższe wyniki osiągnęły marki Tyskie Gronie
oraz Żubr. Produkty kategorii piwo odnotowały
zresztą największą liczbę promocji nie tylko na
stronach tytułowych, ale ogółem w gazetkach.

Monitoring promocji

W 2016 roku największą ilością ofert w gazet-

strony gazetek promocyjnych, ponieważ nie-

jak ważną rolę odgrywają w gazetce strony ty-

kach mogły pochwalić się marki Żywiec i Kasz-

rzadko właśnie na nich znajdują się produkty

tułowa i końcowa. To przede wszystkim one

telan Niepasteryzowane, rok później – marka

w korzystnych cenach. Dobrze jest pamiętać,

zostają zapamiętane przez klienta.

Tyskie Gronie. Wygląda na to, że schłodzone
piwo jest nieodłącznym elementem udanego
spotkania przy grillu. Fakt, że chętnie promowano piwa typu lager (Tyskie Gronie) czy nie-

Ranking najczęściej promowanych SKU w kategoriach spożywczych na
pierwszych stronach gazetek handlowych, w okresie rozpoczynającym sezon
grillowy, w latach 2016-2017.
SKU

01.04-08.05.2016

Ćwiartka Z Kurczaka - 1000 G x 1 x 1

25

45

ska cena i moc alkoholu, ale przede wszystkim

Filet Z Piersi Kurczaka - 1000 G x 1 x 1

20

49

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

24

34

jakość i walory smakowe trunku.

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

26

25

Pomidory - 1000 G x 1 x 1

11

39

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

24

24

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

23

15

także zachęcić do sięgnięcia po następne wy-

Pepsi Cola - 2250 ML x 1 x 1

12

24

Ziemniaki Młode - 1000 G x 1 x 1

16

18

danie gazetki. Jednocześnie istnieje szansa,

Mlekovita Polskie Ekstra Masło - 200 G x 1 x 1

24

8

pasteryzowane (Kasztelan), może wskazywać
na to, że dla klientów ważna jest nie tylko ni-

Ostatnia strona gazetki jest nie mniej ważna niż pierwsza. Ma ona za zadanie nie tylko
zwrócić uwagę klienta na aktualną ofertę, ale

17.04-07.05.2017

że produkty zauważone jako ostatnie na dłu-

250

01.04-08.05.2016

225

17.04-07.05.2017

nich stronach niż na pierwszych. W roku 2017
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odnotowano prawie dwa razy więcej promocji
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75

167

Interesująco przedstawia się sytuacja z in-

100

Żu
br
Re
gu

nach tytułowych.

125

te Kas
ry zt
zo ela
wa n
ne
Ty
sk
ie
G
Re ron
gu ie
lar
Ży
wi
ec
Re
gu
lar

Wyróżniły się tutaj te same marki, co przy stro-
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piwa na końcowej stronie niż rok wcześniej.

118

się nawet, że częściej pojawiało się na ostat-

195

akcji promocyjnych zwyciężyło piwo. Okazało

95

ubiegłych? Również tutaj pod względem liczby

Najczęściej promowane marki w kategorii Piwo w gazetkach handlowych
w okresie rozpoczynającym sezon grillowy, w latach 2016-2017, wg liczby
modułów.
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żej zostaną w pamięci. Jak zatem wyglądały

kategorie osiągnęły podobne wyniki. Również
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okresu wakacyjnego, jednak, jak widać, już
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kategorie takie jak woda czy Cola to domena
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jabłkowy Hortex (1000 ml). Zdawałoby się, że

17.04-07.05.2017

218

2017 znaczną ilość promocji odnotował sok

01.04-08.05.2016

225
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szych na ostatniej stronie w 2016 roku. W roku

250

ów

znalazł się wśród produktów najpopularniej-
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cześnie napój gazowany Coca-Cola (1000 ml)

267

jak Hortex, Pepsi, Tymbark i Coca-Cola. Jedno-

Najczęściej promowane marki w kategorii Kiełbasy w gazetkach handlowych
w okresie rozpoczynającym sezon grillowy, w latach 2016-2017, wg liczby
modułów.
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Wyposażenie sklepu i magazynu

Koszyki i wózki sklepowe
Koszyk – z dwoma czy jedną, a może wysuwaną – rączką? Plastikowy czy metalowy? A sklepowy
wózek – jaka pojemność będzie optymalna? Jakie znaczenie odgrywa kolor? Na te i wiele innych pytań
odpowiadają eksperci z branży.

Piotr Kraśnicki
Dyrektor Sprzedaży
Modern-Expo

Grzegorz Buzała
Dyrektor Handlowy
ABM

komponentem aranżacji przestrzeni handlowej,

uwagę rodzaj tworzywa i materiałów, z których

którego dotyka klient. Dlatego warto poświęcić

dany wózek czy koszyk jest wykonany. Wózek

nieco więcej uwagi na zastanowienie się nad

powinien być wygodny, łatwy w prowadzeniu,

tym, czego w danym sklepie może oczekiwać

dobrze skrętny. Koszyk natomiast, powinien

w tym temacie od nas kupujący. Jego pierwsze

być lekki, z wygodnymi do noszenia uchwyta-

wrażenie pozostanie w świadomości na dłużej”

mi” – zaznacza Piotr Kraśnicki z Modern-Expo.

– informuje ekspert z Modern-Expo.

Dobór odpowiednich
wózków i koszyków

Paweł Kawka
Sales Manager
Rabugino

Tworzywo z jakiego wykonany jest wózek
czy koszyk ma ogromne znaczenie. „W sklepach typu DIY sprawdzą się wózki metalowe,
chromowane lub ocynkowane, które mają

Wózki i koszyki powinny być dostosowane

dużo większą wytrzymałość w stosunku do

do wielkości sklepu. „Z uwagi na to, że w super

wózków wykonanych z tworzyw sztucznych.

