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Szanowni Państwo, 

Bank BNP Paribas jest kontynuatorem tradycji Polskiego 
Banku Rolnego, sięgających międzywojennej reformy 
rolnej. W dziedzinie finansowania rolnictwa i sektora 
spożywczego dysponuje unikalnymi kompetencjami, które 
zawdzięcza nie tylko współpracy z liderami tej branży 
w Polsce, ale również międzynarodowym doświadczeniom 
Grupy BNP Paribas.

Jako bank zmieniającego się świata obserwujemy 
przemiany zachodzące w gospodarce i społeczeństwie. 
Zmiany nie omijają sektora rolno-spożywczego, 
a symbole technologicznego postępu odgrywają coraz 
większą rolę w branży rolno-spożywczej. My zmieniamy 
się wraz z nią, starając się wyznaczać nowe kierunki jej 
rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że bardzo istotnym jest, aby 
sektor rolno-spożywczy w Polsce rozwijał się w sposób 
zrównoważony, a inwestycje prowadzone były na 
postawie dogłębnych analiz i uwzględniały możliwe 
wahania cen. Muszą też wpisywać się w uwarunkowania 
ekonomiczne, społeczne i  środowiskowe. Bank na 
bieżąco śledzi sytuację na rynku i jest gotowy na różne 
scenariusze jej dalszego rozwoju. 

Tradycją już stało się, że każdego roku Bank BNP Paribas 
opracowuje branżowy raport dla klientów sektora 
rolno-spożywczego. Publikacje przeznaczone są dla 
praktyków z branży rolno-spożywczej i ekspertów 
zajmujących się tym obszarem. Jako Bank z największym 
udziałem w polskim rynku rolno-spożywczym 
i wieloletni, aktywny uczestnik tego ekosystemu, 

co roku staramy się, aby treść raportu odpowiadała 
aktualnym potrzebom naszych klientów. W tym roku 
postanowiliśmy wprowadzić poważną nowość. Głos 
uczestników konferencji został ujęty w przygotowanym 
przez nas AGRORAPORCIE. Wnioski z dyskusji panelowych, 
które wybrzmiały podczas Agrokonferencji stały się 
komplementarną częścią raportu. Tym samym raport 
stał się wspólną wypowiedzią  Banku i jego partnerów.

Dlatego też AGRORAPORT 2019 to pierwszy raport 
o relacjach w branży rolno-spożywczej, stworzony 
wspólnie z kluczowymi przedstawicielami sektora. 
W materiale skupiamy uwagę wokół 7 zakresów 
tematycznych: partnerstwo dostawcy i dystrybutora, 
shopper experience, branding, sprzedaż eksportowa, 
nowe kanały sprzedaży, category vision oraz innowacje. 
Na potrzeby AGRORAPORTU 2019 przeprowadziliśmy 17 
wywiadów z czołowymi przedstawicielami ekosystemu 
rolno-spożywczego i przebadaliśmy ok. 1000 
konsumentów w zakresie zachowań zakupowych Polaków, 
tj. miejsca zakupów, wybieranych marek produktów, 
przyzwyczajeń, walorów produktów, wpływających na 
zakup, czy emocji towarzyszących podczas zakupów. 

Serdecznie zapraszam 
do zapoznania się z AGRORAPORTEM.

Bartosz Urbaniak
Szef Bankowości Agro BNP Paribas 

na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę
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 Jesteśmy liderem w finansowaniu sektora produkcji 
żywności. Aby dobrze wykonywać swoją pracę, musimy 
rozumieć, gdzie nasz klient znajduje się w łańcuchu wartości 
i jakie ma powiązania z innymi uczestnikami rynku. My też 
jesteśmy integralnym uczestnikiem ekosystemu sektora 
rolno-spożywczego. Jednocześnie mamy pozycję 
umożliwiającą dialog z jego całym otoczeniem rynkowym. 
Z naszych licznych rozmów biznesowych można wyciągnąć 
wniosek, że relacje dostawca – dystrybutor – konsument to 
wymiar, który obecnie w największym stopniu kształtuje 
biznesową rzeczywistość tego sektora.

 Wspólnie z Umbrella Marketing Group przeprowadziliśmy 
badania konsumenckie w celu lepszego poznania doświadczeń 
zakupowych Polaków. Pogłębiliśmy badanie przez wywiady 
IDI z szeregiem liderów sektora produkcji żywności 
w Polsce. Kilka miesięcy prac zaowocowało wnioskami w obrębie 

każdego z siedmiu obszarów tematycznych:

1. PARTNERSTWO – relacje między 
producentami a sieciami handlowymi; 

2. SHOPPER EXPERIENCE – emocje i inne 
doświadczenia nabywcy podczas zakupów;

3. BRANDING – zaufanie konsumentów 
do produktu względem miejsca sprzedaży;

4. SPRZEDAŻ EKSPORTOWA – sukces eksportowy 
widziany zewnętrznie i wewnętrznie;

5. NOWE KANAŁY SPRZEDAŻY – nadążanie 
sprzedających za potrzebami konsumentów; 

6. CATEGORY VISION – zmiany w definiowaniu 
kategorii produktowych;

7. INNOWACJE – produkty i procesy: 
innowacyjny przełom.

O AGRORAPORCIE

„
Nie martwi mnie ktoś, kto oferuje 
ceny o 5% niższe. Niepokoi mnie ktoś, 
kto może zaoferować 
lepsze doznania dla klienta.
Jeff Bezos, założyciel 
przedsiębiorstwa handlowego Amazon

 Doświadczenia zakupowe klienta w miejscu 
sprzedaży mogą być jednym z wielu tematów wspólnych dla 

producenta i dystrybutora. Warto je systemowo analizować. 
Shopper experience pozwala zajrzeć do głów i koszyków 
nabywców. To właśnie konsument jest kreatorem nowych 
produktów. Jego potrzeby stopniowo się zmieniają, na co 
wpływ ma styl życia, zmiana priorytetów, bardziej świadome 
podejście do odżywania się i życia w zgodzie ze środowiskiem. 
Dzięki roli konsumenta tworzą się nowe kategorie produktowe, 
a niektóre – już istniejące – poszerzają się. Powstaje pole 
do wprowadzania innowacji jako sposobu traktowania 
rzeczywistości. 

 W czasach, gdy konsument staje się coraz bardziej 
wymagający, stałe poszukiwanie nowych rozwiązań, 
technologii i usprawnień to racjonalne podejście do 
prowadzenia innowacyjnego biznesu na konkurencyjnym rynku. 
Funkcjonowanie w tak bezwzględnym obszarze, związanym 
z branżą rolno-spożywczą, wymaga często łączenia sił. 
Realne partnerstwo bazuje na dialogu dostawcy i dystrybutora 
oraz wspólnym przewidywaniu, co się zmieni w zachowaniu 
konsumenta. Finalnie również na tym, jak na to zachowanie 
zareagować. Partnerstwo w biznesie to nieocenione źródło 
wiedzy i wzajemnej inspiracji. W podobnym modelu mogą 
funkcjonować producenci i dystrybutorzy w zakresie nowych 
kanałów sprzedaży. Mogą oni bowiem z sukcesem pracować 
razem nad nowymi kontekstami decyzji nabywczych, przy okazji 
generując okazje biznesowe korzystne dla obu stron. 

 Zmieniające się potrzeby i styl życia konsumentów 
mają wpływ na zmiany kanałów dystrybucji. Zakupy ulegają 
automatyzacji, a kanał e-commerce przeżywa prawdziwy 
rozkwit. Na rozwój innowacyjności istotny wpływ miał rozwój 
sprzedaży eksportowej, w której Polska odnosi duże sukcesy. 
Wbrew pozorom, eksport nie jest grą tylko dla dużych i średnich 
przedsiębiorstw – małe firmy również mają szansę. Wybór 
nowego rynku powinien być indywidualny i zależny od relacji, 
kontaktów, zaufania i konkurencji. 

 Szansę na wzrost dają też marki własne. Za granicą 
ich udział w koszykach wynosi dwa razy więcej niż w Polsce 
(20%), jednak krajowi konsumenci lubią te produkty i chętnie je 
kupują, a ich obraz bardzo zmienił się na przestrzeni lat. Marka 
dystrybutora rośnie na znaczeniu zarówno wartościowo, jak 
i wolumenowo, a każdy rosnący rynek się dywersyfikuje.

Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym AGRORAPORTEM 

– pierwszą taką publikacją w branży!



PARTNERSTWO
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Ewolucja modelu 
partnerskiego w biznesie

 Zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań 
to fundament sukcesu w biznesie. Najlepszym 
dowodem na to jest wypracowany w ostatnich latach 
w wielu dobrze prosperujących przedsiębiorstwach 
model współpracy, oparty na partnerstwie między 
producentami a dystrybutorami. Takie rozwiązanie 
zapewnia obopólną satysfakcję oraz przybliża 
do sukcesu ekonomicznego. 

 Przedsiębiorstwa stale modyfikują swoje systemy 
zarządzania, by osiągać coraz lepsze wyniki. Dzięki 
odpowiedzialnemu podejściu do rozwoju i towarzyszącym 
mu wysiłkom wiele z nich może korzystać z zalet, jakie 
daje partnerska współpraca.  Można więc śmiało opisać 
ten model jako pracę zespołową – zaangażowanie 
występuje bowiem po obu stronach, a każda z nich wnosi 
swoje zasoby i kompetencje.

 Eksperci z branży rolno-spożywczej, których 
mieliśmy przyjemność zaprosić do udziału w badaniu IDI 
przeprowadzonym na potrzeby AGRORAPORTU 2019, są 

zdania, że ostatnie lata przyniosły ewolucję w sposobie 
współpracy między producentami i dystrybutorami. 
Najwięksi gracze rynkowi są świadomi, że jedynie 
partnerski model współpracy ma ogromny wpływ na 
osiągnięcie sukcesu.

Większość obecnych na rynku producentów spożywczych sprzedaje produkty 
do sieci handlowych, a TOP 7 sieci sklepów w Polsce ma już 63% udziału 

w rynku. Powstaje zatem pytanie: czy w dzisiejszych czasach to nie 
niezależność jest celem, a raczej mądra współzależność?

„
Rzetelność, uczciwość 
i partnerskie podejście 
do kontrahenta bez względu na to, 
czy jest to producent mniejszy, czy 
większy. To na pewno pożądane cechy.
Paweł Głowniak, Herbapol

 Wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań, 
a także zastosowanie się do zasad rzetelności 
i uczciwości, pozwala obu stronom funkcjonować zgodnie 
z założeniem win-win.
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PARTNERSTWO KORZYŚCI
Model partnerski w biznesie ma szereg zalet, z których warto skorzystać:

Dzięki partnerskim relacjom 
koszty transakcyjne ulegają 

zminimalizowaniu.

Odporność firm na problemy 
związane z ogólnym funkcjonowaniem 

znacznie wzrasta.

Mniejsze firmy, które samodzielnie 
nie byłyby w stanie się rozwijać, 

mogą liczyć na wsparcie „większych 
kolegów”, a tym samym wykreowanie 

swojego wizerunku.

Strategia, która ma 
za zadanie odpowiadać 

na potrzeby konsumenta, 
jest budowana wspólnie.

Ponad 4/5  ekspertów b iorących 
udz ia łu  w badaniu  ID I  twierdz i , 
że  partnerska  re lac ja  pomiędzy 

dystrybutorem a  producentem jest 
k luczowa dla  obu  s tron ,  a  40% 

badanych  uważa ,  że  partnerstwo 
opiera  s ię  na  wymianie  in formacj i 

o oczekiwaniach  konsumentów.

 Ważne jest, by połączyć siły i umieć odpowiedzieć 
na oczekiwania wymagającego konsumenta. Aby 
relacja była płynna i przynosiła pozytywne efekty, 
niezbędny jest sprawny przepływ informacji 
między stronami. Komunikacja jest podstawą. 
Współcześnie w nowocześnie zarządzanych firmach 
informacja traktowana jest – obok ziemi, kapitału 

i pracy ludzkiej – jako czwarty czynnik produkcji. 
Skonstruowanie oferty będącej odpowiedzią na potrzeby 
konsumentów byłoby niemożliwe bez zebrania i wymiany 
informacji na poziomie producent–dystrybutor. Obie 
strony, podejmujące partnerską współpracę, 
powinny cechować się elastycznością w zakresie 
rozwiązywania problemów. Warunki panujące 
na rynku stale się zmieniają, partnerzy muszą 
nadążać, dlatego oczywiste jest, że dystrybutor 
oczekuje od producenta elastyczności związanej 
z szybkim dostosowaniem się do zmieniających się 
trendów konsumenckich.

 W chwili, gdy strony obligują się do przyjęcia 
wspólnego trybu decyzyjności i reagowania na problemy, 
a także do płynnej wymiany informacji i elastyczności 
w zakresie odpowiedzi na potrzeby konsumentów, 
możemy mówić o efektywnym partnerstwie w relacjach 
handlowych i sukcesie w przyszłości•
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Fundamentem partnerstwa w biznesie jest połączenie wzajemnej świadomości 
priorytetów, elastyczności, uczciwości, rzetelności i przepływu informacji, 

które ułatwią obu stronom reagowanie na potrzeby konsumenta.

 Przeprowadzenie badań IDI wśród przedstawicieli 
firm z sektora rolno-spożywczego pozwoliło wyodrębnić 
podstawowe oczekiwania względem partnerskiej relacji 
producenta i dystrybutora.

 Produkty spożywcze we współczesnym świecie 
mają nie tylko spełniać podstawowe potrzeby. Mają 
odpowiadać na pragnienia konsumenta, także te 
najbardziej hedonistyczne, czy powstałe na drugim 
biegunie: pragnienia bycia eko, bycia świadomym.

DYSTRYBUTOR oczekuje od producenta:

Wzajemnego 
wsparcia

Produktu, którego 
oczekuje rynek

Produktu o wysokiej 
jakości

Dobrej ceny

Innowacyjności

PRODUCENT oczekuje od dystrybutora:

Spojrzenie producentów
i dystrybutorów

26%26%

22%22%

19%19%

11%11%

11%11%

Dobrych warunków 
współpracy

Rozwoju

Promocji

Wsparcia promocji 
oraz stałej komunikacji

Wspólnego spełnienia 
oczekiwań

19%19%

15%15%

15%15%

15%15%

11%11%

„
Chcielibyśmy, aby
nasze produkty były
aktywnie promowane
i polecane przez 
dystrybutorów.
Jacek Brol, BASF
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 Dostawca i dystrybutor działają we wspólnym 
celu. To nie tylko wspomniane zwiększenie satysfakcji 
konsumentów, ale też maksymalizacja zysków obu 
zaangażowanych stron. Połączenie sił oznacza 
jednak starcie różnych punktów widzenia, a to 
z kolei sprzyja pojawianiu się problemów. Na ich 
lepsze zrozumienie i opisanie pozwoliły badania IDI 
przeprowadzone na potrzeby AGRORAPORTU 2019 
z menadżerami przedsiębiorstw, przedstawicielami 
organizacji reprezentującej producentów żywności oraz 
dystrybutorów czy handlowców.

Elastyczność

 Jednym z podstawowych czynników, 
zaburzających współpracę opartą na partnerstwie 
jest brak elastyczności w działaniach obu stron. 
Dystrybutor chciałby realizować dostawy często, 
w szerokim asortymencie, w czasie zgodnym z umową 
podpisaną z producentem. Ważne jest dla niego, aby 
producent nadążał za szybko zmieniającymi się trendami 
konsumenckimi. Przygotowywał krótkie serie swojej 
oferty i wprowadzał jak najwięcej produktów niszowych. 
Dla producenta zaś bardziej ekonomiczne są rzadsze 
dostawy jednorodnego towaru. Zdaniem producentów, 
w niektórych przypadkach dystrybutorzy, łamiąc zasady 
elastyczności, patrzą tylko na swoje korzyści, zapominają 
o zrozumieniu i uczciwej współpracy z drugą stroną, 
szczególnie jeśli znajduje się ona w sytuacji krytycznej, 
wynikającej z gwałtownego i niespodziewanego wzrostu 
kosztów produkcji. 

„
Całość sprowadza się 
do zaufania. Dzisiaj 
wszystkim powinno zależeć 
na zwiększeniu satysfakcji klienta.
Piotr Pilarski, Indykpol

Informacja

 Zakłócenia w przepływie informacji generują 
problemy we współpracy partnerskiej. Zarówno producent 
jak i dystrybutor postrzegają siebie nawzajem jako dobre 
źródło danych o konsumencie i jego zmieniających się 
potrzebach. Mają zatem pełne prawo oczekiwać, że 
wymiana informacji będzie aktywnie podtrzymywana. 

Nadążanie za konsumentem

 Nieumiejętność lub brak inicjatywy 
w dostosowaniu produktu do zmieniających się potrzeb 
konsumentów bywa istotnym problemem. Eksperci 
uważają, że oferta rynkowa powinna być różnorodna, 
innowacyjna oraz dostosowana do odbiorcy pod 
względem jakości i ceny. Warto dodać, że konsumenci 
mają coraz wyższe i coraz bardziej zróżnicowane 
wymagania, a aż 6 na 10 osób twierdzi, że liczy się 
dla nich krótka i jasna lista składników w produkcie. 
To zobowiązuje do trzymania ręki na pulsie•

WYNIKI SONDY
Który z elementów pełni według Ciebie 

kluczową rolę w budowaniu relacji partnerskich 
między producentem a dystrybutorem?

53% Wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań

27% Elastyczność obu stron

20% Przepływ informacji pomiędzy stronami

20%

27%
53%
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Partnerstwo szansą 
dla mniejszych

Mniejsze firmy (zatrudniające do 9 osób) stanowią ok. 65% wszystkich podmiotów 
działających w sektorze spożywczym – one również mogą z powodzeniem wchodzić 

we współpracę partnerską z dużymi dystrybutorami o ugruntowanej pozycji na 
rynku. Należy jednak pamiętać, że to wyzwanie dla obu zaangażowanych stron. 

Dystrybutorzy chętnie decydują się na współpracę z nimi, jeżeli są w stanie 
zaoferować produkty, które mają szansę na przetrwanie.

 Mniejsze podmioty, które nie dysponują środkami 
pozwalającymi na kompleksową promocję swoich 
produktów, mogą rozwijać się i stawać rozpoznawalnymi 
dzięki współpracy z dużymi sieciami handlowymi. 
Partner o solidnej pozycji rynkowej pozwala 
sięgać wyżej i… po więcej, dotrzeć do szerszego 
grona konsumentów. Więksi gracze chętnie promują 

partnerstwo, gdy są świadomi, że producent może 
zagwarantować stabilne dostawy produktów o dobrej 
relacji ceny do jakości. Odpowiednie kalkulacje, 
dotyczące współpracy, pomogą wyeliminować naturalne 
obawy, które pojawią się w obliczu możliwości zawarcia 
partnerstwa.

„
Najmniejsze gospodarstwa mogą się rozwijać i inwestować 
w nowe technologie dzięki sile dużego dystrybutora.
Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

„
Od kilku lat wdrażamy model dystrybucji zewnętrznej. Oznacza to, 
że browar kończy dystrybucję wraz z bramą browaru, skąd spedycją 
nasz produkt dostarczany jest do hurtowni czy sieci handlowych, pełniących 
funkcję redystrybutorów. W małych przedsiębiorstwach likwidacja dystrybucji 
własnej i przejście na model zewnętrzny pozwala usunąć ograniczenia rozwojowe 
oraz daje możliwość rozwoju, dostępności w całym kraju.
Paweł Błażejewicz, Browar Kormoran
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 Branża FMCG jest branżą specyficzną, 
dlatego małe firmy decydujące się na współpracę 
z większymi przedsiębiorstwami muszą zachować pełną 
świadomość potencjalnych trudności: ewentualna strata 
w przypadku niesprzedania wszystkich produktów 
o krótszym terminie przydatności, wysokie koszty 

reklamowe, transport, który niemal zawsze opłacać 
musi dostawca i który odbywa się na zasadach 
wielkogabarytowych przesyłów. Zysk może jednak 
znacznie przewyższyć poniesione ryzyko, dlatego wiele 
mniejszych firm z sukcesem decyduje się na partnerski 
model współpracy z sieciami handlowymi•

„
Współpraca między producentem a dystrybutorem musi opierać się 
na czterech filarach: rozumieniu klienta, czynniku ekonomicznym 
(pryzmat czasu i finansowy), ochronie środowiska, funkcjonowaniu społeczności. 
Partnerem jest każda firma, która w centrum uwagi stawia potrzeby Konsumenta.
Radosław Dac, Auchan Polska
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PARTNERSTWO
Kluczowe wnioski 
z badań oraz debaty

Budowanie trwałego partnerstwa nie może być oparte 
wyłącznie na korzyściach produktowych. Warto je 
rozbudować o dodatkowe płaszczyzny współpracy na linii 
producent–dystrybutor, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw, współpraca przy wprowadzaniu nowych produktów 
czy też systematyczna wymiana informacji.

Partnerska współpraca małego producenta z dystrybutorem 
jest możliwa, jednak wymaga od producenta zapewnienia 
stabilności dostaw oraz posiadania produktu wyróżniającego 
się na rynku.

Współpraca producenta z dystrybutorem powinna 
koncentrować się na konsumencie, zarówno na jego 
potrzebach, jak i sposobie oraz celach dokonywania zakupów.



SHOPPER
EXPERIENCE
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Doświadczenie zakupowe 
kluczowym obszarem 
konkurencji o klienta 
w handlu

Shopper experience, czyli doświadczenia zakupowe, to wszystkie emocje, odczucia, 
wrażenia, które towarzyszą konsumentowi na zakupach i które wiążą się z produktem 

lub usługą. Klient, nim podejmie decyzję zakupową, stawiany jest przed wieloma 
wyborami, na które wpływ mają takie czynniki jak: czas, cel zakupów, format sklepu, 

grupa społeczna. Do sklepu przychodzi także z określoną misją.

„
Strategię sprzedażową, 
ze względu na typ 
shoppera, należy dopasowywać 
każdorazowo. Na przykład: jeśli 
jest to matka kupująca produkt 
dla swojego dziecka, to wszelkie 
komunikaty kierujemy właśnie do 
niej, w konkretny i dopasowany do 
niej sposób.
Paweł Głowniak, Herbapol

 Według badań konsument najczęściej uzupełnia 
domowe zapasy. W tym celu wybiera sprawdzony sklep 
i sprawdzone marki, reprezentując konserwatywne 
podejście. Jego misja zakupowa kieruje go na znany teren, 
bo tam wie, czego się spodziewać, a emocje związane 
z wizytą w danym sklepie są dla niego pozytywne. Inaczej 
zachowa się konsument, który poszukuje nowości, bo 
jego misja znacząco się różni. Dalej w rankingu stylów 
zakupowych znajdują się typowe, codzienne zakupy; 
zakupy uzupełniające, gdy zabrakło konkretnych 
produktów; poszukiwanie promocji lub upatrzonego 
produktu; spontaniczny zakup powodowany zachcianką; 
zakupy dla bliskich; na organizowane wydarzenie; 
dla przyjemności lub też pragnienie „wyjścia do ludzi” 
poprzez wizytę w danym punkcie. To, z czym przychodzi 
konsument, nawet jeśli nie do końca zwerbalizował 
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RANKING STYLÓW ZAKUPOWYCH - OGÓŁEM
Poniżej znajduje się 10 różnych typów zakupów. Proszę uszeregować je od tych wykonywanych 

najczęściej w skali miesiąca (1) do tych wykonywanych najrzadziej lub wcale (10).

Style zakupowe uporządkowane pod względem średniego miejsca w rankingu.
N = 1000

NAJCZĘŚCIEJ ROBIONE ZAKUPY

NAJRZADZIEJ ROBIONE ZAKUPY

1. Uzupełnienie zapasów1. Uzupełnienie zapasów
Są Są to większe zakupy dokonywane w celu zaplanowanego uzupełnienia domowych zapasów artykułów codziennego użytku. Takie zakupy umożliwiają to większe zakupy dokonywane w celu zaplanowanego uzupełnienia domowych zapasów artykułów codziennego użytku. Takie zakupy umożliwiają 
ograniczenie w najbliższym czasie liczby kolejnych wizyt w sklepach. Z reguły są to zakupy zaplanowane, wykonywane raz lub kilka razy w miesiącu.ograniczenie w najbliższym czasie liczby kolejnych wizyt w sklepach. Z reguły są to zakupy zaplanowane, wykonywane raz lub kilka razy w miesiącu.

średnia średnia pozycja w rankingu: 3,29pozycja w rankingu: 3,29

2. Typowe, codzienne zakupy dla domu2. Typowe, codzienne zakupy dla domu
Dokonywane Dokonywane są w celu zaopatrzenia się w podstawowe artykuły codziennego użytku na najbliższy dzień lub dwa.są w celu zaopatrzenia się w podstawowe artykuły codziennego użytku na najbliższy dzień lub dwa.

średnia średnia pozycja w rankingu: 3,32pozycja w rankingu: 3,32

3. Ups... Czegoś mi zabrakło3. Ups... Czegoś mi zabrakło
Wizyta Wizyta w sklepie po konkretny produkt lub produkty, których akurat zabrakło w domu, a które są potrzebne w celu dokończenia akurat wykonywanej w sklepie po konkretny produkt lub produkty, których akurat zabrakło w domu, a które są potrzebne w celu dokończenia akurat wykonywanej 
czynności - np. przyrządzania obiadu, dokończenia ciasta.czynności - np. przyrządzania obiadu, dokończenia ciasta.

średnia średnia pozycja w rankingu: 4,78pozycja w rankingu: 4,78

4. Polowanie na promocje4. Polowanie na promocje
Podczas Podczas tego typu zakupów poszukiwane są konkretne produkty będące w promocji cenowej, na wyprzedaży lub dostępne w specjalnych ofertach łączonych. tego typu zakupów poszukiwane są konkretne produkty będące w promocji cenowej, na wyprzedaży lub dostępne w specjalnych ofertach łączonych. 
Głównym celem jest „zrobienie dobrego interesu” podczas zakupów.Głównym celem jest „zrobienie dobrego interesu” podczas zakupów.

średnia średnia pozycja w rankingu: 5,41pozycja w rankingu: 5,41

5. Upatrzony produkt5. Upatrzony produkt
Wizyta Wizyta w sklepie po jeden lub kilka konkretnych, z góry zaplanowanych produktów, najczęściej niedostępnych w innych sklepach.w sklepie po jeden lub kilka konkretnych, z góry zaplanowanych produktów, najczęściej niedostępnych w innych sklepach.

średnia średnia pozycja w rankingu: 5,46pozycja w rankingu: 5,46

6. Nagła zachcianka6. Nagła zachcianka
Wizyta Wizyta w sklepie mająca na celu zakup artykułu zaspokajającego podstawowe potrzeby lub zachcianki - głód, pragnienie, ochota na coś słodkiego lub na w sklepie mająca na celu zakup artykułu zaspokajającego podstawowe potrzeby lub zachcianki - głód, pragnienie, ochota na coś słodkiego lub na 
papierosa. Zakupiony produkt lub produkty na ogół spożywane są niezwłocznie po zakupie.papierosa. Zakupiony produkt lub produkty na ogół spożywane są niezwłocznie po zakupie.

średnia średnia pozycja w rankingu: 5,97pozycja w rankingu: 5,97

7. Dopieszczenie swoich bliskich7. Dopieszczenie swoich bliskich
Celem Celem zakupów jest sprawienie przyjemności swoim bliskim - zakup produktów, które lubią, z któych się ucieszą, zrobienie im miłej niespodzianki np. ulubiona zakupów jest sprawienie przyjemności swoim bliskim - zakup produktów, które lubią, z któych się ucieszą, zrobienie im miłej niespodzianki np. ulubiona 
przekąska, słodycz.przekąska, słodycz.

średnia średnia pozycja w rankingu: 6,14pozycja w rankingu: 6,14

8. Goście lub impreza towarzyska8. Goście lub impreza towarzyska
Zakup Zakup produktów na przyjęcie gości we własnym domu lub imprezę towarzyską w większym gronie poza domem.produktów na przyjęcie gości we własnym domu lub imprezę towarzyską w większym gronie poza domem.

średnia średnia pozycja w rankingu: 6,34pozycja w rankingu: 6,34

9. Przyjemność, rozrywka, relaks9. Przyjemność, rozrywka, relaks
Zakupy Zakupy te mają na celu sprawienie sobie przyjemności, zrelaksowanie się, miłe spędzenie czasu. Wizyta w sklepie/sklepach ma na celu wyszukanie nowych, te mają na celu sprawienie sobie przyjemności, zrelaksowanie się, miłe spędzenie czasu. Wizyta w sklepie/sklepach ma na celu wyszukanie nowych, 
ciekawych produktów i ich zakup lub po prostu rozeznanie się w ofercie tych sklepów, zwykle bez konkretnego planu zakupowego.ciekawych produktów i ich zakup lub po prostu rozeznanie się w ofercie tych sklepów, zwykle bez konkretnego planu zakupowego.

średnia średnia pozycja w rankingu: 6,83pozycja w rankingu: 6,83

10. Wyjście do ludzi10. Wyjście do ludzi
Wizyta Wizyta w sklepie, gdzie od samego zakupu ważniejszy jest kontakt i przebywanie z innymi ludźmi - możliwość spotkania, rozmowy ze sprzedawcą, innymi w sklepie, gdzie od samego zakupu ważniejszy jest kontakt i przebywanie z innymi ludźmi - możliwość spotkania, rozmowy ze sprzedawcą, innymi 
osobami napotkanymi w trakcie zakupów, satysfakcja z bycia obsługiwanym, zauważonym, możliwość zaprezentowania się innym osobom.osobami napotkanymi w trakcie zakupów, satysfakcja z bycia obsługiwanym, zauważonym, możliwość zaprezentowania się innym osobom.

średnia średnia pozycja w rankingu: 7,45pozycja w rankingu: 7,45
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swoje oczekiwania, wpływa na sektor FMCG. Zwłaszcza 
że oczekiwania te ewoluują. Świadomy dobór nowości 
w asortymencie nabiera zatem nowego wymiaru. Ma 
przyciągnąć nowych klientów lub zatrzymać tych 
obecnych, zwiększając ich satysfakcję.

 Już wchodząc do sklepu, mamy różne misje, 
np. studenta, rodzica czy pracownika korporacji, 
który poszukuje czegoś na szybki, spóźniony lunch. To 
determinuje określoną rolę w scenerii nabywczej. Trade 
marketing definiuje dwie persony, które różnią się od 
siebie: persony nabywcze (shopperzy), które prowadzi 
misja zakupowa: wpływa na nie wszystko to, co dzieje 
się w sklepie oraz okoliczności zakupu: pora tygodnia, 
miesiąca, czy nawet dnia, format sklepu, ekspozycja, 
światło, muzyka, zapach czy sposób zatowarowania 
power-alejki oraz persony konsumenckie, które 
są bardziej wrażliwe na estetykę, smak czy sposób 
zastosowania produktu. Wszystkie punkty zarządzania 
doświadczeniami zakupowymi mają prowadzić do 
nawigowania shoppera w miejscu sprzedaży. 
Persony są wymyślonymi profilami z określonymi rysami 
osobowości modelowych nabywców, to swoisty archetyp 
użytkowników, wzbogacony o opis cech demograficznych, 
psychograficznych czy społecznych.

Wśród 3  na jważnie jszych  powodów 
zakupów spożywczych  respondenci 
wymienia l i  podczas  badania :

1 .  uzupełn ienie  zapasów

2.  codz ienne  zakupy  d la  domu

3.  konkretny  zakup

Dbałość  o  budowanie  pozytywnych 
interakc j i  z  k l ientami  jest  szczególn ie 

i s totna  d la  przodujących  f i rm, 
ponieważ  jest  s i ln ie  powiązana 
z  przychodami  tych  organizac j i . 
Wynik i  badania  KPMG wskazują , 

że  wzrost  przychodów 50  na jwyżej 
ocenionych  przez  konsumentów marek 

jest  większy  o  54% niż  f i rm,  których 
doświadczenia  k l ienckie  zosta ły 
ocenione  na jn iże j  w zestawieniu .

 Doświadczenie zakupowe jest obecnie kluczowym 
obszarem zażartej walki o klienta w handlu. Orientacja 
biznesowych partnerów rynku na zachowania nabywców 
jest bezpiecznym polem budowania wzajemnego 
zrozumienia. Konsument finalnie musi być zaintrygowany, 
zadowolony i… zaspokojony. Shopper experience powinno 
więc zawierać w sobie same pozytywy. Zarządzanie 
doświadczeniami zakupowymi prowadzi praktycznie do 
nawigowania shoppera w miejscu sprzedaży.