Koszyk bądź wózek stanowi idealne roz-

i hipermarketach, sklepach typu Cash&Car-

Te ostatnie, można coraz częściej spotkać

wiązanie wtedy, gdy chcemy zaopatrzyć się

ry oraz DIY robi się duże zakupy lub zakupy

w super- i hipermarketach oraz sklepach osie-

w większą liczbę artykułów, a jednocześnie się-

towarów wielkogabarytowych, najlepiej zain-

dlowych. Wykonane z polipropylenu, także

gać na półki po kolejne produkty. Jak zaznacza

westować w wózki. Mniejsze markety i sklepy

w wersji EKO – z materiału pochodzącego z re-

Piotr Kraśnicki z Modern-Expo, odpowiedni do-

osiedlowe mogą sobie pozwolić na zakup ko-

cyclingu, mają różne pojemności, estetyczny

bór tego elementu wyposażenia sklepu nie po-

szyków, chociaż klienci, ze względu na wygo-

wygląd, bogatą gamę kolorystyczną, są lekkie,

zostaje bez znaczenia. „Koszyk jest pierwszym

dę, często sięgają po wózki. Należy wziąć pod

zwrotne, a co ważniejsze, łatwo się je czyści.
Jednak większość marketów nadal jest wierna
tradycyjnym, metalowym wózkom, które koja-

Janusz Wolniak
Partner
SC RETO
RETO od 8 lat dostarcza do sklepów w Polsce trwałe kosze
i wózki europejskich producentów, w szczególności koszyki na
kółkach, o różnych pojemnościach dobieranych do wielkości
i asortymentu sklepu. Koszyki te można spotkać w ponad 8 000
sklepów.
Jakie są plusy takiego koszyka?
•
Zamiana z koszyka ręcznego na kosz na kółkach to wyższa wartość paragonu kasowego,
nawet do 15%.
•
Zamiana mniejszego kosza na kółkach na większy, to większe zakupy, np. zastąpienie
30 litrowych 50 litrowymi to 4-5 produktów dodatkowo kupionych przez klienta. Działa
impuls „mam jeszcze tyle miejsca w koszyku”.
•
Łatwość i lekkość prowadzenia koszyka zwiększa wygodę klienta.
•
Komfort zakupów to lepsze postrzeganie detalisty, częstsze wizyty w sklepie oraz dłuższy czas spędzony między półkami przez klienta. Mając wolne ręce chętniej zdejmie
z półki i obejrzy inne produkty, których wstępnie nie planował zakupić.
•
Duże kosze, np. o pojemności 55 lub 65 litrów mogą być alternatywą dla wózków, ze
względu na oszczędność miejsca na składowanie. Wózków w pionie nie ustawimy.
•
Ergonomiczność i pojemność rzeczywista – dbamy, aby koszyk był stabilny, a jego kształt
zapewniał wygodne ułożenie jak największej ilości produktów.
•
Kosz jest również dobrym uzupełnieniem do wózków sklepowych w średnich i dużych
sklepach.

rzą się z solidnością i wytrzymałością. Co do
koszyków, zazwyczaj wybór pada na te plastikowe. Są lekkie, stabilne, a ich gładka faktura
sprawia, że niesiony w ręce koszyk, ocierając
o ubranie klienta, nie niszczy go. Metalowe
koszyki bardzo dobrze się prezentują w drogeriach i sklepach kosmetycznych. Dodają sklepom profesjonalnego, luksusowego wyglądu”
– wyjaśnia Piotr Kraśnicki z Modern-Expo.
Istotną kwestią przy wyborze tego rodzaju
wyposażenia sklepu jest dobór odpowiedniej
wielkości. „Wszyscy sprzedawcy najchętniej
oddaliby do dyspozycji swoim klientom największe wózki, żeby robili u nich jak największe zakupy. Wyniki badań konsumentów sugerują, że im pojemniejsze wózki, tym klienci
chętniej robią zakupy większe niż zamierzali.
Szacuje się, że żądana wartość paragonu powinna wypełniać wózek w 70%. Trzeba jednak
pamiętać, że akcesoria sklepowe mają przede
wszystkim pomagać klientom w zakupach. Dla
niektórych duże wózki mogą być nieporęczne,
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Wyposażenie sklepu i magazynu

dlatego do wyboru powinni mieć także kosze

o wygodne miejsce do odłożenia koszy i wóz-

sklepowych nie zapominają o osobach starszych

na kółkach” – przyznaje Grzegorz Buzała Dy-

ków po dokonaniu zakupów. Klient powinien

i niepełnosprawnych. Specjalnie z myślą o nich

rektor Handlowy ABM.

mieć możliwość zostawienia kosza przy stano-

sprzedawane są wózki posiadające w rączce

wisku kasowym, a wózki pod specjalną wiatą

specjalne szkło powiększające, które pomaga

na parkingu” – zaznacza Grzegorz Buzała.

czytać drobny druk zamieszczany na etykietach”

Z pewnych względów niezwykle istotny w
kwestii wózków i koszyków jest ich kolor. „Po-

– informuje Grzegorz Buzała z ABM.

winien być spójny, czyli zgodny z systemem wi-

Jak przyznaje Paweł Kawka, Sales Manager

zualnym marki i pozostałymi wózkami i kosza-

w Rabugino, niezmiennie wózki umieszczamy

„W ostatnich latach możemy zaobserwo-

mi sklepowymi lub neutralny (np. z powodów

bezpośrednio w pobliżu wejścia na salę sprze-

wać tendencję zwiększenia wymagań co do

praktycznych odpowiedni byłby kolor szary).

daży jak również w wygrodzeniach przed skle-

wózków. To już nie tylko kosz do robienia za-

Niespójne akcesoria zakupowe, ich różne mo-

pem czy w wiatach na parkingu. „Jednak warto

kupów. Umieszcza się na nich proste reklamy

dele i kolory, które witają klientów, to nie naj-

czasem rozważyć umieszczenie dodatkowych

jak również zaawansowane monitory LED. Na

lepszy sposób na zrobienie dobrego pierwszego

koszyków lub małych wózków w głębi sali

wózkach możemy umieszczać uchwyty na ska-

wrażenia” – wyjaśnia Grzegorz Buzała z ABM.

sprzedaży dla tych klientów, którzy nie planu-

nery, na kubek, listę zakupów, a nawet lupę.

„Nadal w większości sklepów obowiązuje

jąc większych zakupów, często pod wpływem

Jako ciekawostkę dodam że, dla potrzeb na-

niepisana moda na dobór koloru koszyka do

atrakcyjnych promocji umieszczonych dalej od

szych klientów wprowadziliśmy do oferty spe-

rodzaju asortymentu. Właściciele najczęściej sta-

wejścia, zmieniają zdanie. Tego typu zachowa-

cjalne miejsce w wózku dla pupila.

wiają na czerwień w sklepach spożywczych, na-

nia można zaobserwować zarówno w niedu-

Bez wątpienia już w niedalekiej przyszłości

tomiast w sklepach typu non-food, niepodzielnie

żych sklepach samoobsługowych jak i w wiel-

wózki będą same skanować i zliczać produkty

królują niebieski i zielony. Jednak w dobie coraz

kich hipermarketach” – dodaje Paweł Kawka.

i pobierać pieniądze z konta Klienta. Już kil-

większego przywiązania klientów do estetyki,
obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania

Trendy na rynku

Lokalizacja w sklepie

wózków opracowuje tego typu rozwiązania.