„
Cena nie jest dziś 
jedynym czynnikiem 
wyboru produktu. Bardzo ważne 
są jego jakość i dostępność.
Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja 
Handlu i Dystrybucji

 Wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby 
AGRORAPORTU wskazują, że podstawowe czynniki 
wpływające na konsumenta podczas zakupów to:

• cena 

• jakość 

• atrybuty smakowo-zapachowe 

• świeżość

• pochodzenie żywności oraz jej bezpieczeństwo 

Natomiast czynniki wpływu na shoppera to:

• szerokość asortymentu, format sklepu i ułożenie 
alejek

• pora roku, dnia, tygodnia

• wielkość sklepu

• liczba ludzi w sklepie

• oświetlenie, muzyka, zapach
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ROLA CENY
Która z tych opinii najlepiej opisuje Pana/i osobiste odczucia związane z zakupem 

produktów spożywczych kiedy kupuje je Pan/i dla siebie lub dla innego członka swojej rodziny?

zawsze bardzo dokładnie 
porównuję ceny 

produktów różnych 
marek w obrębie danej 

kategorii

zawsze szukam
promocji, okazji

zawsze wiem jakich cen 
mogę się spodziewać za 

dany produkt

marki własne sieci 
sklepów dostarczają 

wysokiej jakości produkty 
w dobrej cenie

zazwyczaj nie porównuję 
cen produktów różnych 
marek w obrębie danej 

kategorii

nigdy nie szukam 
promocji, okazji

nigdy nie wiem
ile kosztuje 

dany produkt

marki własne sieci 
sklepów dostarczają 

produkty w dobrej cenie, 
ale niższej jakości

ROLA ZAUFANIA DO MARKI
Która z tych opinii najlepiej opisuje Pana/i osobiste odczucia związane z zakupem 

produktów spożywczych kiedy kupuje je Pan/i dla siebie lub dla innego członka swojej rodziny?

Dane w %      N = 1000

uważam, że w obrębie 
danej grupy produktów, 

marki bardzo się od 
siebie różnią

zawsze dokładnie wiem, 
jaką markę produktów 

kupię zanim jeszcze 
wejdę do miejsca zakupu

zawsze kupuję tę samą 
markę produktu, którą 

kupiłem/łam poprzednim 
razem

bardziej ufam markom 
producentów niż 

markom własnym sieci

marki produktów 
spożywczych łatwo 

wzbudzają moje zaufanie

uważam, że wszystkie
marki produktów

w obrębie danej grupy
są mniej więcej takie 

same

decyduję jaką markę 
produktów wybrać 

dopiero, gdy stoję w 
miejscu zakupu

za każdym razem 
wybieram inną markę 

produktu

marki własne sieci 
wzbudzają moje zaufanie 
w takim samym stopniu 
jak marki producentów

trudno wzbudzić moje 
zaufanie do marek 

produktów spożywczych

16.916.9

1414

15.515.5

21.221.2

38.138.1

34.134.1

36.136.1

40.540.5

26.926.9

22.222.2

31.431.4

22.522.5

13.913.9

22.522.5

12.512.5

7.97.9

4.24.2

7.27.2

4.54.5

7.97.9

6.66.6

9.59.5

8.28.2

6.56.5

22.622.6

22.422.4

15.815.8

2020

21.921.9

43.143.1

35.735.7

47.247.2

4141

46.746.7

20.220.2

22.322.3

24.824.8

20.120.1

19.219.2

7.57.5

10.110.1

8.18.1

10.710.7

4.14.1

5.75.7
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 Współczesny konsument przykłada coraz większą 
uwagę do odpowiedzialnego podejmowania decyzji 
zakupowych, a pomagają mu w tym informacje na 
etykietach – 46% osób biorących udział w badaniu 
przeprowadzonym na potrzeby AGRORAPORTU 2019 czyta 
etykiety produktów. Konsument staje się coraz bardziej 
świadomy, nie tylko w zakresie odżywiania, ale także 
dbałości o środowisko naturalne. Te wszystkie zmiany 
wymagają śledzenia i reagowania na nie. Świadomość 
społeczna stale rośnie, co wiąże się ze zmianami 
w procesie dokonywania wyborów przez klienta, który 
szuka produktów spełniających szereg oczekiwań. 
Zdrowie wychodzi na pierwszy plan i choć cena traci 
na znaczeniu, ciągle jest istotna podczas dokonywania 
wyboru. Badania wykazały, że ok. 2/5 konsumentów 
zawsze porównuje ceny produktów danej kategorii 
czy marki. Podobna liczba osób jest zdania, że zawsze 
wie, jakiego poziomu cen może spodziewać się za dany 
produkt. To daje jasny wniosek – konsument jest na 
bieżąco.

 Znaczna większość badanych zawsze kupuje tę 
samą markę produktu, którą nabyła przy poprzedniej 
wizycie w sklepie, co świadczy o przywiązaniu i zaufaniu 
do tego, co już zna. Duża część osób wie, po jaką markę 
przyszła, jeszcze zanim wejdzie do konkretnego sklepu.

 Konsument nie zawsze ma tyle czasu, by móc 
w spokoju i rozwadze dokonać zakupów. Dlatego 
jakość idąca w parze z dostępnością to ogromna 
wartość dla współczesnego klienta, który coraz 
częściej poszukuje żywności świeżej, dostępnej tu 
i teraz, a także charakteryzującej się wysoką jakością. 
Eksperci, z którymi zostały przeprowadzone wywiady 
na potrzeby AGRORAPORTU 2019 twierdzą, że 
współczesny konsument to konsument wymagający 
i świadomy•

ROLA NOWOŚCI W ZWYCZAJACH ZAKUPOWYCH
Która z tych opinii najlepiej opisuje Pana/i osobiste odczucia związane z zakupem 

produktów spożywczych kiedy kupuje je Pan/i dla siebie lub dla innego członka swojej rodziny?

Dane w %      N = 1000

zawsze jestem
zainteresowany/a

nowościami

szukam nowości, aby 
znaleźć produkty który 
jeszcze bardziej pasują 

do moich oczekiwań

szybko dostrzegam nowy 
produkt,  który pojawił 
się na rynku produktów 

spożywczych

zawsze zanim zdecyduję 
się na zakup produktu 

spożywczego, dokładnie 
czytam etykiety

wybór produktów 
spożywczych jest ważny 
- wierzę, że to, co kupuję 

świadczy w pewnym 
stopniu o tym, kim 

jestem

raczej trzymam
się tego, co znam

nie szukam nowości

raczej późno zauważam, 
że nowy produkt pojawił 
się na rynku produktów 

spożywczych

nie czytam etykiet, nie 
interesuje mnie skład 

produktu, nie znam się 
na tym

wybieram produkty 
spożywcze spontanicznie 

i przypadkowo

6.76.7

5.25.2

5.85.8

66

5.25.2

18.818.8

1919

17.617.6

16.316.3

15.915.9

35.135.1

33.933.9

36.936.9

32.132.1

34.234.2

24.324.3

28.828.8

2727

27.727.7

28.528.5

15.115.1

13.913.9

12.712.7

17.917.9

16.216.2
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Respondenci  zwracają  uwagę  na  nowośc i  po jawia jące  s ię  w sk lepie 
i  j eś l i  uznają ,  że  nowy produkt  lep ie j  spełn ia  ich  potrzeby, 

są  sk łonni  zmienić  swój  dotychczasowy wybór.

„
Typy konsumentów można podzielić na dwie grupy: starszej 
generacji, przywiązani do tradycyjnego stylu robienia zakupów oraz 
nowej generacji – korzystających z nowych kanałów dotarcia, technologii, 
zwracających uwagę na wygląd reklamy i etyczność procesów technologicznych.
Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
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Charakterystyka 
poszukiwacza nowości

Mimo, że najpopularniejsze misje zakupowe sprzyjają konserwatywnemu wyborowi 
produktów, to według deklaracji polski konsument jest otwarty na nowości. Ciekawi 

go, co nowego pojawia się na półkach, chętnie sięga po „świeży” produkt, by go 
sprawdzić. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że niemal 40% konsumentów 
jest zawsze zainteresowana nowościami na rynku żywności. Kim jednak są prawdziwi 

„Poszukiwacze Nowości”, co nimi kieruje, co ich charakteryzuje, 
co sądzą o nich eksperci? Czy są przyszłością branży? 

 Znacząca grupa osób (42%) szuka nowości, aby 
znaleźć produkt, który jeszcze lepiej spełni oczekiwania, 
a także szybko i czujnym okiem wyłapuje towary, 
które pojawiły się na rynku (40%). Zestawienie tych 
wyników z liczbą osób, które wolą trzymać się swoich 

przyzwyczajeń w zakresie sprawdzonych produktów 
(26%), czy po prostu nie szukają nowości (24%), pozwala 
z pełną świadomością wnioskować, że polscy konsumenci 
są przeważnie zainteresowani nowościami na rynku 
żywności.

WYNIKI SONDY
Którą z grup demograficznych uważasz za bardziej skłonną 
do zakupu produktów spożywczych z segmentu premium?

67% Pokolenie milenialsów (19-40 lat)

33% Pokolenie baby boomers (55-70 lat)

33%

67%
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 Przeprowadziliśmy kilkanaście wywiadów 
bezpośrednich z osobami reprezentującymi działy 
ofensywne rynkowo, zarówno od strony producentów 
żywności, jak i dystrybutorów.  Eksperci jasno opisują 
Poszukiwacza Nowości jako młodą, wykształconą osobę, 
mieszkańca większego miasta, który wydaje więcej 

pieniędzy na zakupy spożywcze. Badani podkreślają 
jednak, że nie należy zapominać o grupie (zazwyczaj 
starszych klientów), która wciąż stawia na zakupy 
tradycyjne. Starsi klienci są bardziej konserwatywni niż 
młodsi, a jednak poszukują marek własnych o wyższych 
cenach•

   

POSZUKIWACZ NOWOŚCI 
Poszukiwaczem Nowości zwykle jest osoba młoda, która czasy 
studenckie ma jednak za sobą. Zazwyczaj mieszka w dużym mieście, 
właśnie zaczyna samodzielnie zarabiać na swoje utrzymanie, więc 
stać ją na testowanie półkowych nowości, które przykują jej uwagę. 
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Jakie emocje odczuwa 
konsument na zakupach?

Emocje rządzą światem. Dokonaliśmy analizy badań przeprowadzonych na 
potrzeby AGRORAPORTU 2019, by dowiedzieć się więcej o doświadczeniach, jakie 
towarzyszą Polakom podczas wizyty w sklepie. Rodzaj emocji, które odczuwają 
konsumenci w trakcie zakupów ma kolosalne znaczenie w procesie decyzyjnym. 

Zakupy spożywcze wywołują pozytywne emocje u polskich konsumentów.

 Badanie ilościowe przeprowadzone na 
konsumentach metodą CAWI, dotyczące stylów 
zakupowych współczesnego konsumenta, pozwala nam 
spojrzeć na sprawę z innej perspektywy – bardzo ważnej, 

bo reprezentowanej przez klienta. U ponad połowy na 
1000 badanych emocje towarzyszące myśli o zakupach 
w ulubionym sklepie to entuzjazm, zaskoczenie, 
ciekawość, a także przyjemność i radość.

EMOCJE TOWARZYSZĄCE ODWIEDZENIU SKLEPU PIERWSZEGO WYBORU
Jakie emocje wywołuje w Panu/i myśl o zakupach w tym sklepie?

Dane w %      N = 1000

pewność, zaufanie, spokój

przyjemność, radość

entuzjazm, zaskoczenie, ciekawość

relaks, odpoczynek, odprężenie

zmęczenie, zniecierpliwienie, znudzenie

rozczarowanie

napięcie, niechęć

zdenerwowanie, złość

wstyd, zażenowanie

67.1

62.0

51.5

43.6

15.7

9.4

10.6

10.1

6.6

•Zdecydowanie nie             •Raczej nie             •Trudno poweidzieć             •Raczej tak             •Zdecydowanie tak TopTop
2 box2 box

17.817.8

16.316.3

10.310.3

10.310.3

22

49.349.3

45.745.7

41.241.2

33.333.3

12.912.9

7.47.4

7.97.9

7.57.5

4.94.9

22.822.8

26.526.5

30.730.7

35.335.3

18.618.6

15.515.5

15.215.2

13.813.8

12.312.3

8.98.9

9.29.2

14.614.6

16.716.7

40.740.7

41.741.7

38.938.9

3838

32.432.4

3.23.2

4.44.4

25.025.0

33.433.4

35.335.3

38.138.1

48.748.7

1.21.2

2.32.3

2.82.8

2.72.7

2.62.6

1.71.7
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 Głównym miejscem zaopatrzenia w produkty 
spożywcze w gospodarstwach domowych jest Biedronka 
(41,4%), zaraz po niej Lidl (14,3%). Zdecydowana 
większość badanych osób nie wiąże wizyt w swoim 
ulubionym sklepie spożywczym z negatywnymi 
emocjami. Większa część badanych uważa zakupy za 
spokojne i pewne (67,1%) oraz przyjemne i radosne 
(62,0%). Ponad połowa deklaruje, że wśród emocji, 
które towarzyszą zakupom, warto wskazać entuzjazm, 
zaskoczenie i ciekawość (51,5%). Ponad 2/5 badanych 
osób deklaruje relaks, odpoczynek i odprężenie jako 
emocje odczuwane podczas zakupów.

Rodzaj  emocj i ,  jak ie  towarzyszą 
konsumentowi  podczas  zakupów, 
ma decyzy jne  znaczenie ,  d latego 
s iec iom za leży  na  wywoływaniu 

g łównie  pozytywnych  odczuć .  Chcą 
usatys fakc jonowanego  k l ienta ,  który 

wróci  do  sk lepu  z  uśmiechem,  bez 
względu  na  to ,  po  co  przyszedł 

w dane  mie jsce .

 Co ciekawe, niemal połowa badanych jest zdania, 
że wybór artykułów spożywczych jest ważny i wierzy, 
że to, co wybierają, świadczy w pewnym stopniu o tym, 
kim są. Wniosek jest zatem prosty. Żywność zaspokaja 
wiele różnych potrzeb konsumenta. Nie tylko potrzeby 
podstawowe, ale także wyższego rzędu, jak samorealizacja 
czy szacunek. Warto jednak przyjrzeć się bliżej temu, co 
w głównym stopniu motywuje konsumentów do tego, aby 
nabyć żywność, która zrealizuje te potrzeby.

 Warto śledzić konsumenta, jego upodobania, 
oczekiwania, zwyczaje zakupowe. To skarbnica ważnej 
wiedzy, dzięki której przedsiębiorcy mogą z większym 
powodzeniem odpowiadać na potrzeby klientów. 
Eksperci z branży rolno-spożywczej, którzy uczestniczyli 
w badaniu IDI potwierdzają, że należy mieć stale na oku 
zwyczaje zakupowe. Takie podejście pozwala kreować 
i poszerzać najlepszą ofertę rynkową. Działania 
związane z poznawaniem zwyczajów zakupowych, 
w tym preferencji, pozwalają utrzymać odpowiedni 
poziom satysfakcji klientów docelowych•

„
Satysfakcja klienta 
jest najważniejsza, 
nigdy wcześniej nie miał takiego 
wpływu na produkt. Konsument 
nie zwraca uwagi tylko na jego 
smak. Interesuje go, jak produkt jest 
zapakowany, jak wyglądał proces 
produkcji, czy zachowana była 
etyczność i dobrostan zwierząt. 
Firmy muszą zabiegać o satysfakcję 
klienta.
Andrzej Gantner, Polska Federacja 
Producentów Żywności
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SHOPPER EXPERIENCE
Kluczowe wnioski 
z badań oraz debaty

Klient przychodzi do sklepu z określoną misją zakupową, co 
w dużym stopniu definiuje sposób, w jaki dokonuje wyboru 
i w końcu zakupu produktów. W sklepach spożywczych 
konsument najczęściej uzupełnia domowe zapasy. W tym celu 
wybiera sprawdzony sklep i sprawdzone marki, reprezentując 
konserwatywne podejście.

Mimo, że najpopularniejsze misje zakupowe sprzyjają 
wyborowi konserwatywnych produktów, to jednak według 
deklaracji polski konsument jest otwarty na nowości, niemal 
40% zawsze ich poszukuje. Badani, jeśli uznają, że nowy 
produkt lepiej spełnia ich potrzeby, są skłonni zmienić swój 
dotychczasowy wybór.

Najczęściej Poszukiwaczem Nowości jest osoba młoda, 
po studiach. Zazwyczaj mieszka w dużym mieście, 
właśnie zaczyna samodzielnie zarabiać na swoje 
utrzymanie, więc stać ją na testowanie półkowych nowości, 
przykuwających uwagę.



BRANDING
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Od PRIVATE LABELS 
do PRIVATE BRANDS

Powszechne wymaganie, dotyczące wysokiej jakości produktowej pojawiło 
się u konsumentów stosunkowo niedawno. Wcześniej natomiast stopniowo 
ewoluowało, przez kilkanaście lat ustępując miejsca niskiej cenie. Jednym 

z najlepszych przykładów tych zmian są produkty marek własnych.