Co do trendów, wszyscy eksperci zgodnie

Dodatkową zaletą jest to, że kosze wózków

przyznają, że przyszłość należy do nowocze-

Rabtrolley wykonane są z plastiku, są kompa-

snych technologii. „Przyszłość ma należeć do

tybilne z innowacyjną technologią RFID, która

tzw. wózków inteligentnych, nastawionych na

pozwala zeskanować i zidentyfikować wszyst-

wózkami i koszykami w niestandardowych barwach” – dodaje Piotr Kraśnicki z Modern-Expo.

ka firm na bazie produkowanych przez nas

Nie bez znaczenia jest również umiejsco-

jak największe usprawnienie zakupów za sprawą

kie produkty przy kasie bez konieczności wy-

wienie wózków i koszyków w sklepie. „Wózki

nowoczesnej technologii. W wózku mają znaj-

kładania ich na ladę czy taśmę boksu kasowe-

i koszyki najlepiej jest ustawić na samym po-

dować się skanery sczytujące wkładany do nich

go” – mówi Paweł Kawka z Rabugino.

czątku ścieżki zakupowej klienta. Mają poma-

towar. Specjalne wyświetlacze mają informo-

„Przede wszystkim rynek czeka rozwój inte-

gać w zakupach, więc powinny być dostępne

wać o promocjach i wybranych produktach. W

ligentnych wózków, które jednocześnie są kasą

od razu po wejściu do sklepu. Należy zadbać

tworzeniu udogodnień producenci akcesoriów

samoobsługową z wbudowanym monitorem,
czytającym listę zakupów ze smartfonów, informującym o promocjach oraz preferowanych

Marta Banach
Product Manager
KIFATO
Firma KIFATO wkracza na rynek z bogatym wachlarzem rozwiązań wózkowych. W jej ofercie, poza standardowymi rozwiązaniami, można odnaleźć wózki „szyte na miarę” do sklepów
wielkopowierzchniowych, dyskontów oraz małych sklepików
osiedlowych. Warto wspomnieć, że coraz bardziej pożądaną cechą jest posiadanie certyfikatów jakościowych, co jest gwarantem długoterminowego i bezproblemowego użytkowania produktu. Obecnie najważniejsze standardy zapewniają certyfikaty TUV Rheinland.
Specjalnością KIFATO MK są wózki sklepowe o zróżnicowanej budowie, funkcjonalności i pojemności, przez co jesteśmy w stanie zaspokoić różnorodne gusta naszych klientów. Preferujemy wózki koszowe wykonane w całości z metalu pokryte cynkiem galwanicznym. Dodatkowe
pokrycie poliestrowe daje gwarancję długiej eksploatacji, łatwego utrzymania wózków w czystości i niezmiennego przez cały okres użytkowania wyglądu. Elementy jezdne wózka, światowego lidera w ich produkcji, zapewniają idealne prowadzenie i bezobsługową eksploatację.

produktach, wyznaczających najbardziej efektywną ścieżkę klienta.
Drugi kierunek to e-wózki – takie, które
wytwarzają energię elektryczną, która byłaby
magazynowana w akumulatorkach znajdujących się tuż nad kółkami. Z wytworzonej energii korzystałby, rzecz oczywista, sklep. Wózek,
oprócz tradycyjnego łącznika, wyposażony
byłby w specjalny panel łącznikowy znajdujący się pod koszykiem. Dzięki temu połączeniu
możliwe byłoby sumowanie i przekazywanie
zgromadzonej energii. To jest rozwiązanie na
przyszłość, ale klienci mogliby czerpać z nowatorskiego rozwiązania m.in. poprzez obniżone
ceny na półkach sklepowych” – przyznaje Piotr
Kraśnicki z Modern-Expo.
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Poradnik kupca

Nowe kasy fiskalne

$$

Już niedługo czeka nas rzeczywistość z nowym typem kas fiskalnych – on-line, przesyłających kopie
pargonów i raportów do repozytorium. Konieczność ich wprowadzenia przewidują nowe przepisy.
Kogo obejmą? Jakie obowiązki czekają detalistów? Pytamy ekspertów o meritum zmian.

okiem producenta
Piotr Chronowski
Za-ca Dyrektora Pionu
Sprzedaży Dystrybucyjnej
ds. szkoleń i wsparcia
technicznego urządzeń
fiskalnych

w przyszłości nowych kas fiskalnych typu on-

przesyłać e-paragony, ale taki e-paragon nie

-line, już po zużyciu się obecnie używanych.

został obecnie dokładnie zdefiniowany. Po-

Ustawa – po wejściu w życie – zabroni wymian

datnik nie będzie musiał za to drukować ra-

pamięci fiskalnych w kasach z papierową ko-

portów fiskalnych dobowych – wystarczy, że

pią paragonu po ich zapełnieniu czy też awarii.

codziennie na zakończenie pracy wykona go

Ten zapis dotknie wszystkich podatników. Za-

w sposób cyfrowy. Raporty miesięczne okre-

Nowych przepisów, a właściwie jeszcze

kup kas on-line dla sklepów pozostanie więc

sowe drukowane jako podsumowanie (skró-

projektów tych przepisów w ostatnich miesią-

jedynie opcją, a nie obowiązkiem. Kasy z ko-

cone) będą dokumentami fiskalnymi. Na pa-

cach mamy wielki urodzaj. Jest projekt zmiany

pią elektroniczną pozostaną w sprzedaży aż do

ragonie fiskalnym oprócz sprzedaży towarów

ustawy o VAT oraz Ustawy Prawo o Miarach,

końca 2022 roku.

klient będzie widział przyjęcie i rozliczenie

mamy projekt rozporządzenia Ministra Rozwo-

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju

zaliczki. Pojawi się na nim również rozlicze-

ju w sprawie warunków technicznych dla kas

określa kryteria i warunki techniczne dla no-

nie opakowań zwrotnych oraz formy płatności

rejestrujących, mamy projekt ustawy o zmianie

wych kas on-line. Nakazuje, aby te kasy miały

– do tej pory te informacje drukowane były

niektórych ustaw tzw. pakiet uszczelniający

pamięć fiskalną jak obecnie, ale dużo większą,

poza częścią fiskalną paragonu.

VAT. Mamy też plany projektu rozporządze-

gdyż oprócz raportów dobowych będą do

Obsługa kasy nie zmieni się zasadniczo,

nia Ministra Finansów w sprawie kas reje-

niej zapisywane również kwoty brutto każde-

wszystkie nowe funkcje związane z operacja-

strujących. Każdy ten dokument wprowadza

go paragonu oraz wszelkie „zdarzenia” jakie

mi online i wymianą danych z Repozytorium

coś nowego dla podatników stosujących kasy

miały miejsce w działaniu kasy. Takim zda-

będą odbywać się automatycznie, nawet bez

rejestrujące. Projekt zmiany ustawy o VAT

rzeniem jest przegląd serwisowy, zmiana pa-

wiedzy użytkownika. Podatnik będzie musiał

oraz ustawy Prawo o Miarach wprowadza na

rametrów pracy itp. Kasy będą komunikować

we własnym zakresie zapewnić komunikację

nasz rynek możliwość stosowania kas on-line

się z Centralnym Repozytorium Kas zgodnie

kasy z Repozytorium. W zależności od kasy ko-

oprócz tradycyjnych kas z kopią papierową

z narzuconym harmonogramem i przesyłać do

nieczne będzie łącze internetowe LAN, WLAN

oraz kopią elektroniczną. Określa grupy podat-

niego wszystkie wystawione paragony, faktu-

lub zasięg sieci GSM. Konieczność zapewnie-

ników, którzy muszą u siebie zainstalować ten

ry, raporty dobowe i zdarzenia. Podatnik nie

nia transmisji danych to właściwie jedyny pro-

nowy typ urządzeń fiskalnych oraz wyznacza

będzie musiał wypełniać zgłoszeń przed i po

blem, przed jakim może stanąć użytkownik

terminy, kiedy to mają zrobić. W myśl tego

fiskalizacji kasy i wysyłać ich do właściwego

nowego typu kasy. W większości przypadków

projektu to głównie usługodawcy, a nie deta-

Urzędu Skarbowego oraz występować do US

dostęp do internetu nie będzie sprawiał pro-

liści będą musieli instalować tylko takie nowe

o nadanie numeru ewidencyjnego kasy. Nowa

blemów – zazwyczaj w postaci łącza stacjo-

kasy fiskalne. Taki obowiązek spotka m.in.

kasa w momencie fiskalizacji prześle komplet-

narnego (sieć LAN) lub mobilnego (modemy

gastronomię, warsztaty samochodowe i „opo-

ne zgłoszenie o fiskalizacji i od razu otrzyma

GSM). Wystarczy odpowiednio skonfigurować

niarskie”, fryzjerów, kosmetyczki, budowlań-

numer ewidencyjny. Kasa będzie drukowała

taką sieć oraz kasę i cały system będzie działał

ców, lekarzy, prawników oraz kluby fitness.

każdy paragon fiskalny na papierze, aby ku-

poprawnie. W miejscach, gdzie nie ma możli-

W zakresie sprzedaży detalicznej towarów,

pujący miał dowód dokonania zakupu oraz

wości zapewnienia dostępu do internetu, brak

objęta obowiązkiem jest tylko sprzedaż pa-

dowód, że sprzedawca zarejestrował tę trans-

jest linii telefonicznej/internetowej oraz zasięgu

liw. Dla pozostałych detalistów nie ma takich

akcję w kasie fiskalnej i odprowadzi od niej

sieci GSM, podatnik musi wystąpić do właści-

obowiązków, jest natomiast możliwość wyboru

podatek. Kasy będą też mogły w przyszłości

wego Naczelnika Urzędu Skarbowego o zgodę
www.hurtidetal.pl
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Poradnik kupca

na przesyłanie danych z kasy do repozytorium

w granicach 100-200 zł w zależności od mo-

projektowanej ustawy do wymiany obecnej

w niestandardowych odstępach czasowych.

delu oraz opcji jego wyposażenia. Możliwa jest

kasy na kasę on-line, ustawodawca przewidział

W określonym przez Naczelnika Urzędu Skar-

także modernizacja niektórych modeli obecnie

wsparcie finansowe w postaci nowego odlicze-

bowego czasie prawdopodobnie trzeba będzie

stosowanych kas do wersji „on-line”. Umoż-

nia 90% wartości ceny netto kasy (nie więcej

przenieść kasę w miejsce, gdzie jest dostęp do

liwia to m.in. Program Novitus Online Ready,

niż 700 zł) od podatku, lub zwrotu takiej kwo-

internetu i przesłać dane. Koszty transferu da-

a wymiana w ramach programu kosztować bę-

ty podatnikowi, który nie jest płatnikiem VAT.

nych ponosić będzie właściciel kasy.

dzie poniżej 500 zł. Należy jednak pamiętać,

Odliczenie to należy się każdemu, na wszyst-

Ceny nowych kas nie będą znacznie od-

że wiąże się to z koniecznością odczytania za-

kie kupowane kasy on-line, również wówczas,

biegać od cen obecnie oferowanych modeli.

wartości pamięci fiskalnej w kasie, wyrejestro-

gdy już kiedyś z takiego odliczenia skorzystał.

Są droższe w wykonaniu, posiadają inne po-

wania jej w Urzędzie Skarbowym i przesłania

Również nowi podatnicy, rozpoczynający dzia-

dzespoły, np. moduły szyfrujące czy też łącza

do producenta na modernizację.

łalność otrzymają takie odliczenie, jeśli zakupią

internetowe, dlatego cena może się różnić

Dla podatników zobowiązanych na mocy

§§

nowy typ kasy fiskalnej.

okiem prawnika
Gdyby rzeczywiście te przepisy weszły w życie

Agnieszka Bagieńska-Petryka,
Radca prawny,
Petryka Kancelaria Prawna

Jeżeli

zmiany

przepisów

wynikające

w projektowanym terminie, przedsiębiorcy któ-

z dwóch opisanych wyżej projektów weszły-

rzy mają kasy starego typu (tj. takie, których pre-

by w życie w tym samym czasie, nie byłoby

fiks tzw. numeru unikatowego pamięci fiskalnej

choćby teoretycznego ryzyka dwukrotnej

rozpoczyna się od litery innej niż C) nie mogliby

wymiany kas fiskalnych, o czym ostatnio

umieszczać na paragonach numeru NIP klienta,

było bardzo głośno.

W chwili obecnej istnieją dwa projekty

(zgodnie z § 8 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Mini-

Do czasu rozstrzygnięcia powyższej kwe-

ustaw zmieniających min. ustawę o VAT – każ-

stra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14

stii przez ustawodawcę (w przypadku, gdy-

da odnosi się do wymogów stawianych parago-

marca 2013 Dz.U. 2013 poz. 363).

by przepisy zobowiązujące sprzedawcę do

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest wystawianie

umieszczania numerów NIP nabywcy na

Z pierwszego projektu o zmianie ustawy

od razu faktury VAT – jednak może to nastąpić

paragonie weszły w życie wcześniej niż po-

o podatku od towarów i usług oraz niektórych

wyłącznie wtedy kiedy klient przed zakupem

zostałe zmiany przepisów ustawy o VAT),

innych ustaw (nr UA37 z wykazu prac legisla-

od razu o nią poprosi.

przedsiębiorca posiadający kasę bez moż-

nom w nieco inny sposób.

cyjnych) wynika, iż w przypadku sprzedaży na

Jednocześnie istnieje drugi projekt zmian

liwości umieszczania na paragonie numeru

rzecz nabywcy posługującego się numerem

przepisów, również wprowadzający zmiany

NIP kupującego – będzie musiał podjąć de-

NIP – faktura na takiego nabywcy może być

w ustawie o VAT, czyli projekt ustawy o zmia-

cyzję w kwestii ewentualnej wymiany kasy

wystawiona wyłącznie wtedy, jeżeli paragon

nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

powinna zależeć od tego czy w najbliższej

potwierdzający transakcję zawiera tenże nu-

ustawy – prawo o miarach (nr UA 35 z wykazu

przyszłości będzie zobowiązany do kupienia

mer NIP.