„
Początki marek własnych były nieudane, oferowane były tanie 
produkty niskiej jakości. Konsumenci ich nie zaakceptowali. Obecnie 
są to produkty o dobrej i pożądanej jakości, produkowane przez największych. 
Ich liczba się zwiększyła, a wiele polskich firm rozwinęło się właśnie dzięki nim.
Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

Produkty podstawowe, 
gdzie jedynym kryterium 
wyboru jest cena

Towary bardziej 
zróżnicowane, o lepszej 
jakości, z ceną jako 
ważnym czynnikiem 
wyboru

Duże kategorie 
produktowe, 
z równoważną pozycją 
ceny i jakości jako 
czynników wyboru

Marki wprowadzane 
z wykorzystaniem 
narzędzi właściwych 
dla producentów, 
w odniesieniu do wielu 
pozycji asortymentowych 
i w stosunkowo 
wąskich kategoriach 
produktowych. Kryterium 
wyboru stanowi zakup 
produktu lepszego

ROZWÓJ MAREK WŁASNYCH PRZECHODZI PRZEZ KILKA ETAPÓW:

True brands��True brands��Umbrella brands��Umbrella brands��Quasi-brands��Quasi-brands��Generic productsGeneric products
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 Etykietą marki własnej możemy objąć produkty 
oferowane pod marką konkretnej sieci sklepów (czy 
dyskontów), których produkcja może być zlecana innym 
producentom, lecz nie podlega ich dystrybucji. Brand jest 
natomiast produktem w pełni należącym i zarządzanym 
przez producenta. Private labels stanowiły pierwszy 
etap rozwoju marek własnych w kraju. Oferowane jako 
produkty najtańsze (reprezentanci generic products). Ich 
cechy to ujednolicone opakowanie i wizerunek zbliżony do 
utrzymywanego przez sieć detaliczną, często opatrzone 
logo sieci. Marki własne reprezentowały zatem jeden 
segment – grupę najtańszą, co było wyrażane również 
przez nazewnictwo (first price, leader price). Eksperci 
biorący udział w badaniu IDI dla AGRORAPORTU 2019 
są zdania, że w przeszłości obecność private labels na 
rynku była silnie łączona z kryzysem gospodarczym 
(niższa cena, czyli podejrzenie gorszej jakości). Cena była 
liczącym się parametrem, co skutkowało mnożeniem 
się różnic w poziomie jakości między oferowanymi 
przez detalistów i producentów towarami, a towarami 
brandowymi. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie 
wykazało, że ten koncept marki się nie sprawdził. Chociaż 
klient ciągle zwraca uwagę na cenę produktu, to odnosi 
ją do jakości.

 Marki własne bardzo zmieniały się na 
przestrzeni lat, dlatego obecnie możemy mówić 
o zupełnie odmienionych produktach. Według raportu 

Według  wywiadów IDI 
przeprowadzonych  na  potrzeby 

AGRORAPORTU aż  65% ekspertów 
uważa ,  że  początkowo marka  własna 

cechowała  s ię  n iską  ceną  i… n iską 
jakośc ią ,  a le  obecnie  sytuac ja  bardzo 

s ię  zmieni ła  –  produkty  tych  marek 
gwarantu ją  bardzo  dobrą  jakość 

(zdanie  aż  70% badanych) .

firmy Nielsen, w niektórych krajach Europy marki 
własne mają nawet 50% udział w rynku – ponad 50% 
w Hiszpanii czy 40–50% m.in. w Austrii lub Portugalii. 
Są to towary wysokiej, docenianej przez konsumentów 
jakości, niestojące z dala od testowania rozwiązań 
innowacyjnych. Część z nich to już quasi-brands 
lub nawet true brands. Firmy postawiły na duże 
zróżnicowanie marek własnych, co zaowocowało szeroką 
ofertą produktową, rozpoczynając od tych niezbędnych 
w codzienności, często kupowanych, aż po nowości 
i produkty niszowe. Dobrym przykładem jest tak zwykły 
produkt żywnościowy, jak makaron: obecnie marki 
własne oferują najpopularniejsze rodzaje makaronów, ale 
również nowości: smakowe, kolorowe, z przepiórczych 
jaj, czyli pod markami własnymi konsument znajdzie 
tak towary podstawowe, jak i rozwojowe. Duży wpływ 
na dynamiczny rozwój marek własnych mają dyskonty, 
to w nich lądują bowiem artykuły wytwarzane dla sieci 
handlowych. 

 Tego typu sklepy odpowiadają za niemal 1/3 
sprzedaży FMCG w kraju. W odniesieniu do marek 
własnych ich udział wynosi jednak ponad 80%. Marki 
własne zdobyły lodówki Polaków, wpisały się w „sklepowy 
krajobraz” i świadomość konsumenta – przykładem 
mogą być marki nabiałowe, zarówno Biedronki (Mleczna 
Dolina), jak i Lidla (np. Pilos).

 Eksperci twierdzą, że obecnie częściej mówi się 
o private brands, a nie private labels. W tym zakresie 
warto przyjrzeć się podejściu sieci detalicznych (również 
dyskontów) do marek własnych i ich rozwoju. Ważnym 

„
Dzisiejsze marki własne 
mają spełnić potrzeby 
konsumentów co do jakości, 
ceny oraz polskości.
Piotr Pilarski, Indykpol
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aspektem pracy sieci nad marką własną jest fakt, że 
producenci zapewniają im rozwiniętą wiedzę o produkcji 
artykułów żywnościowych, które będą sprzedawane 
pod szyldem własnym. Założenia leżące u podstaw 
poszukiwania dostawców tych marek są obecnie zupełnie 
inne. Rozwój tego kanału handlu determinuje podejście, 
mające na celu wzrost marek własnych do postaci 
całych brandów, z drugiej jednak strony sieci dostrzegły 
potencjał tkwiący w średnim segmencie produktowym, 
tzw. średniej półce. To stwarza kolejne możliwości. 

„
Marki własne to dobry 
sposób na zwiększenie 
skali produkcji.
Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

ZAUFANIE DO MAREK WŁASNYCH
Która z tych opinii najlepiej opisuje Pana/i osobiste odczucia związane z zakupem 

produktów spożywczych kiedy kupuje je Pan/i dla siebie lub dla innego członka swojej rodziny?

Dane w %      N = 1000

bardziej ufam markom 
producentów niż 

markom własnym sieci

marki własne sieci 
wzbudzają moje zaufanie 
w takm samym stopniu 
jak marki producentów

Marki własne stawiają nie tylko na jakość, ale także 
na wizerunek, co pozwala im z sukcesem konkurować 
z towarami brandowymi•

8.28.22020414120.120.110.710.7
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Segmenty
marek własnych

Handel detaliczny dynamicznie ewoluuje. Stałe przeczesywanie 
konkurencyjnych źródeł ma znaczenie przy wydzielaniu się różnych 
rodzajów marek własnych, które pozycjonują się w zróżnicowanych 

segmentach jakościowo-cenowych oraz marketingowych.

 Podział marek, opierający się na pozycjonowaniu cenowym, uwzględniający marki ekonomiczne, standardowe 
i premium jest niezwykle istotny z perspektywy przedsiębiorstwa handlowego, producenta i konsumenta.  

   

MARKI EKONOMICZNE oferują produkty w cenach znacząco niższych 
w porównaniu z produktami dostępnymi pod markami producentów.

   

MARKI STANDARDOWE to produkty o podstawowych cechach 
funkcjonalnych, bez modyfikacji. Stanowią bazę danej kategorii.

   

MARKI PREMIUM to oferta produktów wzbogaconych, 
uwzględniająca dodatkowe korzyści dla konsumentów.
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 Marki własne w segmencie premium to większa 
rentowność przy równoległym ograniczeniu znaczenia 
czynnika cenowego u konsumenta. Rozwój marki 
w wyższym stopniu cenowym daje duże możliwości 
rozwoju i rozbudowywania asortymentu. 

 Eksperci z sektora rolno-spożywczego, którzy wzięli 
udział w badaniach IDI przeprowadzonych na potrzeby 
tegorocznego AGRORAPORTU są zdania, że wyodrębnienie 
tych grup marek własnych jest związane ze zmianami 
w podejściu przedsiębiorstw do samego zagadnienia. 
To nie tylko element konkurencji na poziomie 
cenowym. Działania w obrębie segmentu premium 
skutkują różnicowaniem oferty z uwzględnieniem stylu 
życia coraz bardziej wymagającego konsumenta (np. 
produkty bio).

 Sieci detaliczne działają bardzo dynamicznie, są 
na bieżąco z oczekiwaniami klientów, dlatego daje się 
zauważyć między innymi obecność dwóch niezależnych 
marek własnych czy marek mieszanych, często 
dostępnych w dwóch wariantach, zazwyczaj głównym i 
ekonomicznym. Strategia mieszana opiera się na większej 
liczbie marek własnych dla określonych segmentów. Taki 
sposób różnicowania prowadzi do współistnienia marek 
ekonomicznych obok standardowych oraz premium, 

co z kolei poszerza ofertę asortymentową. 
Wynik? Różnice między markami własnymi 
a brandowymi zanikają. Klient nie staje już przed 
wyborem pomiędzy produktem marki własnej i produktem 
marki producenta, a często wybiera produkty w obrębie 
marek własnych•

WYNIKI SONDY
Jak sądzisz, jaki rodzaj produktów częściej 

dostarcza konsumentowi nowości?

50% Produkty markowe

50% Produkty marek własnych sieci sklepów

50%50%
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Jak kształtować
produkty marek własnych?

Badanie przeprowadzone przez firmę Mintel wykazało, że 70% Polaków 
jest zainteresowanych nowymi produktami wprowadzanymi do oferty 

marek własnych. Jak konsument wybiera te produkty? Co przyczynia się 
do sukcesu produktów marek własnych? Analiza zachowań prowadzących 

do podjęcia decyzji zakupowej jest tutaj kluczowa.

 Obecnie marki własne mają różne poziomy. 
Konsument może wybierać między produktami tanimi, 
w średniej cenie, ale również z kategorii premium. 
Marki własne są cenione przez klientów. Można mówić 
o swoistym typie klienta, wybierającego marki własne 
obok produktów brandowych. Takie podejście w pewnym 
stopniu wpisuje się w obraz smart konsumenta.

Dzięki badaniom, przeprowadzonym metodą CAWI, 
możemy dowiedzieć się, jak rozkłada się zaufanie do 
produktów marek własnych.

Z badania  f i rmy Minte l  wynika , 
że  we  Włoszech  i  w  Hiszpani i 

wskaźnik  za interesowania  nowymi 
produktami  marek  własnych  jest 

wyższy  (78% i  76%) ,  natomiast 
w przypadku  Francj i  i  N iemiec , 

niższy  (67% i  53%) .

OPINIA O MARKACH WŁASNYCH
Proszę określić, która z tych opinii oraz w jakim stopniu opisuje Pana/i osobiste odczucia związane z zakupem 

produktów spożywczych kiedy kupuje je Pan/i dla siebie lub dla innego członka swojej rodziny.

Dane w %      N = 1000

marki własne sieci 
sklepów dostarczają 

wysokiej jakości produkty 
w dobrej cenie

marki własne sieci 
sklepów dostarczają 

produkty w dobrej cenie, 
ale niższej jakości

8821214040232388
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W zachowaniach konsumenckich i w ofercie rynkowej 
nastąpiła zmiana. Kierunki kształtują się następująco:

Pełna przejrzystość i zaufanie

 Według analiz Mintel, współczesny konsument 
oczekuje od firm spożywczych pełnej przejrzystości. 
Chce żyć bardziej świadomie, wiedzieć co i jak wybierać. 
Konsument postrzega markę własną przez identyfikację 
wizualną, asortyment wytwarzany na wyłączność 
i własny wizerunek. Wybiera określone marki, dzięki 
powiązaniu z daną siecią, atrakcyjnej cenie i możliwości 
wielokrotnego zakupu wybranych produktów.

BARIERY W ZAKUPIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII PRODUKTÓW MAREK WŁASNYCH
Różne sieci sklepów handlowych oferują produkty marek własnych. 

 Które produkty marek własnych sieci wzbudzają Pana/i najmniejsze zaufanie?

Możliwość wyboru jednej odpowiedzi
Dane w %      N = 1000

Cena tak, ale w relacji do jakości

 Cena produktów marek własnych staje się 
czynnikiem prowadzącym do podjęcia decyzji zakupowej 
w chwili, gdy konsument zdaje sobie sprawę, że poziom 
jakości i cechy funkcjonalne danego produktu marki 
własnej są zbliżone do oferty brandowej. Wciąż nie jest to 
jednak cena najniższa, a najlepszy wybór: stosunek ceny 
do jakości. Czasy, gdy to cena była główną motywacją 
do zakupu produktu marki własnej już minęły.

 Dania gotowe, garmażeria

 Mięso, wędliny

 Ryby i owoce morza

 Alkohol, piwo

 Jedzenie dla dzieci i niemowląt

 Pieczywo

 Słodycze

 Kawa, herbata

 Napoje, soki, woda

 Mleko, przetwory mleczne

 Przetwory warzywne tj. ketchup, groszek konserwowy itd

 Dżemy, konfitury, miody

 Makarony

 Owoce, warzywa

 Herbaty, ziołowe napary

 Produkty zbożowe: tj. mąka, płatki

 Przekąski, orzechy i nasiona

 Produkty sypkie: tj. kasze, fasola, soczewica

31.7

29.4

20.2

18.9

17.8

17.7

16.3

16.0

15.3

11.8

11.3

10.6

10.3

9.7

8.2

7.5

7.2

6.1
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Atencja na środowisko

 Zgodnie z Private label trend: moral brands © 2019 
Mintel Group, zainteresowanie konsumentów jakością 
etyczną produktów marek własnych będzie nadal rosło, 
czyniąc je istotnym elementem marki detalicznej. 
Podkreślane będą praktyki etyczne, związane z ochroną 
środowiska i redukcją odpadów, a także dobrostanem 
zwierząt i ludzi•

Kategoria produktowa ma wpływ 
na postrzeganie marek własnych

 Kategoria produktowa ma ogromny wpływ na marki 
własne. Istnieją bowiem takie, w których na znaczeniu 
traci kryterium ceny, jakości czy nawet występująca 
zależność cena–jakość. To dotyczy między innymi 
produktów dla dzieci (produkty brandowe mają znaczące 
zaufanie konsumenta) czy piwa.

„
Klienci przekonują się, że marki własne oferują wysokiej jakości 
produkty w bardzo dobrej cenie i bardzo chętnie korzystają z takiej oferty.
Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
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BRANDING
Kluczowe wnioski 
z badań oraz debaty

Marki własne ewoluowały od private labels do private brands, 
zacierając w ten sposób różnicę między produktami własnymi 
sieci handlowych, a produktami marek producenckich.

Kategorie produktowe marek własnych posiadają kilka 
segmentów. Pozwala to kierować ofertę do klientów o różnym 
statusie dochodowym i wytwarza sztuczną konkurencję 
między produktami marek własnych.

70% Polaków jest zainteresowanych nowymi produktami 
wprowadzanymi do oferty marek własnych. Kierunki 
rozwoju tych produktów powinny być skoncentrowane 
m.in.  na budowaniu przejrzystości i zaufania do 
produktu, dobrej relacji jakości do ceny oraz atencji na 
środowisko. Należy przy tym pamiętać, że postrzeganie 
marek własnych w poszczególnych kategoriach produktowych 
jest odmienne.



SPRZEDAŻ
EKSPORTOWA



- 37 - Więcej znajdziesz na: agronomist.pl/agroraport

Wizerunek Polski 
w eksporcie

Polska to istotny gracz w eksporcie żywności. W 2018 roku wartość 
eksportu produktów rolno-spożywczych osiągnęła nienotowany 

dotąd poziom 29,7 mld EUR, o 6,8% wyższy niż w 2017 roku i około 
sześciokrotnie wyższy niż w roku akcesji Polski do UE.

„
Rynek zagraniczny zainteresowany jest polskimi produktami 
ze względu na wysoką jakość, dobór smakowy oraz modernizację 
przemysłu przetwórczego.
Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

 Czym wyróżniają się polskie produkty, że 
cieszą się taką popularnością nawet poza granicami 
kraju? Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi, 
chcą wybierać spośród produktów najlepszej jakości 
i w korzystnej cenie, a przy okazji o pozytywnym wpływie 
na zdrowie. Oczekują odpowiedzi na swoje potrzeby. 
Polskie produkty rolno-spożywcze, które spełniają 
te kryteria, są atrakcyjne nawet dla nabywców na 
zagranicznych rynkach.

Od wejśc ia  Polsk i  do  UE ,  nadwyżka 
w handlu  zagranicznym 

produktami  spożywczymi  ros ła 
w średniorocznym tempie  20% 
i  w 2019  na jprawdopodobnie j 

przekroczy  10  mld  EUR.