prac legislacyjnych), dotyczący tzw. kas online

kasy z funkcją online – jeżeli tak, to najbar-

Sankcją za wystawienie faktury na pod-

zgodnie z treścią którego kasa powinna zapew-

dziej rozsądnym rozwiązaniem będzie wysta-

stawie paragonu nie zawierającego nr-u NIP

nić połączenie z Centralnym Repozytorium

wianie klientom przez tzw. okres przejściowy,

nabywcy jest kara w postaci dodatkowego zo-

Kas oraz przesyłanie danych z kasy rejestrują-

tj. do momentu w którym będzie można ku-

bowiązania podatkowego w wysokości odpo-

cej do wspomnianej bazy.

pić kasę z funkcją online faktury VAT od razu

wiadającej 100% kwoty podatku wykazanego

Kwestią strategiczną jest to, czy rzeczywiście

przy transakcji (użytkownik kasy przed każdą

przepisy zmieniające ustawę o VAT przewi-

transakcją musiałby pytać klienta czy życzy

Zgodnie z powyższym projektem zmiany

dziane w projekcie nr UA37 zaczną obowiązy-

sobie otrzymać fakturę), a następnie po za-

ustawy o VAT (oraz innych ustaw) opisane wy-

wać od 1 lipca 2018 r., co z uwagi na stopień

kupieniu kasy z funkcją online – wystawianie

żej przepisy miałyby wejść w życie z dniem

zaawansowania prac legislacyjnych wydaje się

klientom paragonów z numerami NIP.

1 lipca 2018 r.

mało prawdopodobne.

na dokumencie.
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materiały zebrała Joanna Kowalska

Rozrywka

Rozwiąż krzyżówkę hasło wyślij mailem i wygraj nagrodę!
Włókno
poliestrowe
Dymsza

Zawiado- Miejsce
mienie zetknięz poczty
cia

Wart
pałaca
Kolor
w
kartach
Domowy
lub
śledczy

Groźny
car

Kukulska
z estrady

Żywy organizm,
stworzenie

17

Notariusz

Religijne
malowidło

2

19

Do smarowania
mechanizmów
Intensywne
żywienie
zwierząt

Bokserski
zwód

5

Dochody
rodziny
królewskiej

Kilka
gemów
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w kuchni

Letni but
bez pięty

Korek
na
drodze

Kamień
jubilerski

13

Pasek
z tyłu
płaszcza

Manto
Ustalona
z góry
kwota

Pierożek
Zamach
w
stanu
barszczu

Pani z
łasiczką
Wolna
posada

Znak
nawigacyjny

Robotnik
z
folwarku

Skała
osadowa

Postój,
Luźny
przerwa Kłamca,
kawałek
w
blagier
papieru
podróży

Zapis
tekstu
mówionego

11

Edytor

Drobny element

Portret
nagusa
Błąd
serwisu
Otacza
zamek

Formacja
trawiasta

Wcina
się w ląd

Wyraz
twarzy

Kwiatostan
zbóż
Danie

Szkoli
sportowców

12

Boisko
tenisowe

9

Model
Fiata

14

15

4

Dobry
gust

10

Ubiór,
strój

1

6

7

20
3

16

Prowadzenie
rokowań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

18

20

W ofercie marki Prima wszyscy miłośnicy kawy znajdą coś dla siebie.
Łatwa w przygotowaniu kawa rozpuszczalna w dwóch wersjach – Classic o bogatym smaku i zapachu oraz
delikatna Crema z aksamitną pianką. Obie mają głęboki aromat świeżo parzonej kawy dla jeszcze większej
przyjemności.
Doskonale znana Prima Finezja mielona, to kawa, którą można znaleźć w niemalże co piątym polskim domu.
Ma harmonijny smak i intensywny aromat.
Kawa ziarnista Prima Finezja o pełnym smaku, którego nabiera w starannym procesie prażenia, pozwala
koneserom cieszyć się aromatycznym rytuałem przygotowywania kawy.
Wszystkie rodzaje kawy Prima dostępne są w opakowaniach różnej wielkości.

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

konkurs@hurtidetal.pl

– otrzyma zestaw produktów Prima!
*Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl

LAUREACI KWIETNIOWEJ KRZYŻÓWKI
• Krzysztof Wąsik – Sklep Basia, Świdnica • Anna Dzierżak – Sklep Spożywczo-przemysłowy, Wilków • Piotr Gil – Firma usługowo-handlowa, Zalewo •
• Halina Dudek – Sklep wielobranżowy, Nałęczów • Olga Iwaniak – Sklep spożywczo-przemysłowy "Nasz Sklep", Nałęczów•
Gratulujemy osobom, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę! Zapraszamy do udziału także w innych konkursach organizowanych przez Hurt & Detal.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218 w celu realizacji umowy przystąpienia do
konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, jak również zarządać zaprzestania ich przetwarzania. Podanie
danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

www.hurtidetal.pl
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Nowości

Cydr w nowej butelce

Dostęp do tych treści
informacja handlowa

mogą mieć wyłącznie
Le Grand Noir Viognier. Poznaj
firmy zajmujące się
smak lata!
produkcją, obrotem

Francuska linia Le Grand Noir zawojowała polski
rynek.
hurtowym
oraz handlem
napojami alkoholowymi.
Wino z „czarną owcą” zdobyło rzeszę miłośników.
Dla tych, którzy już teraz są fanami marki oraz dla
(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
tych, którzy dopiero odkrywają połączenie klasyczo wychowaniu w trzeźwości).
nych aromatów Francji z innowacyjnością Nowego
Świata – TiM S.A. przygotowało niespodziankę
wprowadzając kolejny produkt z serii. Le Grand
Noir Viognier białe, wytrawne charakteryzuje się
aromatem egzotycznych kwiatów pomarańczy
i akacji. Wytworzone z gron szczepu Viognier
dojrzewających w winnicach regionu Minervois
i okolicach miasta Carcassonne, uznawanych
za jeden z najlepszych regionów do uprawy
tej odmiany. Idealne na wiosenne popołudnia
i letnie wieczory.
www.TIM-WINA.com.pl

Skuteczna dawka
energii prosto z natury!
Nasycony naturalnymi składnikami,
gazowany napój o świeżym owocowym
smaku – XL Natural – jest fantastyczną
alternatywą dla kawy! To świeża kompozycja aromatu kwiatu czarnego bzu
oraz soku z cytryny, które zapewniają
poczucie orzeźwienia. Dzięki połączeniu
naturalnej kofeiny oraz naturalnego
ekstraktu z guarany napój wpływa na
poprawę koncentracji. Dopada Cię zmęczenie? Weź łyk naturalnej energii bez
sztucznych barwników i aromatów oraz
konserwantów!
www.XL-ENERGY.com
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Wiosna z Absolut Lime
Nowość w portfolio marki Absolut Lime to unikalne połączenie naturalnych składników
z czystą wódką Absolut. Lime wyróżnia się brakiem
cukru w swoim składzie i świeżym smakiem
limonki. Idealnie sprawdza się, jako główny
składnik całej gamy nowoczesnych klasycznych drinków, wzbogacając je wyjątkowym
orzeźwiającym akcentem.
W tym roku Absolut był także partnerem
jednego z najpopularniejszych i najbarwniejszych festiwali muzycznych na świecie
– Coachella Valley Music and Arts Festival,
który odbył się 13-22 kwietnia w słonecznej
Kalifornii. Podczas festiwalu marka była
obecna z dedykowaną strefą Absolut Lime.
www.ABSOLUT.com/pl

Nowe smaki KOMODO Energy Drink
Do oferty napojów energetyzujących pod marką KOMODO zostały
wprowadzone dwa nowe smaki Energy Drink: Cactus i Pina Colada.
Napoje mają pojemność 250 ml i ich cena detaliczna w sklepach wynosi od 1,79 PLN do 2,19 PLN. Opakowanie jednostkowe to zgrzewka
składająca się z 24 puszek w danym asortymencie. W skład linii
produktowej wchodzą następujące smaki: cactus, dzika poziomka,
soczysty arbuz, mroźne mohito, mango-maracuja, różowy grapefruit,
czarna porzeczka. Opakowania są bardzo kolorowe i wpadające w oko
konsumenta. W planach produkcyjnych są kolejne fantastyczne smaki.
www.KOMODO24.pl

informacja handlowa

!

Cydr Lubelski rozpoczyna sezon w premierowej
butelce o pojemności 400 ml zaprojektowanej
specjalnie dla AMBRA S.A. Nowy format promować będzie hasło „Więcej cydru dla Ciebie!”.
Waga nowych – białych i zielonych – butelek
szklanych o pojemności 400 ml została zredukowana o 10%, przy zachowaniu wysokich
wymagań wytrzymałościowych. Mniejsze
zużycie surowców naturalnych przekłada się na
wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.
Dodatkowo opakowania posiadają wyjątkowy
grawer.
www.AMBRA.com.pl

informacja handlowa

Soplica, niekwestionowany lider kategorii alkoholi
smakowych na polskim rynku, poszerza swoje portfolio. W drugiej połowie maja na rynku zadebiutuje
wariant, który ucieszy amatorów owocowych
smaków wprost z polskich sadów – Soplica
Jabłkowa. Tajemnica lekko kwaskowatego smaku
Soplicy Jabłkowej tkwi w kombinacji dojrzewających w słońcu polskich jabłek, polskiego spirytusu i długiego procesu maceracji tych owoców.
Wprowadzenie do sprzedaży nowego wariantu
Soplicy wspierane będzie materiałami POS, specjalnymi ekspozycjami w sklepach i działaniami
PR. Soplica Jabłkowa będzie dostępna w butelkach o pojemności 100, 200 i 500 ml.
www.CEDC.com

informacja handlowa

Soplica prezentuje tradycyjny
smak polskiego jabłka

Nowości
Veroni LIFE
Nowość, Veroni LIFE to wyjątkowe
połączenie naturalnej wody mineralnej
z subtelnym smakiem cytryny lub
pomarańczy. Delikatne bąbelki
podkreślają wyrafinowany smak
wody. Veroni LIFE doskonale
orzeźwia, gasi pragnienie, dodaje
energii i witalności. Jest to idealne
rozwiązanie dla ludzi ceniących aktywny styl życia. Veroni LIFE to produkt w 100% naturalny, nie zawiera
cukrów, sztucznych barwników,
konserwantów i słodzików. Ponadto ma ZERO kalorii i zamknięty jest
w poręcznej, designerskiej butelce
o pojemności 1 L.
www.ZBYSZKO.com.pl

Krakersy Artur
w nowych smakach
Krakersy to jedna z tych przekąsek, która
często gości na stole kibica. W segmencie
krakersów, najczęściej wybieranym
produktem na rynku polskim jest Artur
Krakers Mix 100 g (Grupa
Dr Gerard), dlatego
też Grupa Dr Gerard
postanowiła rozszerzyć
ofertę o dwa nowe smaki:
ostre i wyraziste Spicy
oraz aromatyczny Bacon
o smaku świeżo prażonego
boczku. Krakersy będą
dostępne w limitowanej
futbolowej edycji.
www.DRGERARD.eu

Gremma – lody z polskiej śmietanki
Muuucia wyzwala uczucia!
Muuucia przeszła metamorfozę! Szereg wprowadzonych zmian
począwszy od opakowań, poprzez dostosowania komunikacji oraz
dodatkowe wsparcie w punkcie sprzedaży ma na celu zwiększenie
rozpoznawalności marki Muuucia od Zielonej Budki. W 2018 wprowadzamy nowość: lody Muuucia na patyku w polewie o smaku truskawki.
Smak kojarzony z latem i świeżymi truskawkami skąpanymi w słońcu.
Istna kremowa rozkosz!
www.MUUUCIA.pl

Oferta kaw Prima
W ofercie marki Prima wszyscy miłośnicy kawy znajdą coś dla siebie.
Łatwa w przygotowaniu kawa rozpuszczalna w dwóch wersjach –
Classic o bogatym smaku i zapachu oraz delikatna Crema z aksamitną
pianką. Obie mają głęboki aromat świeżo parzonej kawy dla jeszcze
większej przyjemności. Doskonale znana Prima Finezja mielona, to
kawa, którą można znaleźć w niemalże co piątym polskim domu. Ma
harmonijny smak i intensywny aromat.
Kawa ziarnista Prima Finezja o pełnym smaku, którego nabiera w starannym procesie prażenia, pozwala koneserom cieszyć się aromatycznym rytuałem przygotowywania kawy.
Wszystkie rodzaje
kawy Prima dostępne są w opakowaniach różnej
wielkości.
www.PRIMA.com.pl

Lodziarnie Firmowe wprowadzają na rynek nową linię lodów familijnych Gremma – lody z polskiej śmietanki, które są odpowiedzią firmy
na zapotrzebowanie konsumentów na dobre jakościowe lody w przystępnej cenie. Gremma startuje z trzema najpopularniejszymi smakami lodów – śmietankowym,
czekoladowym i truskawkowym. Lody
Gremma wytwarzane są w podwarszawskiej fabryce ze składników pozyskiwanych
od sprawdzonych dostawców: polskiej
śmietanki kremówki, mleka, żółtek jaj,
deserowej czekolady czy truskawek z rodzimych plantacji. Marka Gremma
jest obecna w kanale gastronomicznym od 2012 roku.
Opakowania o pojemności
1000 ml.
www.GREMMA.pl