 Na rozwój eksportu, oprócz przyczyny oczywistej, 
jaką było uzyskanie swobody handlu polskimi 
produktami na rynkach unijnych, bezdyskusyjny 
wpływ miało dobre kilkuletnie przygotowanie polskiej 
gospodarki żywnościowej do członkostwa w Unii, 
przede wszystkim w zakresie wypełnienia unijnych 
standardów bezpieczeństwa produkcji żywności, 
które na świecie postrzegane są jako najbardziej 
rygorystyczne. Zdecydowanie wpływ na taki rozwój 
branży mieli też przedsiębiorcy – ich umiejętność 
wyczucia rynku i zdolność do szybkiego przekuwania 
pomysłów w konkretne działania i produkty. Nie 
można też zapomnieć o doświadczonych i dobrze 
wyszkolonych pracownikach, wzroście efektywności 
wykorzystania czynników produkcji czy działaniach 
informacyjno-promocyjnych, a także o dużym wsparciu 
z funduszy unijnych.
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„
Eksport to zjawisko, 
które dla nas, polskich 
producentów żywności, ma jeszcze 
bardzo duży potencjał. Mamy świetne 
fabryki, świetnych ludzi, którzy przez 
wiele lat rozwinęli swoje kompetencje, 
świetne rozeznanie rynków oraz dostęp 
do wszystkich światowych targów 
i wiedzę, jak się na nich wystawiać.
Marian Owerko, Uno Capital

 Konsument ma wiele obaw związanych z produkcją 
żywności i jej ostateczną jakością. Dowodzą tego 
badania prowadzone na Wydziale Nauk o Żywieniu 
Człowieka SGGW w Warszawie. Wątpliwości dotyczą 
stosowania hormonów, antybiotyków, żywności GMO, 
pestycydów. Producenci stale analizują zachowania 
konsumenta, a podczas konferencji „Żywność pod presją? 
Odpowiedzialna produkcja, świadoma konsumpcja”, 
odbywającej się w 2019 roku w ramach drugiej edycji 
targów Agro Days. Dni Hodowcy jednogłośnie orzekli, że 
polska żywność wyróżnia się naprawdę wysoką jakością. 
Według raportu firmy Mintel „Globalny rynek żywności 
i napojów w 2019”, współczesny konsument stale 
obserwuje koncept holistycznego podejścia do zdrowia 
i aktywnie szuka funkcjonalnych korzyści produktów 
spożywczych. Chce wybrać najlepiej, ponieważ ma coraz 

większą świadomość znaczenia tego, co wpływa na stan 
jego zdrowia.

Europejsk i  Urząd  ds .  Bezpieczeństwa 
Żywnośc i  (EFSA)  potwierdza 

dobrą  jakość  polsk ie j  żywnośc i : 
wynik i  badań  obję ły  ponad 84  000 
próbek  żywnośc i  z  28  państw UE . 

Stwierdzono :  96% próbek  spełn i ło 
bardzo  rygorystyczne  normy 

okreś lone  w przepisach .  Aż  97% 
próbek  polsk ie j  żywnośc i  także 

uzyskało  satys fakc jonujące  wynik i .

Po lska  pod  względem wartośc i 
eksportu  za jmuje  od  3  lat  22  mie jsce 

na  świec ie .  Wartość  polsk iego 
eksportu  w 2018  r.  by ła  większa 
m. in .  w  porównaniu  z  Austra l ią , 

Ta j landią ,  Malez ją  i  Brazy l ią .

 Przedstawiciele firm z sektora rolno-spożywczego 
podkreślają, że restrykcyjne wymogi produkcyjne, 
stawiane polskim producentom (szczególnie jeśli 
chodzi o mięso, jaja i nabiał), zapewniły bezpieczeństwo 
i wysoki standard produktów trafiających do sklepów 
na rynku krajowym i zagranicznym. Wysoka jakość oraz 
bezpieczeństwo polskich produktów żywnościowych 
wiążą się z wdrożeniem systemów bezpieczeństwa, które 
eliminują ryzyko. Zaliczyć do nich można system HACCP, 
IFS, czy certyfikat BRC.„

Opieramy obecnie 
eksport o rynki etniczne, 
czyli te, gdzie jest dużo Polonii. 
Z racji tego, że marka jest bardzo 
znana i ma 70-letnią już tradycję, to 
nawet najstarsza Polonia amerykańska 
ją pamięta i chętnie kupuje te produkty.
Paweł Głowniak, Herbapol

 Polskie produkty odniosły sukces także dlatego, że 
jesteśmy w stanie wyprodukować żywność wielokrotnie 
przewyższającą unijne standardy bezpieczeństwa 
i jednocześnie oferować ją w niższych cenach niż unijni 
konkurenci. Dobry stosunek jakości do ceny zapewnił 
krajowym produktom wysoką konkurencyjność: polska 
żywność ma nie tylko wysoką jakość, ale gwarancję 
bezpieczeństwa, dobry smak i korzystną cenę•
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Strategia eksportowa 
kluczem do przyszłości

83% przychodów z eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski pochodzi ze 
sprzedaży na rynek unijny. Producenci produktów spożywczych zdecydowanie 

częściej stawiają więc na dojrzałe, bezpieczne i atrakcyjne pod względem 
chłonności i zamożności rynki. Jednak prognozy, dotyczące wzrostu globalnego 

popytu na żywność wskazują, że w przyszłości to rynki krajów trzecich będą 
głównym celem największych eksporterów żywności.

„
Decyzje strategiczne, 
które są najważniejsze 
przy tworzeniu strategii eksportowej: 
Co? Gdzie? W jaki sposób?
Włodzimierz Szybicki, Trade Support

 Fakt, że sektor FMCG odnosi spektakularny sukces 
eksportowy, nie podlega najmniejszej wątpliwości. Ale czy 
w eksporcie jesteśmy „Kolumbami”, czy „Aleksandrami 
Wielkimi”, czy może działamy jako naśladowcy? Z uwagi 
na chłonność i bliskość unijnego rynku, dotychczasowy 
model aktywności eksportowej sprawdzał się, 
a posiadanie rozbudowanego działu, odpowiadającego za 
sprzedaż eksportową, szczególnie w przypadku małych 
i średnich przedsiębiorstw nie miało ekonomicznego 
uzasadnienia. Czy jednak w kolejnych latach, 
w dobie wyczerpujących się przewag konkurencyjnych 

i starzejącej się Europy, takie podejście pozwoli nam 
utrzymać sukces w eksporcie?

Strategia eksportowa, czyli…

 Według wyników badań IDI przeprowadzonych 
na potrzeby AGRORAPORTU 2019, strategia eksportowa 
powinna opierać się na tym, co producent chce sprzedać, 
gdzie i w jaki sposób. Eksperci, biorący udział w badaniu 
twierdzą, że posiadanie strategii eksportowej jest zależne 
od wielkości przedsiębiorstwa. Na eksport żywności 
mogą pozwolić sobie większe i średnie przedsiębiorstwa 
o wyrobionej marce i pozycji na rynku oraz stabilnej 
sytuacji finansowej. Strategią częściej mogą pochwalić 
się przedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem, ale 
nie jest to regułą. Te firmy są w ciągłym stanie 
gotowości, poszukują nowych rynków, a menadżerowie 
zarządzający nimi mają wieloletnie doświadczenie 
w budowaniu relacji międzynarodowych.
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„
Ponad 30% naszej 
produkcji żywności 
jest kierowana właśnie na eksport, 
w tym jest całkiem spora liczba 
produktów innowacyjnych.
Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

 Atrakcyjność rynku wiąże się jednocześnie z silną 
konkurencją ze strony firm z państwa docelowego 
i innych państw świata, które wykorzystują swoje 
szanse i walczą o pozycję. Produkt, który się przebije 
musi być naprawdę dobry i wyróżniać się jakością, musi 
zdobyć przewagę konkurencyjną. Strategia jest więc 
nieodzownym elementem walki o przetrwanie na mocno 
przesyconej arenie. Polscy producenci wyróżniają się 
nie tylko jakością, odpowiednią relacją ceny do jakości, 
walorami smakowymi, ale także designem opakowań. 
Wyzwanie stanowi dopasowanie produktu do oczekiwań 
nowego rynku, by odpowiedzieć na potrzeby konsumenta 

o innym profilu, co z kolei wymaga dużej znajomości 
rynku docelowego i ciągłego jej aktualizowania. 
Eksperci AGRORAPORTU 2019 uważają, że krajowi 
producenci są bardzo innowacyjni i mają dużą zdolność 
dopasowywania się do zmieniających się warunków na 
rynku wewnętrznym i rynkach zagranicznych. Innowacje 
w produkcji rolno-spożywczej bazują na nowych 
technologiach przetwarzania, produkcji, pakowania, 
przechowywania, sposobu dystrybucji czy marketingu, 
który uwzględnia specyfikę rynków docelowych.

 W Polsce funkcjonują już firmy, które świadomie 
dobierają kraje, analizują występujące w nich bariery, 
trendy i preferencje konsumenckie. Świadomie budują 
tam obecność poprzez działania brandingowe, taktyki 
pricingowe, analizę aktywności różnych kanałów 
sprzedażowych. Natomiast nie są to działania na 
tyle powszechne, aby można było mówić o polskim 
modelu ekspansji międzynarodowej. Sektor ma jednak 
wszystkie atrybuty ku temu, aby wypracować taki model 
w przedsiębiorstwach spożywczych•

WYNIKI SONDY
Który z rynków jest Twoim zdaniem bardziej atrakcyjny dla producentów żywności, 

zamierzających eksportować swoje produkty?

60% Chiny

40% Unia Europejska

40%

60%
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Eksperci dla eksportu
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu eksportu powinno poprzedzić zadanie sobie wielu 

pytań i uruchomienie procesu poszukiwania na nie odpowiedzi. Czy firma jest 
gotowa? Czy ma dostęp do wystarczającej wiedzy? Czy dysponuje kadrą 

o odpowiednich kwalifikacjach? Jakie są jej możliwości finansowe? 
Obserwacja konsumentów zagranicznych jest konieczna, ich potrzeby 

różnią się bowiem od potrzeb konsumenta w Polsce.

 Na potrzeby AGRORAPORTU 2019 przeprowadzonych zostało szereg wywiadów IDI, podczas których eksperci 
zarządzający przedsiębiorstwami, zajmującymi się produkcją żywności, podzielili się swoimi uwagami i udzielili kilku 
porad dla eksporterów, stawiających pierwsze kroki.

   
INFORMACJE

 Wybór rynku eksportowego musi być poprzedzony 
zdobyciem dużej ilości informacji, w przeciwnym 
wypadku narażamy firmę na zwiększone koszty 
i niepewność. Nic nie może być dziełem przypadku. Na 
eksport stać głównie duże i średnie przedsiębiorstwa, 
jednak należy się odpowiednio przygotować do 
podejmowania działań. Rozpoczęcie zbierania informacji 
o rynkach branych pod uwagę to podstawa. Eksperci 
radzą, by analizować dostępne dane wtórne lub rozważyć 
wysłanie swojego pracownika do nowego kraju na kilka 
miesięcy, by dostarczyć firmie informacji „od środka”, 
poznać preferencje i możliwości lokalnej społeczności 
– to, co sprzeda się w Polsce, niekoniecznie sprzeda 
się poza jej granicami. Warto prowadzić badania w 
konkretnym państwie czy pokazać produkt np. na targach 
międzynarodowych. Przedsiębiorstwa mogą posiłkować 
się danymi gromadzonymi przez agencje badawcze, np. 
Mintel, Nielsen czy Euromonitor.  

   
PRODUKTY

 Zanim przedsiębiorstwo wprowadzi swoje produkty 
na nowy rynek, musi dokonać selekcji i wyłonić faworytów 
– propozycje, które mogą przynieść zysk. Eksperci są 
zdania, że wybór powinien ograniczyć się od jednego 
do czterech produktów i na nich powinna być skupiona 
uwaga. To praca dla menadżerów, którzy muszą udzielić 
odpowiedzi na pytania: czym wyróżnia się produkt, 
jaką ma przewagę, co go charakteryzuje, czy konieczny 
jest serwis posprzedażowy (i czy firma go zapewnia?). 
Na tej bazie powinny powstać strategie cenowe, 
marketingowe i produktowe. Należy jednocześnie 
pamiętać, że produkt, który zostanie wybrany, będzie 
musiał być dostosowany do wymagań lokalnych 
konsumentów, co może owocować sporymi zmianami 
(także w wyglądzie opakowania). Niezbędne jest zatem 
uważne przyjrzenie się konkurencji.
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 Biznes to praca zespołowa, sukces także. Ogromnie 
ważnym elementem prac przy strategii eksportowej 
jest odpowiednie dobranie pracowników, którzy 
będą motorem przedsięwzięcia. Uczestnicy badania 
zrealizowanego na potrzeby AGRORAPORTU 2019 
prezentowali dwa rozwiązania: stawiali na własnych 
pracowników z doświadczeniem we współpracy 
międzynarodowej, a także biegle posługujących się 

„
Elementem opracowania 
strategii wejścia produktu 
na nowy rynek jest dostosowanie 
produktu pod względem m.in. 
językowym czy wyglądu opakowania.
Paweł Głowniak, Herbapol

  
LUDZIE

 Aby zaistnieć na nowym rynku, trzeba zwrócić 
szczególną uwagę na sposób dystrybucji. Należy 
określić formę obecności na rynku, kanał dystrybucji 
i jego długość (pośrednicy), ustalić wszystkie mocne 
i słabsze strony każdego z kanałów, przeanalizować 
ryzyko. Jeżeli znaczenie eksportu w przychodach firmy 
znacznie wzrośnie, warto rozważyć wystartowanie z 
własnym działem eksportowym, co często robią duże 
przedsiębiorstwa. Eksperci twierdzą, że możliwym 
i często stosowanym rozwiązaniem jest również 
korzystanie z usług firm zewnętrznych•

  
DYSTRYBUCJA

lokalnym językiem kraju, do którego ma trafić produkt 
lub nawiązywali współprace zagraniczne, wychodząc 
z założenia, że lokalni dystrybutorzy to kopalnia wiedzy 
o swoich klientach.
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SPRZEDAŻ 
EKSPORTOWA
Kluczowe wnioski 
z badań oraz debaty

Ostatnie 15 lat to nieprzerwany sukces eksportowy sektora 
spożywczego w Polsce. Wartość sprzedaży zagranicznej 
w tym okresie wzrosła blisko sześciokrotnie.

Najważniejsze czynniki, które zadecydowały 
o sukcesie to: spełnienie standardów Unii Europejskiej 
w zakresie bezpieczeństwa produkcji żywności, 
przedsiębiorczość właścicieli oraz konkurencyjność cenowa 
polskich wyrobów.

W dobie dynamicznego wzrostu popytu na żywność 
w krajach rozwijających się, model strategii ekspansji 
międzynarodowej w firmach spożywczych powinien się 
upowszechnić. Oznacza to implementację analizy dostępnych 
informacji o zagranicznych rynkach zbytu, selektywny 
wybór liczby produktów oraz odpowiedni dobór personelu 
i sposobu dystrybucji.



NOWE KANAŁY 
SPRZEDAŻY
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Obecność Polaków 
w sklepach

Według GUS, wartość zakupów żywności i napojów bezalkoholowych stanowi 
blisko ¼ koszyka zakupowego Polaków, a wyniki badań GfK wskazują, że 

w pierwszym półroczu 2019 r. statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce 
robiło podstawowe zakupy chemiczne oraz spożywcze aż 191 razy. Liczby te 
pokazują znaczenie zakupów spożywczych w życiu każdego z nas. Nic więc 
dziwnego, że decydując się na zakupy w sklepach, wybieramy te placówki, 

w których wizyty wyzwalają w nas pozytywne emocje.

 Na potrzeby AGRORAPORTU 2019 
przeprowadziliśmy badanie, z którego jasno wyłoniła 
się piramida odwiedzin w poszczególnych sklepach. Na 
pierwszym miejscu znajduje się Biedronka (41,4%), za 
nią kolejno: Lidl (14,3%), Kaufland (9,7%), Auchan (6,4%) 
i Tesco (5,5%).

 Warto przyjrzeć się bliżej konsumentom 
odwiedzającym wyróżnione w badaniu sieci. Do 
Biedronki najchętniej zaglądają osoby w wieku 18-24 lat 
(46% osób w tym wieku jako główne miejsce zakupów 
wskazało Biedronkę), oraz 35-54 lat. W przypadku Lidla 
wynik wyższy od przeciętnego (czyli 14,3%) uzyskali 

najmłodsi konsumenci. Wśród badanych w wieku 18-24 
lat Lidla jako główne miejsce zakupów wskazało 16,6% 
respondentów, a w wieku 25-34 lata – 15,1%.

 Badani w wieku powyżej 54 lat wskazywali 
Biedronkę i Lidla rzadziej niż przeciętny rezultat dla tych 
sklepów – 30,2% i 12,2%. Wśród najbardziej popularnych 
sieci sklepów spożywczych, ponadprzeciętnie 
większą obecność klientów w wieku powyżej 54 lat 
zaobserwowano w przypadku Tesco (11%) i Delikatesów 
Centrum (7%), a także kategorii „inne”, co może wynikać 
z bliskiej odległości tych sklepów od miejsca zamieszkania 
respondentów.
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NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE SKLEPY SPOŻYWCZE – WYBÓR W PODZIALE NA WIEK RESPONDENTA
Proszę wskazać nazwę sklepu stacjonarnego, który traktuje Pan/i jako główne 

miejsce zaopatrzania w produkty spożywcze w Pana/i gospodarstwie domowym?

Możliwość wyboru jednej odpowiedzi
Dane w %      N = 1000

Różnica istotna statystycznie
Kolor strzałki wskazuje w której podgrupie odpowiedź była częściej wskazywana
Litery w strzałce wskazują od których podgrup wynik jest istotnie wyższy
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Możliwość wyboru jednej odpowiedzi
Dane w %      N = 1000

Różnica istotna statystycznie
Kolor strzałki wskazuje w której podgrupie odpowiedź była częściej wskazywana
Litery w strzałce wskazują od których podgrup wynik jest istotnie wyższy

NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE SKLEPY SPOŻYWCZE – WYBÓR 
W PODZIALE NA WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Proszę wskazać nazwę sklepu stacjonarnego, który traktuje Pan/i jako główne 
miejsce zaopatrzania w produkty spożywcze w Pana/i gospodarstwie domowym?
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 Gdzie mieszkają klienci poszczególnych sklepów? 
Biedronkę częściej odwiedzają osoby zamieszkujące wieś, 
co wiąże się z dużą liczbą placówek, nawet w mniejszych 
miastach i miejscowościach.

 Profil klienta częściej wybierającego sklepy Lidl 
kształtuje się nieco odmiennie. Tutaj króluje mieszkaniec 

miasta. Związek z tym może mieć koncentracja sprzedaży 
tej sieci w średnich i dużych miastach. Marka podejmuje 
m.in. działania skierowane do „zapracowanego klienta 
wielkomiejskiego”, mające na celu minimalizację czasu 
oraz wysiłku, związanego z przygotowaniem posiłków 
poprzez „Kuchnię Lidla”, co również ma wpływ na 
podejmowanie decyzji zakupowych•
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Tempo życia we współczesnym świecie stale rośnie. Aż 40% ludzi na świecie ma 
dostęp do Internetu, co pozwala sądzić, że w przyszłości sprzedaż dwukanałowa 

(tradycyjna i przez sieć) może okazać się koniecznością. Poleganie na jednym 
kanale stanie się zbyt ryzykowne, by skupiać na nim wszystkie działania, 

co także zauważają same sieci handlowe.

Przyszłość dystrybucji

 Z punktu widzenia producenta, podejście do 
nowych kanałów sprzedaży zależy od tego, jakie 
przekonania dominują w danej firmie: jeżeli do tej pory 
produkty sprzedawane były tylko do sklepów własnej 
sieci, to samo wyjście do lokalnej sieci handlowej stanowi 
już alternatywę. Jednak z perspektywy ogólnorynkowej 
prawdopodobnie to właśnie e-commerce i HORECA staną 
się główną alternatywą dla sieci handlowych.

 Pojawia się wiele nowoczesnych rozwiązań, 
które warto rozważyć jako formę sprzedaży żywności. 
Konkurencyjny rynek wymaga szybkiego działania 
i stałych analiz. Jedną z ciekawszych tego typu możliwości 
jest wykorzystanie maszyn vendingowych, które nie 
wymagają zatrudniania obsługujących je pracowników. 
W Polsce rynek vendingu dopiero zaczyna się rozwijać, 
jednak warto mieć na oku ten tańszy sposób dystrybucji, 
czego dowodzi wynik badania Deloitte „Koniec ery dwóch 
światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 
2019”:

• Ponad połowa Polaków (51%) woli robić zakupy 
bez konsultowania się ze sprzedawcą.

• 49% Polaków twierdzi, że dzięki użyciu urządzenia 
elektronicznego podczas zakupów łatwiej było im 
ich dokonać.

 Przyszłość jest teraz. W Robomart w Bostonie 
testowane są zdalnie sterowane pojazdy bez kierowcy. 
Dostarczają one zakupy prosto pod drzwi klienta, który 
potwierdzenie otrzymuje mailem. Czy wobec tego czeka 
nas pełna automatyzacja? W Polsce już poczyniono 
pierwsze kroki w zakresie udostępniania bezkasowych 
sklepów. W Poznaniu firma Surge Cloud zaprosiła 
pierwszych klientów do sprawdzenia, jak robi się zakupy 
w sklepie tego typu – działającym 24 godziny na dobę, 
przez 7 dni w tygodniu Take&Go, który wykorzystuje 
sztuczną inteligencję, spersonalizowane cyfrowe nośniki 
obrazu i CCTV. Sklepy testują inteligentne półki, kasy 
z wideoweryfikacją i nie są to plany – cyfrowa zmiana 
już zachodzi.

 W mniejszych miejscowościach i na wsi mieszkańcy 
mogą liczyć na sieć wygodnych, ogólnospożywczych 
sklepów mobilnych, które odwiedzają konsumenta tam, 
gdzie brakuje sklepów stacjonarnych (Abc na kołach). 
Nowych kanałów i modeli sprzedaży jest coraz więcej, 
a wszystkie są efektem analiz zmian dyktowanych przez 
potrzeby klienta. Producenci i dystrybutorzy mogą, 
a nawet powinni, pracować nad poszukiwaniem nowych 
kontekstów decyzji nabywczych. Te zmiany mogą stać się 
wspólnymi okazjami biznesowymi.
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„
Jednym z kanałów, które 
w ostatnim czasie zyskują 
na popularności, jest rynek 
e-commerce. Jeszcze kilka czy 
kilkanaście lat temu rynki dostaw do 
domu i e-commerce nie były na tyle 
rozwinięte i nie miały takich możliwości 
dostarczania produktów, jak to jest dziś 
możliwe. Dzisiaj możemy dostarczać 
owoce, warzywa, produkty mrożone.
Piotr Pilarski, Indykpol

 Zakupy on-line to już nie przyszłość, to 
teraźniejszość. Konsument chce kupować sprawnie. 
Dowodem na to jest szybki rozwój branży gastronomicznej 
– rynek zamówień jedzenia on-line i zmieniające się 
preferencje Polaków, którzy częściej jadają poza domem, 
wyznaczają nowe kierunki, które wymagają stosowania 
nowoczesnych technologii i platform cyfrowych.

 Eksperci z branży rolno-spożywczej uczestniczący 
w badaniu IDI realizowanym na potrzeby AGRORAPORTU 
2019 wskazują na coraz większy udział nowych 
rozwiązań, także w technologii, w handlu żywnością, 
a jednocześnie podkreślają, że niektóre sieci łączą 
tradycyjne kanały sprzedaży oraz kanał e-commerce, 
który jest uzupełnieniem oferty stacjonarnej i ma duże 
możliwości dalszego rozwoju.

„
Kanał e-commerce 
będzie rozwijał się 
dynamicznie, generując olbrzymią 
konkurencję. Wyzwaniem są bazy 
logistyczne, zapewniające jakość 
i świeżość produktów.
Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja 
Handlu i Dystrybucji

 Konsument często jest w biegu. Firmy muszą za 
nim w tym biegu nadążać. Tu ciekawym rozwiązaniem 
w zakresie dostarczenia produktu klientowi finalnemu 
są terminale paczkowe, ustawiane w miejscach, 
w których konsument może odebrać zamówiony produkt, 
kiedy sam o tym zdecyduje. Natomiast, jak podkreślają 
eksperci z branży rolno-spożywczej, cały model 
biznesowy powinien dążyć do sytuacji, w której produkt 
jest dostarczony bezpośrednio pod drzwi klienta. 
W tej konkretnej sytuacji klient został więc przekonany, 
że zaletą takiego rodzaju udostępnienia mu produktu jest 
możliwość odbioru w dowolnym momencie.

„
Cały model biznesowy 
powinien iść w tym 
kierunku, by firmy logistyczne starały 
się dostarczać zakupy „pod drzwi”. 
Tymczasem terminale są ustawiane 
w wyznaczonych miejscach, 
a paradoksem jest to, że klient jest 
zadowolony, bo może odebrać towar 
w dowolnym czasie.
Przemysław Firmowski, Modern Expo

 Nowych kanałów sprzedaży w przyszłości 
może być wiele. Biedronka wykorzystuje nowe 
technologie w obszarze sprzedaży bezgotówkowej, 
Lidl podąża za trendem zrównoważonej 
konsumpcji, oferując konsumentom dostęp do półki 
z przecenioną żywnością o krótkim terminie 
przydatności – „Kupuję, nie marnuję”•
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Handel elektroniczny przeżywa swój globalny rozkwit. Współczesny 
konsument spędza dużo czasu on-line, nie tylko w sieciach 

społecznościowych. Polacy wydają już na zakupy spożywcze w Internecie 
1 mld zł rocznie. Pytanie nie powinno już brzmieć „czy”, tylko „kiedy i jak 
bardzo” przedsiębiorcy zaangażują się w internetowy rynek detaliczny.

Rozkwit e-commerce 
na rynku żywności

 Zamówienia internetowe w Warszawie 
w 2018 r. wzrosły o niemal 15%, co oznacza, 
że e-grocery ma na koncie już 2,4% udziałów 
w rynku FMCG w tym obszarze.

 Eksperci, którzy wzięli udział w badaniu IDI, wskazują 
czas konsumenta jako kluczowy czynnik rozwoju nowych 
kanałów sprzedaży (zdanie 20% badanych). Kanał 
e-commerce opisują jako przyszłościowy i dynamiczny. 
Jednocześnie podkreślają, że może okazać się trudny 
dla branży FMCG, co jest związane z zebraniem dużego 
zamówienia, by sprawnie zorganizować logistykę 
dystrybucji i odebrać towar od dostawcy. Jest to jednak 
możliwe, warto śledzić zagraniczne rynki, by mieć 
świadomość kierunków działań. Według raportu Mintel 
aż 65% Chińczyków między 20 a 49 rokiem życia częściej 
robi zakupy za pomocą telefonu niż komputera. Wynik 
robi wrażenie, ponieważ aż 77% osób z tej grupy wiekowej 
kupuje produkty on-line z dostawą do domu.

„
Globalni gracze FMCG 
wiedzą, że e-commerce 
to przyszłość, bo widzą to w Stanach 
i innych krajach. Tam obowiązuje 
zasada działania i szukania drogi w taki 
sposób, by to działanie było właściwe.
Tomasz Michalski, Frisco.pl

 E-commerce stwarza ogromne możliwości, 
zwłaszcza w postaci platform marketingowych, które 
stanowią portfolio produktów. Konsumenci mogą 
szybko wybrać to, co ich aktualnie interesuje. Eksperci 
podkreślają, że ciągle pojawiają się nowe pomysły, np. 
platformy zakupowe, w których grupy ludzi budują 
wspólne zamówienie, a następnie zamówienie jest 
realizowane przez wybranego dostawcę. Sprawdza się to 
m.in. na rynku żywności ekologicznej. Dlatego w pewnych 
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niszach rynkowych e-commerce może być korzystny, 
a tworzenie grup społecznościowych poprzez e-commerce 
może się przyjąć na rynku żywności.

Anal iza  Minte l  wykazuje ,  że  w 2017 
roku  w USA e-commerce  os iągnął 

udz ia ł  w rynku  ogółem na  poz iomie 
14%,  a  prognozy  przewidują ,  że  do 

2021  r.  wzrośnie  do  22%.

 Eksperci biorący udział w badaniu IDI zapowiadają 
dynamiczny rozkwit e-commerce i podkreślają rolę 
platform/sklepów internetowych, które zrzeszają 
wielu producentów. Ich zdaniem ten kanał sprzedaży 
zdecydowanie będzie się rozwijał. Przykładem takiej 
platformy jest Frisco.pl, która opisuje siebie jako 
„platformę marketingową i logistę”. Przedsiębiorca może 
zaprezentować tam swój produkt, a Frisco dostarczy 
go konsumentowi nawet tego samego dnia. Platforma 
planuje połączenie się z asystentem Google, co jeszcze 
bardziej ułatwi konsumentowi zakupy• 

„
Młode pokolenie, które charakteryzuje brak czasu i zabieganie, przekłada 
odpowiedzialność zaadaptowania czasu na dostawców. Od nich oczekuje, 
że produkty wysokiej jakości zostaną dostarczone do domu. Tak, by zaoszczędzić czas.
Piotr Pilarski, Indykpol

WYNIKI SONDY
Czy zrobiłeś choć raz w swoim życiu coddzienne zakupy przez internet?

60% Tak

40%40% Nie

40%40%

60%
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NOWE KANAŁY 
SPRZEDAŻY
Kluczowe wnioski 
z badań oraz debaty

Postrzeganie tego, czym jest nowy kanał sprzedaży jest 
różne i zależy od tego, gdzie do tej pory sprzedawane były 
produkty. Dla niektórych już samo wyjście do lokalnej sieci 
handlowej stanowi odmianę i „nowy kanał”. Z perspektywy 
ogólnorynkowej jednak, to e-commerce i HORECA postrzegane 
są jako główna alternatywa.

Cyfrowa przyszłość oraz zmiany stylu życia będą 
napędzać rozwój nowych, nieoczywistych kanałów 
sprzedaży oraz ewolucję już istniejących. Samodzielnie 
zamawiające lodówki, rynek vendingowy, inteligentne 
półki, sprzedaż w sieciach fitness czy na stacjach 
benzynowych to tylko kilka przykładów związanych 
z tym trendem.

Napędem do generowania pomysłów odnośnie nowych kanałów 
sprzedaży są zmieniające się zachowania nabywcze. Ich 
monitoring oraz śledzenie innowacji pozwalają we właściwym 
momencie uruchomić alternatywny kanał sprzedaży.



CATEGORY
VISION
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Przyszłość
CATEGORY VISION

 Rywalizacja konkurencyjna między producentami, 
a także między dystrybutorami działającymi w różnych 
formatach jest duża, a to determinuje konieczność 
umiejscowienia produktów pod względem ceny 
i innych walorów mających na celu wybicie się na 
tle konkurencji. Coraz częściej na półkach można 
znaleźć produkty, które łączą w sobie cechy 
charakterystyczne dla kilku grup kategorii produktowych. 
Kategoria może nie mieć granic, może także nie być stała 
w perspektywie lat, a ograniczając jedne kategorie, 
można rozwijać inne. Kategoria asortymentowa jest 
zbiorem produktów podobnych do siebie pod kątem cech 
użytkowych (smaku, składu, sposobu przetworzenia itp.). 
Kryteria nie są definiowane odgórnie, stopień ich 
wypełnienia również nie jest regulowany, co powoduje, 
że granice kategorii produktowych przesuwają się lub 
zupełnie się zmieniają.

Category vision to podejście wpisujące się w całościowe spojrzenie na 
kategorię produktową oraz działania integrujące podejście producenta, 

dystrybutora i przede wszystkim konsumenta. Konkurencja na rynku 
spożywczym wymaga nie tylko kreowania kolejnych produktów mieszczących 
się w kategoriach obecnie funkcjonujących, ale także wychodzenia poza nie.

WYNIKI SONDY
Czy uważasz, że współczesny konsument z łatwością 
odnajduje się w stale zmieniających się kategoriach 

produktów?

60% Nie

40% Tak

40%

60%
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DWA GŁÓWNE SPOSOBY DOKONYWANIA ZMIAN W KATEGORIACH PRODUKTOWYCH:

Wprowadzanie nowych produktów, 
graniczących z inną kategorią lub 
tworzących nowy wymiar obecnej 
kategorii – to podejście często 
reprezentują producenci żywności. 
Istotniejsze jest w nim celowe, 
planowe dokonywanie innowacji 
produktowych lub modyfikacji 
składu w kierunku wybranych 
funkcjonalności.

Przykład: wprowadzenie na 
rynek produktów z pogranicza: 
izotoniczne piwo bezalkoholowe, 
makaron warzywny, 
wysokobiałkowa przekąska serowa 
o obniżonej zawartości tłuszczu.

Tworzenie nowego kontekstu 
sprzedażowego, który dany produkt 
może uplasować w innych misjach 
nabywczych i konsumpcyjnych – 
to podejście charakterystyczne 
dla dystrybutorów (przestrzeń 
sprzedażowa). Tu liczy się 
znalezienie nowego momentu 
decyzji nabywczej, np. roszady 
produktów między działami.

Przykład: produkt w kilku 
kontekstach nabywczych: 
ekspozycja bakalii przy 
przekąskach, warzywach, owocach 
czy produktach do wypieków.

 Oba sposoby zarządzania zmianą w kategoriach 
produktowych można łączyć, co udaje się najlepiej 
i przynosi najlepsze efekty, gdy producent i dystrybutor 
są zaangażowani w dialog ze sobą.

 Definiowanie kategorii w category vision to 
konieczność stworzenia wizji, która połączy strategię 
i plan wdrożeniowy przy jednoczesnym, zintegrowanym 
sposobie postrzegania, uwzględniającym tak samo 
producenta, jak i dystrybutora oraz przede wszystkim 
konsumenta. Category vision to zmiana podejścia do 
produktu i sposobu komunikowania. Wszystko to dla 
zapewnienia długotrwałego wzrostu.