Iced Coffee
Produkt, który będzie idealną propozycją na gorące, wakacyjne miesiące powinien wyróżniać się nie tylko nietuzinkowym smakiem, ale
przede wszystkim powinien być bardzo prosty w przygotowaniu. Linia
Iced Coffee – napój kawowy, świetny jako chłodny deser – znakomicie
spełnia te warunki. Do wyboru mamy trzy ciekawe warianty smakowe:
Mocha, Caramel i White Chocolate. By uzyskać doskonały, orzeźwiający
napój, wystarczy dodać kilka kostek lodu i ulubione mleko – odtłuszczone, pełnotłuste, a nawet roślinne.
www.MOKATE.com.pl
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Nowości
Fruittella 30% mniej cukru
To pierwsze na naszym rynku cukierki do żucia Fruittella o obniżonej
zawartości cukru. Oferta skierowana jest do konsumentów, którzy
zwracają szczególną uwagę na kaloryczność spożywanych przez
siebie produktów. To także idealna propozycja dla mam, które dozują
swoim pociechom ilość słodyczy. Każda torebka posiada możliwość
ponownego zamknięcia, a tym samym można cieszyć się świeżością
cukierków przez dłuższy czas. Produkt oferowany jest w dwóch
wariantach smakowych: truskawkowym
i letnich owoców
(cytryny, truskawki,
pomarańczy).
www.FRUITTELLA.pl

Mieszanka Krakowska oraz Fresh & Fruity
w praktycznym opakowaniu
Nowością w portfolio marki Wawel są dobrze znane konsumentom
galaretki – Mieszanka Krakowska oraz Fresh & Fruity teraz w nowym,
praktycznym opakowaniu. Dzięki dużym (aż 800 g), jeszcze szczelniejszym plastikowym pudełkom, soczyście owocowe galaretki zachowują
świeżość na dłużej i są idealne do dzielenia się. Ponadto, atrakcyjny
design nowych opakowań zachwyci nawet najbardziej wymagających
konsumentów, a puste pudełko można kreatywnie wykorzystać w domu! Galaretki, tak jak
wszystkie produkty marki, są
objęte projektem Dobre
Składniki – nie zawierają
barwników, sztucznych
aromatów oraz zbędnych konserwantów.
www.WAWEL.com.pl

Baton Śniadaniowy Nestlé Lion
już w sprzedaży!
Znane i lubiane płatki
śniadaniowe Nestlé Lion,
teraz w formie batonika!
Wyraźny smak karmelu
i czekolady oraz wyborny
mleczny spód sprawiają,
że każdy kęs to dzika
przyjemność. Batony zbożowe
są idealnym elementem
zbilansowanego śniadania. Z powodzeniem odgrywają też rolę
towarzysza wycieczek. Produkt może pochwalić się sporą zawartością
pełnego ziarna, wapnia, witamin oraz brakiem sztucznych aromatów
i barwników. Produkt dostępny w sprzedaży w formie 4-paka.
Kontakt: CPP Toruń Pacific sp. z o.o.,
bezpłatna infolinia 800 174 902.
www.facebook.com/LIONPL
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Jogusie Galaretki
Jogusie Galaretki to najnowsza propozycja od Fabryki Cukierków
„Pszczółka”. Ich mleczne nadzienie zostało wzbogacone wapniem oraz
magnezem. Cukierki są dostępne w czterech soczyście owocowych
smakach: cytrynowym, pomarańczowym, poziomkowym oraz jabłkowym. Jogusie Galaretki to rozszerzenie marki o kolejną kategorię,
w której znajdują się
kultowe karmelki oraz
cukierki funkcjonalne
Jogusie Plus.
www.PSZCZOLKA.pl

Wiejskie Ziemniaczki Ciosane!
Producent Wiejskich Ziemniaczków wprowadził na rynek nowość:
Wiejskie Ziemniaczki Ciosane. dostępne są w dwóch smakach: soli
i pieprzu oraz rozmarynu. Wprowadzeniu nowości towarzyszy szeroka
kampania TV. Uruchomiony został także fanpage marki na Facebooku
i Instagramie. Z kolei w sierpniu przewidziana jest promocja konsumencka z Ciosanymi w roli
głównej.
Producent Wiejskich
Ziemniaczków śmiało
prognozuje wzrost zainteresowania i zwiększoną
sprzedaż produktów.
Zwiększ rotację produktów w swoim sklepie i przyciągnij konsumentów!
www.WIEJSKIE
-ZIEMNIACZKI.pl

Nowości z Jedności
już w sprzedaży!
Firma CSI „Jedność” wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom
klientów zdecydowała się
na produkcję karmelków
bez owijek w czterech
wariantach smakowych:
owocowym, miętowym,
lodowym i mlecznym.
Landrynki zawierają soki
owocowe, olejek miętowy
oraz orzeźwiający menthol.
Cukierki nie zawierają glutenu oraz konserwantów. Przypominają smak dzieciństwa i od
lat produkowane są w Polsce.
www.JEDNOSC-GROJEC.pl

Nowości
Olej Beskidzki

Orzeszki w koszulkach piłkarskich

Nazywany „oliwą północy” olej rzepakowy
uznawany jest za jeden z najbardziej wartościowych. Nie zawiera cholesterolu, ma za to
najwięcej cennych nienasyconych kwasów
tłuszczowych omega-3, a także kwasy omega-6 – oba w idealnych, najkorzystniejszych
dla organizmu człowieka proporcjach! Można
stosować go na surowo, do sałatek, surówek
lub jako składnik dressingów czy zimnych
sosów, doskonale nadaje się do smażenia.
Dania z olejem rzepakowym to zarówno
pyszne ciasta i ciasteczka, jak i przeróżne dania
mięsne, potrawy z ryb, domowe pieczywo
oraz fantazyjne sałatki.
www.BIELMAR.pl

Orzeszki niesolone i solone Hebar w limitowanych opakowaniach
w kształcie koszulek piłkarskich trafią na sklepowe półki w czerwcu.
Nie może ich zabraknąć w żadnym sklepie w okresie Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej, ponieważ
będą kusiły rozemocjonowanych kibiców
swoją chrupiącą
zawartością i niepowtarzalnym wyglądem.
Produkty oprócz smaku
dostarczą organizmowi białka, błonnika i nienasyconych
kwasów tłuszczowych.
www.HEBARBAKALIE.pl

Idealny do smarowania Miks Łosicki
Nowość w portfolio marki Łosickie – MIKS ŁOSICKI 200 g to produkt
dla wszystkich, którzy cenią sobie jakość i funkcjonalność. Poprzez
odpowiednio dobraną kompozycję tłuszczu mlecznego i szlachetnych
olejów takich jak kokosowy i rzepakowy produkt nie traci na
pozostałych walorach
i wartościach odżywczych a wysoka zawartość tłuszczu mlecznego wyróżnia go na tle
miksów tłuszczowych
dostępnych na rynku.
www.LOSICKIE.pl