„
Na powstawanie nowych 
kategorii mają wpływ: 
zmiana stylu życia, powstawanie 
nowych produktów i nowych potrzeb.
Radosław Dac, Auchan Polska

 W przypadku category management, kategoria 
produktów to jednoznaczna, możliwa do zarządzania 
grupa produktów czy usług, która w oczach konsumentów 
jest powiązana lub substytucyjna w zaspokajaniu jego 
potrzeb. Przedsiębiorstwa produkcyjne uwzględniają 
zarządzanie grupą towarów o zbliżonych parametrach 
technologicznych (wszystkie etapy). Przedsiębiorstwa 
handlowe postrzegają category management jako 

Eksperc i ,  k tórzy  wzię l i  udz ia ł 
w badaniu  ID I  na  potrzeby 

AGRORAPORTU 2019  są  zdania , 
że  category  v is ion  de f in iowana 
jest  przez  innowacyjny  rozwój 

produktów,  a  konieczność 
redef in iowania  granic  kategor i i 

wynika  ze  zmian  w funkcjonowaniu 
rynku  i  obecnośc i  nowych 

pokoleń ,  które  mają  inne  potrzeby 
konsumenckie .
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zarządzanie szerokim spektrum produktów i marek, 
zaliczonych do tej samej grupy, a jego głównym celem 
jest maksymalizacja sprzedaży i zysków przez wzrost 
zadowolenia klientów.
 
 Category vision zakłada współpracę partnerów 
(producentów i dystrybutorów) w obszarach category 
management. Celem jest zbudowanie kategorii, czyli 
produktów i ich pochodnych, konkurencyjnych z punktu 
widzenia rynku. Posiadanie silnej strategii i wizji 
jest kluczowe przy określaniu grup wpisujących się 
w category vision. Takie podejście integruje spojrzenie 
konsumenta i shoppera w jedno, identyfikując czynniki 
wzrostu i rozwoju kategorii.

„
Konieczność 
redefiniowania granic 
kategorii wynika ze zmian 
funkcjonowania rynku oraz nowych 
pokoleń, które mają inne potrzeby. 
Category vision sprowadza się do 
zbudowania silnej strategii i wizji 
działania firmy. Niektóre polskie 
przedsiębiorstwa nie potrafią 
określić stanowczo wizji i strategii 
oraz w jakim kanale chcą 
funkcjonować.
Radosław Dac, Auchan Polska

 Sposób definiowania kategorii produktowych 
ulegał zmianom na przestrzeni lat. Dotychczas polegał 
on po prostu na wskazaniu szeregu produktów i marek, 
np.: produkt 1, produkt 2, produkt premium czy produkt 
dla dzieci.

 Teraz kategorie powstają poprzez odniesienie do 
sposobu myślenia językiem ważnym i zrozumiałym dla 
konsumentów („tradycyjny smak”, „idealny na rodzinne 
śniadania”, „dobry dla osoby starszej”, „naturalny, bio” 
itp.). Wyznaczanie kategorii w ramach category vision 

to m.in. określenie kluczowych czynników wzrostu 
(driverów), wprowadzanie nowych linii produktowych 
oraz rozbudowa dotychczasowej oferty.

Trendy  konsumenckie  zmienia ją 
granice  kategor i i  produktowych .

 Dobrym przykładem stosunkowo świeżej na rynku 
i atrakcyjnej dla konsumentów innowacji, budującej 
półkę ze zdrową żywnością są coraz liczniejsze produkty 
wegańskie. Współczesny konsument stara się być coraz 
bardziej świadomy, żyć w szacunku do środowiska, 
zdrowia własnego i swoich bliskich. Ten trend sprawia, 
że klienci stale poszukują produktów naturalnych, 
świeżych, w tym również wegańskich. Według raportu 
Mintel „A year of innovation in meat substitutes 
& eggs, 2019” coraz więcej Europejczyków 
(37%–52%) deklaruje ograniczenie spożycia 
czerwonego mięsa ze względów środowiskowych. 
Firmy słuchają głosu konsumenta, więc oferta produktów 
rośnie w siłę. Nowe propozycje są zamiennikami mięsa 
i dotyczą np. białka słonecznikowego: Sunflower Family 
Instant Sunflower Mince Pure jako organicznego 
produktu wyprodukowanego w 100% z nasion słonecznika 
(Niemcy); białka pszenicznego: Squeaky Bean Fish 
Fingers, czyli wegańskich „paluszków” wykonanych 
z białka pszenicy, z dodatkiem żelaza i witaminy B12 (UK), 
czy białka grochu: Amidori Pulled Pea Protein Product w 
postaci marynowanego produktu, wytwarzanego z roślin 
strączkowych i zbóż (Francja). Na tej podstawie mogą 
powstawać produkty będące odpowiednikami znanych 
wyrobów mięsnych, np. Beyond Meat Beyond Sausage 
Brat Original Plant-Based Sausage jest uważana za 
pierwszą na świecie kiełbasę pochodzenia roślinnego, 
wyglądem przypominającą wieprzowinę (USA) lub Yves 
Veggie Cuisine Tofu Dogs, które są wegańskimi hot-
dogami, posiadającymi certyfikat koszerności i opisanymi 
jako dobre źródło białka roślinnego (Kanada).
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„
Obserwujemy rozwój 
produktowy oparty 
na innowacjach: prozdrowotnych, 
prośrodowiskowych oraz 
funkcjonalnych.
Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

 Rynek stale wzbogaca się o innowacyjne produkty. 
Według analiz firmy Mintel „A year of innovation in coffee, 
2019” w kategorii kawy obserwujemy połączenie kawy 
z napojami alkoholowymi (kawa Jazswing Sake Latte jako 
połączenie kawy RTD i japońskiej sake, pozycjonowana 
jako alternatywny koktajl zawierający mniej niż 0,5% 
alkoholu). Innym ciekawym przykładem może być 
wprowadzony Nescafé Protein Smoothie (US) będący 
napojem RTD (ready-to-drink), zawierającym kolumbijską 
arabikę, owies i masło orzechowe. Napój promowany 
jest jako opcja zastępująca posiłek i wpisująca się 
w trend bezmleczny i wegański. Jest zatem odpowiedzią 
na zmieniające się potrzeby i styl życia coraz bardziej 
wymagających konsumentów. Według raportu Mintel 
„A year of innovation in meal replacement drinks, 2019”, 
aż 42% konsumentów napojów odżywczych w Polsce 
i we Włoszech jest zdecydowanych na zmianę swojego 
stylu życia, by cieszyć się lepszym zdrowiem.

 W kuchniach konsumentów nastąpiła również 
zmiana w samym przygotowywaniu posiłków, dlatego 
producenci dań gotowych stawiają na różnorodność. 
Postęp technologiczny pozwala na łączenie naturalnego 
składu z długimi terminami przydatności. Na rynku 
pojawiają się nowe marki, smaki, formy – wszystko, by 
odpowiedzieć na oczekiwania konsumenta•

Def in iowanie  kategor i i  w  category 
v is ion  to  konieczność  s tworzenia 

wiz j i  łączące j  s trateg ię  i  p lan 
wdrożeniowy,  przy  jednoczesnym 

z integrowanym sposobie 
postrzegania ,  uwzględnia jącym tak 

samo producenta ,  dystrybutora 
oraz  konsumenta .  To  zmiana 

podejśc ia  do  produktu  i  komunikac j i 
d la  zapewnienia  d ługotrwałego 

wzrostu .  Co  zatem czeka  category 
v is ion  w  przysz łośc i?  Dynamiczny 

rozwój ,  k tóry  wynika  z  postępujące j 
g lobal izac j i  i  współpracy 

między  spółkami  w obrębie  grup 
kapi ta łowych .
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Konsument
kopalnią wiedzy

Konsument zawsze był i będzie najważniejszym źródłem wiedzy o produkcie, 
dlatego niezwykle ważny jest sposób pozyskania tej wiedzy. Jakie smaki, 
formy, rodzaje produktów wybiera klient? Trzeba na bieżąco analizować 

jego preferencje. Można wybrać metody klasyczne, czyli sondaże, wywiady, 
badania ankietowe, a nawet badania neuromarketingowe.

 Zintegrowane spojrzenie na kategorię ma swoje 
podstawy w oczekiwaniach konsumenckich i nie powinno 

 Firma, która nie pozna punktu widzenia 
konsumenta, nie pozna swojej marki. Aby zrozumieć 
zachowanie klienta i sposób, w jaki podejmuje decyzje 
zakupowe, trzeba zajrzeć głębiej: poznać jego motywy 
działania, nawyki i przyzwyczajenia. Trzeba więc… 
na moment stać się klientem, by móc odpowiadać na 
jego pragnienia i finalnie zrewolucjonizować rynek. 
Nawyki determinują postępowanie, należy więc dobrze 
je zrozumieć, by wprowadzać zmiany, na tym opiera się 
category vision.

„
Problemem nie jest 
zebranie bardzo dużej 
ilości informacji, tylko 
przefiltrowanie ich i zrobienie 
z nich należytego użytku.
Przemysław Firmowski, Modern Expo

się o tym zapominać – wręcz to właśnie te oczekiwania 
powinny stać się głównym motywem poszukiwań 
w zakresie innowacji dla marki, czego dowodem jest 
ogromny wachlarz nowoczesnych produktów, często 
będących hybrydą wielu kategorii.

W category  v is ion  l i czy  s ię  podejśc ie 
konsumenta  i  okreś lenie  czynników 

wzrostu  (consumer- led  growth 
dr ivers ) .  Budowanie  nowej  kategor i i 
oznacza  wszechstronne  podejśc ie  do 
innowacj i  z  jednej  s trony,  z  drug ie j 

zaś  ca łkowic ie  nowe podejśc ie 
do  dz ia łań  market ingowych , 
dystrybucj i ,  komunikowania 

produktu  i  marki .  Wskazuje  to  na 
prze jśc ie  przez  wszystk ie  etapy 

zarządzania  i  wszystk ie  etapy 
innowacj i ,  od  produktu ,  poprzez 

market ing ,  zarządzanie ,  n ie 
wyłącza jąc  kompetencj i .
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 W dzisiejszych czasach konkurencja jest bardzo 
silna. Nie należy zatem nigdy spoczywać na laurach. 
Stałe poszukiwanie inspiracji do rozwijania kategorii to 
podstawa. Na samym początku poszukiwania niezwykle 
istotnym z marketingowego punktu widzenia jest 
wyznaczenie insightu konsumenckiego. To właśnie 
według niego można budować dalsze kroki na podstawie 
realnych potrzeb rynku. Należy bezwzględnie pamiętać, 
że to od klienta, jego potrzeb, oczekiwań, pragnień 
i obaw zależy sukces produktu. Rewolucja jest w rękach 
konsumentów, a z rynkiem należy prowadzić dialog. 
Wszystkie inspiracje, które zostały dotychczas przekute 
w sukces danego produktu, to bardzo wnikliwe podejście 

do tego, czego chce klient, a żeby do niego trafić, można 
wykorzystać wiele różnych ścieżek, np. liczne i popularne 
w branży konferencje (a podczas nich także networking), 
sympozja, badania focusowe (jakościowe, grupowe), 
a przede wszystkim nieustające śledzenie zagranicznych 
działań. W rozwijaniu kategorii i wychodzeniu poza 
ramy przydają się cechy poszukiwacza-odkrywcy. To 
one mogą przybliżyć marketerów (a finalnie markę) do 
odniesienia rynkowego sukcesu. Obecne prozdrowotne 
trendy stwarzają ogrom możliwości rewolucjonizowania 
branży FMCG. Inteligentne podejście i analiza potrzeb to 
klucz do sukcesu, czego przykładem są nowe produkty, 
zmieniające oblicze rynku•
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Rozwój kategorii 
to konieczność

Wysoki poziom rywalizacji konkurencyjnej między producentami (a także 
dystrybutorami) jest faktem, który determinuje konieczność uplasowania 

produktów pod względem ceny, jak również pod względem innych walorów 
mających na celu wyróżnienie ich na tle produktów konkurencji. 

Rozwijanie kategorii jest więc obowiązkiem.

Zmiany w kategoriach produktów żywnościowych 
można określać w ujęciu pionowym lub poziomym:

PODEJŚCIE PIONOWE

Poszerzanie kategorii przez 
wdrażanie nowych wariantów 
smakowych, rozmiarów opakowań 
(dobrym przykładem jest bardzo 
dynamicznie rozwijająca się 
kategoria jogurtów – nowe smaki, 
oryginalne dodatki, warianty bio, 
różne technologie wytwarzania, 
design opakowań nawiązujący do 
stylu życia konsumenta).

PODEJCIE POZIOME

Łączenie cech charakterystycznych 
dla danej kategorii z cechami innej 
(przykład: makarony smakowe, 
piwa smakowe w grupie napojów 
bezalkoholowych).

Nie  ty lko  na jwięks i  gracze  rynkowi ,  którzy  mają  innowacyjne  podejśc ie  i  ogromne 
budżety  trade-market ingowe,  mogą  wpływać  na  rozwój  kategor i i .  To  jest  też  przede 

wszystk im pole  do  dz ia łania  i  popisu  d la  innowatorów,  chal lengerów  i  game-changerów .
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 Na rynku zachodzą zmiany w obu ujęciach 
jednocześnie. Podążanie za nowymi trendami, w tym 
konsumenckimi, pozwala wychodzić poza kategorie. 
Przykładem może być rozbudowa kategorii superfoods, 
która łączy popularność zrównoważonego stylu życia 
z modą, wykreowaną przez celebrytów. Mimo że 
za inicjowanie kierunków zmian odpowiedzialne są 
zazwyczaj pojedyncze firmy, to one są wyznacznikiem 
dla pozostałych.

 Category vision pozwala zakładać, że wszystkie 
wspomniane cechy są istotne, ale jedna zdecydowanie 
wybija się na tle innych. Myślenie skojarzeniowe pozwala 
rozwijać produkt – jak inaczej bowiem wpaść na pomysł 
dodania do makaronu… pokrzywy? Lubiany makaron, 
zdrowa i coraz bardziej doceniana przez konsumenta 
pokrzywa – sprawdźmy to połączenie! Wykraczanie 
poza kategorie produktowe to nieustające poszukiwania, 
zadawanie pytań i formułowanie odpowiedzi. Na końcu 
tego procesu zawsze jednak czeka konsument•

„
Rozwój produktów kategorii powinien zakładać uplasowanie 
nowego produktu nieopartego na cenie, ale na innych walorach, 
które będą jego wyróżnikiem.
Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Innowacyjny biznes opiera się  
na trzech aspektach:

INŻYNIERSKIM
(techniczne aspekty 
produktu, technologii)

ZARZĄDCZYM
(ryzyko rynkowe)

PSYCHOLOGICZNYM
(skupienie wszystkich 
aspektów w całość)

Badania  25  na jbardz ie j 
innowacyjnych  przeds ięb iorców 
w USA (ponad 3000  dyrektorów 
f i rm i  500  za łożyc ie l i  nowych 

b iznesów –  star t-upów )  zwróci ły 
uwagę  na  5  wyjątkowych cech 

typowych d la  innowatorów.

1 .  Umie jętność  formułowania 
i  zadawania  pytań

2 .  Obserwowanie

3 .  Tworzenie  s iec i

4 .  Eksperymentowanie

5 .  Myś lenie  asoc jacy jne , 
czy l i  sko jarzeniowe 
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CATEGORY VISION
Kluczowe wnioski 
z badań oraz debaty

Category vision definiowana jest przez innowacyjny 
rozwój produktów. Oznacza zmianę podejścia do produktu 
i sposobu komunikowania dla zapewnienia długotrwałego 
wzrostu.

Nowe produkty rozwijają lub zmieniają pojęcie kategorii, 
a ich powstanie wynika z nowych potrzeb konsumenckich. 
To konsument ma główny wpływ na category vision.

Nie tylko najwięksi gracze, mający procesy innowatyki 
i dysponujący dużymi budżetami, mogą wpływać 
na rozwój kategorii. Dzisiejszy świat udostępnia 
powszechnie tak zaawansowane narzędzia 
informatyczne, zasoby wiedzy, elastyczne możliwości 
produkcyjne oraz możliwości komunikacyjne, 
że bariery wejścia są do pokonania również dla 
nowych graczy, którzy zaproponują konsumentom 
interesującą ideę.



INNOWACJE
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Cele wprowadzania 
innowacji

Rozwój niesie za sobą wiele wyzwań i ryzyko, rynek jednak rozwija się bardzo 
dynamicznie, a otwartość na innowacje przyczynia się do sukcesu w biznesie. 
Powyżej 70% ekspertów biorących udział w badaniu IDI twierdzi, że innowacje 

obejmują produkty nowe lub ulepszone, opakowania, skład, rozwiązania 
technologiczne i digitalizację. Jaki jest cel innowacji? Optymalizacja procesów 

i zwiększanie atrakcyjności dla konsumentów, czy może tworzenie 
relacji z dystrybutorami?

 Eksperci branży rolno-spożywczej, z którymi 
przeprowadzono wywiady na potrzeby AGRORAPORTU 
2019 są zdania, że celami innowacji produktowych są: 

• zwiększenie lub zachowanie dotychczasowego 
udziału w rynku

• zastąpienie dotychczasowych produktów

• poszerzenie oferty w kierunku jej dywersyfikacji

• wprowadzenie produktów bardziej 
odpowiadających potrzebom konsumentów

 Eksperci są zdania, że efektem wprowadzenia 
innowacji jest uzyskanie przewagi na bardzo 
konkurencyjnym rynku. Firma otwarta na takie działania 

ma poszerzone możliwości rozwoju, a co za tym idzie 
– góruje nad tymi, które innowacje pomijają: „Obecnie 
nie ma znaczącej firmy polskiej, nieinwestującej 
w innowacje”.

 Badanie CAWI, przeprowadzone na potrzeby 
AGRORAPORTU 2019, wskazuje na rolę innowacji 
w procesie zakupowym. Zdecydowana większość 
badanych jest zainteresowana nowościami i szuka 
ich, by znaleźć produkty, które będą bardziej 
im odpowiadać, szybko też dostrzega nowy produkt 
spożywczy na rynku.
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ROLA INNOWACJI I ZWYCZAJÓW ZAKUPOWYCH
Która z tych opinii najlepiej opisuje Pana/i osobiste odczucia związane z zakupem 

produktów spożywczych kiedy kupuje je Pan/i dla siebie lub dla innego członka swojej rodziny?

Dane w %      N = 1000

zawsze jestem
zainteresowany/a

nowościami

szukam nowości, aby 
znaleźć produkty, które 

jeszcze bardziej pasują do 
moich oczekiwań

szybko dostrzegam nowy 
produkt,  który pojawił 
się na rynku produktów 

spożywczych

zawsze zanim zdecyduję 
się na zakup produktu 

spożywczego, dokładnie 
czytam etykiety

wybór produktów 
spożywczych jest ważny, 
wierzę, że to, co kupuję 

świadczy w pewnym 
stopniu o tym, kim jestem

raczej trzymam
się tego, co znam

nie szukam nowości

raczej późno zauważam 
nowy produkt, który 
pojawił się na rynku 

produktów spożywczych

nie czytam etykiet, nie 
interesuje mnie skład 

produktu, nie znam się 
na tym

wybieram produkty 
spożywcze spontanicznie 

i przypadkowo

 Wprowadzanie innowacji to odpowiedź na 
potrzeby konsumenta. To on jest ich finalnym odbiorcą 
i wyznacznikiem sukcesu, zatem innowacje wynikają 
z dokładnego śledzenia rynku i oczekiwań klienta.

 Procent przedsiębiorstw przemysłowych 
aktywnych innowacyjnie w latach 2015-2017, 
zajmujących się produkcją napojów i artykułów 
spożywczych wyniósł 31,3% oraz 16,5% . Główny Urząd 
Statystyczny przedstawia dane dotyczące innowacyjnego 
flow w krajowych przedsiębiorstwach. Warto wspomnieć, 
że w skali kraju największy odsetek innowacyjnych 
przedsiębiorstw dotyczył województwa małopolskiego 
i jest to wzór godny naśladowania.

„
U podstawy piramidy 
jest konsument, który 
oczekuje dostarczenia produktu 
w pełni satysfakcjonującego pod 
różnym kątem. Nie chodzi tylko 
o jakość produktu, która oczywiście 
musi być na najwyższym poziomie, 
ale o otoczkę działań CSR. Firmy 
w dzisiejszych czasach prześcigają 
się w tym, żeby dbać o środowisko, 
wspierać lokalne społeczności – to 
także innowacja. Innowacja sprowadza 
się do potrzeb konsumenta.
Piotr Pilarski, Indykpol
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 Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, 
które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej 
jedną innowację produktową, procesową lub realizowało 
w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, 
który został przerwany lub zaniechany w trakcie 
badanego okresu (niezakończony sukcesem) albo 
nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest 
kontynuowany). Natomiast przedsiębiorstwo innowacyjne 
w zakresie innowacji produktowych i procesowych jest to 
przedsiębiorstwo, które w badanym okresie wprowadziło 

PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE W LATACH 2015-2017, 
ZAJMUJĄCE SIĘ PRODUKCJĄ NAPOJÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

produkcja napojów

produkcja artykułów 
spożywczych

      15.1%      15.1%

      13.9%      13.9%

na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub 
procesową (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź 
nowy lub istotnie ulepszony proces).

 Innowacje to przede wszystkim sposób traktowania 
rzeczywistości. W dzisiejszych trudnych dla branży 
czasach, kiedy zmiany następują bardzo dynamicznie, 
ta kompetencja jest kluczowa dla obecnych i przyszłych 
liderów rynku•
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Rosnąca świadomość 
konsumenta

Polski konsument stawia coraz wyżej świadomość w zakresie żywienia. 
Poszukuje zatem produktów, które spełnią wymogi prozdrowotnego 

stylu życia i utrzymania zrównoważonej diety. To otwiera rynek 
na nowe możliwości. Świadomy konsument, który dba o zdrowe 

odżywianie, to wymagający konsument.

 Badania przeprowadzone na Wydziale Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w 
Warszawie wykazały, że zdrowotność produktu jest 
istotnym czynnikiem jego wyboru. Wśród najczęściej 
wymienianych kwestii przyczyniających się do 
odczuwania satysfakcji ze sposobu odżywiania 
wymieniano zbilansowaną i urozmaiconą dietę, 
wpływającą na samopoczucie i zdrowy wygląd. 
Satysfakcja ze spożywania określonych grup produktów 
związana jest z konsumpcją warzyw i owoców oraz 
z kontekstem określonym przez badanych jako 
własnoręcznie przygotowane posiłki, jadane w domu, 
w gronie najbliższych.

„
Innowacje żywieniowe 
wiążą się również 
z ujmowaniem składników, 
są to wszystkie produkty BEZ: bez 
laktozy, bez tłuszczu, bez glutenu itp.
Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

 W Europie rośnie trend zero waste. To wymaga od 
firm przemyślanej odpowiedzi na zmiany w codzienności 
konsumentów i zainteresowania się problemem 
marnowania jedzenia.

STOSUNEK EUROPEJSKICH KONSUMENTÓW 
DO MARNOWANIA ŻYWNOŚCI

Odsetek konsumentów w wybranych krajach 
europejskich, którzy deklarują: “Jestem zaniepokojony 

liczbą owoców i warzyw, które marnuję”.

Dane w %      N=1000 internautów w wieku 16+
Mintel, 2017

Francja Niemcy Włochy Hiszpania Polska
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Według  raportu  Minte l  około  40% 
Europejczyków zgadza  s ię ,  że  zdrowa 

żywność  funkc jonalna  pozwala  im 
prowadzić  zdrowszy  tryb  życ ia , 

a  ponad 25% uważa ,  że  mleko 
roś l inne  jest  zdrowsze  n iż  mleko 

pochodzenia  zwierzęcego .

 Konsument staje się coraz bardziej świadomy 
także przez liczne działania edukacyjne. Przykładem 
takich zabiegów może pochwalić się sieć Carrefour, która 
wprowadziła „ABC zdrowego żywienia” – edukację dzieci 
i osób starszych, zwiększenie świadomości w zakresie 
zdrowej diety oraz zmianę dotychczasowych nawyków 
żywieniowych. W ramach programu prowadzonego 
od 2015 roku z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji oraz innymi ośrodkami akademickimi 
w Polsce organizowano warsztaty skierowane do uczniów 
szkół wiejskich i podmiejskich, przygotowano broszury 
informacyjne oraz uruchomiono stronę internetową. 

„
Wprowadzenie 
do portfolio 
innowacyjnego rozwiązania 
musi być odpowiedzią 
na potrzebę klienta.
Przemysław Firmowski, Modern Expo

 Przyszłość żywności kształtuje się pod znakiem 
zdrowia i dobrostanu. W Wielkiej Brytanii – według 
raportu Mintel – 42% konsumentów będzie 
zainteresowanych spersonalizowaną dietą, bazującą na 
genotypie i dostosowaną do indywidualnych potrzeb 
żywieniowych•

Swoimi inicjatywami mogą pochwalić się także m.in. 
Biedronka („Jedna garść zdrowia” – promowanie 
regularnego spożywania warzyw oraz „Czytaj etykiety” 
zachęcanie do zapoznania się z etykietami produktów) 
czy Tesco („Zdrowy apetyt” – program promujący zmianę 
złych nawyków żywieniowych).
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Otwartość 
na wprowadzanie 
innowacji

Nowoczesne podejście do rozwoju biznesu zakłada, że otwarcie na wdrażanie 
innowacji w przedsiębiorstwie to podstawa. Droga do ich wprowadzenia bywa 

jednak trudna, dlatego niezwykle ważne jest, by stale podążać za klientem.

 Jak rozpoznać innowacyjną firmę? Nowoczesny 
biznes powinien być jak nieugięty poszukiwacz: powinien 
stale podążać krok w krok za klientem, by finalnie móc 
zrobić kilka kroków szybciej od niego, stanąć przed nim 
i zaprezentować spektakularną odpowiedź na jego 
potrzeby.

 Jednym z przykładów innowacyjnego produktu 
na polskim rynku, który adresował specyficzne 
potrzeby konsumenta, jest naturalna herbata marki 

„
Cały „drive” organizacji jest innowacyjny: innowacyjne podejście 
do dystrybucji, innowacyjne podejście do marketingu, innowacyjne 
podejście do produktu, innowacyjne podejście do zarządzania.
Marian Owerko, Uno Capital

Herbapol. Pozbawiona wszelkich dodatków, czyli 
będąca odpowiedzią na trend świadomego dbania 
o zdrowie, a jednocześnie odpowiednia do przygotowania 
na zimno. Firma znalazła zatem niszę na krajowym 
rynku, zdrowy produkt, wprowadzony w momencie 
panowania największych upałów, gdy automatycznie 
spada sprzedaż wszelkich napojów do przygotowania 
na ciepło, to właśnie przykład innowacyjnego 
produktu-zwycięzcy.



- 71 - Więcej znajdziesz na: agronomist.pl/agroraport

„
Powstanie pomysłu 
na innowację jest 
wynikiem przetworzenia 
inspiracji ze świata lub własnych 
doświadczeń, przeprowadzenia analiz 
rynkowych, badań rynku, a także 
zgranej współpracy kilku działów firmy.
Paweł Głowniak, Herbapol

 Wszystko, co pojawia się na rynku, jest odpowiedzią 
na potrzeby klienta, zatem produkt-zwycięzca musi 
spełnić szereg bardzo specyficznych oczekiwań 
konsumentów. Żeby je poznać, producent musi podjąć 
wyzwanie dostania się do głów klientów oraz odkrycia 
motywacji, jakie kierują decyzją zakupową, co często 
kończy się nie tylko ulepszeniem istniejących propozycji, 
ale także tworzeniem zupełnie nowych, innowacyjnych 
rozwiązań. Nowoczesne i zaangażowane podejście 

POPULARNOŚĆ KAWY PARZONEJ NA ZIMNO
Odsetek konsumentów w wybranych krajach 

europejskich, którzy deklarują zakup kawy parzonej 
na zimno w ciągu ostatnich 3 miesięcy (kraj w ujęciu 
całościowym oraz w przedziale wiekowym 16-24).

Dane w %
Mintel, 2018

Francja Niemcy Włochy Polska
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zespołu zajmującego się danym projektem ma szansę 
wypromować coś zupełnie świeżego i innowacyjnego.

 Ciekawym zjawiskiem jest znaczny wzrost 
sprzedaży kawy parzonej na zimno w Polsce – według 
raportu Mintel „A Year in Innovation in Coffee 2019” 
młodsze pokolenie w Polsce (16-24 lata) ma znaczący 
udział w sprzedaży tego typu napojów RTD.

 Poszukiwania najlepszych rozwiązań przez 
innowacje to oczywiście droga, na którą warto wkroczyć, 
gdy ma się już świadomość zagrożeń i pułapek. Jednak 
tylko zachowując solidną porcję krytycyzmu wobec 
własnych pomysłów i dokonując szybkiej eliminacji 
rozwiązań ewidentnie nietrafionych, można przybliżyć 
produkt do rynkowej rewolucji. To podejście wymaga 
odwagi i pokory, jednak potrzebne jest, by produkt wygrał 
półkową batalię o swoje życie i zarazem sukces•
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INNOWACJE
Kluczowe wnioski 
z badań oraz debaty

Proces innowacji to proces holistyczny. Wdrażanie 
innowacji w przedsiębiorstwie powinno dotyczyć zarówno 
samego produktu, jak i obszarów zarządzania, dystrybucji 
i marketingu.

Współczesny konsument zwraca większą niż kiedyś uwagę na 
walory zdrowotne żywności, wpływ jej produkcji na środowisko 
oraz coraz częściej dąży do zrównoważonej konsumpcji.

Strategia firm spożywczych w obszarze innowacji 
powinna być skoncentrowana na jak najlepszym, 
ale i efektywnym kosztowo i operacyjnie, zbadaniu 
potrzeb konsumenta, jego otoczenia oraz zmian 
w zakresie technologii. Przy tym procesie wskazana jest 
współpraca wszystkich uczestników rynku.
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Badania:
Badanie CAWI:

• próba 1000 ankiet

• termin badania 19.06-24.06.2019 

• metoda: wywiady on-line: (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Badanie IDI:

• próba 19 menadżerów, dobór celowy

• termin badania 28.05 – 19.09 

• metoda: wywiady bezpośrednie IDI

Uczestnicy wywiadów:

• Grzegorz Nicpoń, Goliard

• Marian Owerko, Uno Capital

• Paweł Błażewicz, Browar Kormoran

• Przemysław Firmowski, Modern Expo

• Włodzimierz Szybicki, TRADE SUPPORT

• Elżbieta Szarejko, Centrum Monitorowania Rynku

• Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

• Paweł Głowniak, Herbapol

• Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

• Dariusz Zielińśki, CEKO

• Jacek Brol, BASF

• Sylwia Olechno, Grupa Chorten

• Piotr Pilarski, Indykpol

• Tomasz Benkowski, Aviko

• Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich

• Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

• Adam Samorek, Kompania Piwowarska

• Tomasz Michalski, Frisco

• Radosław Dac, Auchan Polska

Źródła:
Agronomist.pl
Mintel
Artykuły branżowe SGGW – współpraca z prof. Krystyna Gutkowska; dr hab. Hanna Górska-Warsewicz; dr hab. Małgorzat Kosicka-Gębska; dr hab. Marta Sajdakowska

Panele dyskusyjne podczas Agrokonferencji 2019. Uczestnicy: 

• Arkadiusz Wódkowski, Moderator, Shopper Experience & Nowe kanały sprzedaży

• Piotr Pilarski, Indykpol, Shopper Experience & Nowe kanały sprzedaży

• Jacek Kotarbiński, Trener, Shopper Experience & Nowe kanały sprzedaży

• Katarzyna Bosacka, Dziennikarka, Shopper Experience & Nowe kanały sprzedaży

• Michał Niewiadomski, Moderator, Partnerstwo

• Maria Andrzej Faliński, Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego, Partnerstwo

• Grzegorz Osóbka, Umbrella, Partnerstwo

• Grzegorz Kaliszak, Good Food, Partnerstwo

• Wojciech Karłowicz, BNP Paribas, Partnerstwo

• Anna Rychlik, Moderator, Innowacje & Category Vision

• Piotr Izdebski, Artera, Innowacje & Category Vision

• Przemysław Firmowski, Modern Expo, Innowacje & Category Vision

• Lucjan Paszkiewicz, Capful, Innowacje & Category Vision

• Rafał Zaremba, 4 Shops, Innowacje & Category Vision

• Grzegorz Putka, Putka, Innowacje & Category Vision

• Marek Zając, Dziennikarz, Sprzedaż Eksportowa

• Grzegorz Brodziak, Goodvalley, Sprzedaż Eksportowa

• Olgierd Meysztowicz, Polindus, Sprzedaż Eksportowa

• Paweł Nowakowski, FREEZCO, Sprzedaż Eksportowa

• Karolina Załuska, BNP Paribas, Sprzedaż Eksportowa

• Izabela Bohdan-Talmont, Moderator, Branding

• Piotr Szczęsny, Melvit, Branding

• Jarosław Kowalewski, Superdrob, Branding

• Anna Szpindor, Aviko, Branding

• Adam Zalewski, Trener / konsultant, Branding

• Małgorzata Wasiuk, BNP Paribas, Branding
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