Na wiosnę zadbaj o serce z Florą
ProActiv!
Flora ProActiv to produkt funkcjonalny przeznaczony do smarowania
pieczywa, który – dzięki dodanym sterolom roślinnym – skutecznie
obniża poziom „złego” cholesterolu. Dostępna także w 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 w zwiększonej ilości – pomaga obniżyć poziom
cholesterolu o od 7% do 10% w ciągu 2-3 tygodni. Wysoki poziom
cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca.
Wszystkie warianty
dostępne są także
w nowych, atrakcyjnych opakowaniach,
łatwych do odnalezienia
na sklepowych półkach.
www.FLORA.pl

Pierogi Nowe – innowacyjne pierożki
marki Konspol!
Marka Konspol wypuściła na rynek linię pysznych pierogów pod szyldem „Nowe”. Stworzone na bazie receptury cienkiego ciasta, zachwycą
wszystkich miłośników
kulinarnych doznań. Na
rynku dostępne są w czterech smakach, dwóch
wytrawnych i dwóch na
słodko. W ofercie marki
Konspol znajdują się
Pierogi NOWE: z mięsem
i pieczarkami, z mięsem
i kaszą gryczaną,
z serem twarogowym,
z serem twarogowym
i jagodami.
www.KONSPOL.com.pl

Masło orzechowe SoWell
Italmex rozszerza swoją ofertę o kolejny produkt, który z powodzeniem wpisuje się w lansowaną przez firmę koncepcję „Zdrowy styl życia”. Jest to masło orzechowe marki SoWell 400 g w dwóch rodzajach:
kremowe i z kawałkami orzechów. Masło orzechowe SoWell wyprodukowane jest w 100% z orzeszków arachidowych. Nie zawiera oleju
palmowego, soli i cukru. To cenne źródło białka, błonnika, nienasyconych kwasów tłuszczowych
i witamin. Jest polecane dla
osób aktywnych fizycznie,
wegetarian, diabetyków
(niski indeks glikemiczny
IG- 40) a także jako składnik
zdrowych, dziecięcych
przekąsek (pamiętając, że
orzeszki arachidowe są
alergenem).
www.ITALMEX.pl
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Nowości
Nowe
sosy
Łowicz

Czarnuszka Prymat

Gdy liczy się
efekt, a czasu
jest mało,
w kuchni liczy
się wygoda.
By szybko
i skutecznie
zaspokoić głód, wybieramy sosy gotowe. Łowicz oferuje więcej – nie
trzeba już brudzić patelni, by przysmażyć mięso, bo jest ono w sosie.
Do oferty dołączyły trzy nowości: Sos boloński z mięsem mielonym
z łopatki wieprzowej, Sos chili con carne z mięsem mielonym z łopatki
wieprzowej i Sos pomidorowy z boczkiem. Doskonałej jakości sosy ze
sprawdzonym, wysokiej jakości mięsem to gwarancja, że to produkty
takie, jak Polacy lubią najbardziej.
www.MOJLOWICZ.pl

Mąka kukurydziana Sotelli
Mąka kukurydziana marki Sotelli – kojarzącej się dotąd z makaronem – to najnowszy
produkt Pol-Foods. Mąka wytwarzana jest
w nowoczesnych młynach, a cały proces
produkcji nadzorowany jest ze szczególną dokładnością począwszy od doboru
wyselekcjonowanych, najwyższej jakości
ziaren (z upraw bez GMO), poprzez obróbkę
i szczegółowe analizy na każdym jego
etapie (mąka jest bezglutenowa), aż po
produkt finalny. Pakowana jest w 1 kg pojemniki z dozownikiem, które zapewniają
wygodę w bezpośrednim użytkowaniu.
www.SOTELLI.pl

Czteropak saszetek TEO® JUNIOR
Nowy produkt polskiego producenta, w nowoczesnym, wygodnym
i estetycznym opakowaniu. Idealne rozwiązanie żywieniowe dla kociąt
do 12 miesiąca życia, które wykazują wysokie zapotrzebowanie na
energię, proteiny, witaminy i składniki mineralne. Receptura karmy
wspomaga prawidłowy wzrost, zdrowy rozwój kości i mózgu. Kawałki
TEO® JUNIOR zatopione w sosie charakteryzuje optymalna wielkość,
dopasowana do rozmiaru szczęk młodych kociąt oraz wysoka przyswajalność przez organizm.
TEO® JUNIOR, karma
mokra dla kociąt i kotek
karmiących, MIX smaków (bogata w kaczkę,
bogata w indyka, bogata
w królika, bogata w
cielęcinę), 4 x 100 g.
www.TEOKARMA.pl
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Czarnuszka, czyli Nigella sativa, jest
jedną z przypraw, które wracają do
łask. Niegdyś kojarzona z kuchnią
regionalną, dziś staje się coraz
popularniejsza. Ze względu na kolor
bywa też zwana czarnym kminkiem.
Odznacza się korzennym smakiem,
pośrednim między smakiem maku
a pieprzu. Czarnuszka jest szczególnie popularna w kuchni europejskiej,
indyjskiej, jak i Bliskiego Wschodu.
Jest znana jako dodatek do pieczywa. Równie popularna do białego
sera, jak i jogurtu naturalnego. Pasuje do potraw z jaj – jest doskonała
do omletu, pasty jajecznej, jajecznicy. Można ją dodać do gołąbków
czy kotletów mielonych, jak i do panierki. Gramatura: 20 g.
www.PRYMAT.pl

Kiełbaski idealne na
grilla
Grillowanie zacieśnia więzi i zgodnie
łączy wszystkich Polaków. Gdy tylko
letnia aura pozwala jest jedną z ulubionych from spędzania wolnego
czasu. Wśród potraw z rusztu prym
wiedzie niezastąpiona kiełbasa,
która w zależności od upodobań zawiera różne dodatki. Zakłady Mięsne
Silesia przygotowały na ten sezon
szeroką ofertę cienkich kiełbasek
w 5 różnych smakach, tak aby każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Wszystkie kiełbaski mają wysoką mięsność,
są pakowane po 6 sztuk w paczkach
po 200 gram.
www.SILESIA.eu

Linia kaw MK Cafe
Gold w nowym
opakowaniu
MK Cafe Gold to perfekcyjna
kompozycja stawiająca na
delikatność, aksamitny smak
i subtelny aromat. Mieszanka
została stworzona specjalnie
z myślą o polskich konsumentach, dla których chwila z kawą
stanowi element codziennych
przyjemności. Teraz linia kaw MK
Cafe Gold została rozszerzona
o poręczną torebkę typu doypack
o gramaturze 75 g dzięki czemu
łatwo zabrać swoją ulubioną
kawę np. na wakacyjny wyjazd.
www.MKCAFE.pl

