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Wstęp
Oddajemy w Wasze ręce trzecią edycję raportu o
najlepszych nowych produktach FMCG wprowadzonych
na polski rynek. Tym razem rzecz tyczy się roku
niezwykłego: koronawirus zmienił zasadniczo nasze życia,
miał też istotny wpływ na krajobraz innowacji w Polsce.
Obserwacja sklepowych półek w trakcie pandemii i
rozmowy, które wówczas toczyliśmy z naszymi
klientami, sugerowały, że COVID-19 na pewien czas
wyhamował działania innowacyjne i zmienił
harmonogram wprowadzania nowości na rynek.
Tegoroczny raport postanowiliśmy zatem rozpocząć
od zweryfikowania na podstawie danych tego, jak
koronawirus wpłynął na innowacyjność na rynku FMCG w
Polsce.
Główny cel raportu pozostaje niezmienny: zależy nam
przede wszystkim na wyróżnieniu i docenieniu
najlepszych innowatorów na naszym rynku. Choć na liście
zwycięzców nie znajdziemy tych “przebojów” ubiegłego
roku, których NielsenIQ nie monitoruje (maseczek,
rękawiczek jednorazowych, czy testów na koronawirusa),
to w 2020 pojawiło się na polskim rynku wiele innych
ciekawych nowości w tradycyjnych kategoriach FMCG.
Sprawdźmy zatem, czy pomimo pandemicznej
rzeczywistości wciąż warto było inwestować w
innowacje i jak wyszli na tym nasi zwycięzcy.
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Innowacje w pandemii
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Czy pandemia zmieniła skłonność Polaków do kupowania nowości?

Rok 2020 był okresem niezwykłych
zawirowań na każdej płaszczyźnie naszego
życia. Pandemia wpłynęła na to, jak się
poruszamy, bawimy, pracujemy, a nawet
wyglądamy – dresy i krótkie spodenki stały się
oficjalnym strojem domowego biura. Podobnie
jak w innych krajach, zmieniła też nasze
zachowania jako konsumentów: zrewidowała
priorytety zakupowe, wybierane placówki
handlowe czy częstotliwość wizyt w sklepach1.
Koronawirus wpłynął w istotny sposób
również na innowacje, jednak w tym
przypadku to nie ewolucja zachowań miała
priorytetowe znaczenie. Choć w badaniach
przeprowadzonych w trakcie pandemii
widzieliśmy, że otwartość polskich
konsumentów na nowe produkty nieco spadła,
to pozostawała ona wciąż na relatywnie
wysokim poziomie2, a zmiana nastawienia w
stosunku do innowacji związana była raczej z
obawami o stan portfeli niż pandemią samą w
sobie.

1
2

Trendsetterzy – Uwielbiam próbować nowe rzeczy Ciągle poszukuję nowych produktów i marek
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NielsenIQ, Shopper Trends, 2009 – 2020 oraz Shopper Shifts to a „New Normal”, 2 fale badania: maj i lipiec 2020.
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Jak koronawirus wpłynął na sprzedaż innowacji w Polsce?
Dużo istotniejszy wpływ pandemia miała na
działania producentów: dla nich 2020 rok był jak
przejażdżka kolejką górską. Początkowy szok i
ograniczenia pierwszego lockdownu de facto
zablokowały na kilka miesięcy możliwość
wprowadzania nowych produktów na rynek.
Niepewność związana z rozwojem pandemii
i katastroficzne wizje zapaści gospodarczej skłoniły
wiele firm do zawieszenia działalności rozwojowej,
zatrzymania toczących się projektów, a także
zrewidowania planów aktywacji inicjatyw już
wprowadzonych na rynek.
W wielu aspektach efekty pandemii i jej tragiczne
żniwo potwierdziły złowieszcze przewidywania. Dla
rynku FMCG jednak, negatywne prognozy
okazały się przesadzone: konsumenci powrócili
do sklepów, detaliści dostosowali się do
pandemicznych wymogów i ograniczeń, a
producenci często skorzystali na przesunięciu
konsumpcji ze sfery publicznej w prywatną. Po
początkowym szoku, odblokowano budżety
marketingowe, odkurzono odłożone na półkę
inicjatywy, wznowiono prace rozwojowe.

Udział Innowacji w całkowitej wartości sprzedaży w
kluczowych kategoriach FMCG3

4%

3.1%

2.8%

2.5%

2%

0%
2018

2019

2020

Patrząc na wartość sprzedaży wygenerowaną
przez innowacje, 2020 rok był dużo słabszy niż
lata ubiegłe.

Dane sprzedażowe odzwierciedlają tę dwoistość
pandemicznego roku z punktu widzenia innowacji.
3 15

istotnych pod względem wielkości sprzedaży kategorii FMCG. Dane na podstawie: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, skulumowane okresy styczeń-grudzień 2018, 2019, 2020
Kategorie podlegającej analizie: Wódka, Piwo, Woda, Soki i napoje, Napoje Gazowane, Chipsy i popcorn, Czekolada, Ciastka, Jogurty, Praliny, Kawa, Lody, Środki do pielęgnacji twarzy,
Pasty do zębów, Proszki do prania
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Jaka była aktywność innowacyjna w roku COVID-owym?
Mniejsza istotność innowacji w wygenerowanej wartości sprzedaży dotyczyła większości (67%) analizowanych
kategorii, choć były takie, w których udział innowacji wzrósł i to czasem bardzo znacząco (kawa, woda, czy proszki do
prania). Koronawirus wpłynął szczególnie negatywnie na znaczenie innowacji w kategoriach o dużym udziale
zakupów impulsowych, często konsumowanych na zewnątrz (słodycze, lody, czy napoje).

% zmiana liczby innowacji w roku 2020 vs 2019
Kawa

425%

Woda

Jeśli jednak spojrzymy na liczbę
innowacji wprowadzonych na rynek
w pandemicznym roku, sytuacja się
odwraca.

147%

Proszki do prania

119%

Wódka

97%

Face Care

51%

Czipsy

21%

Piwo

12%

Pasty do zębów

12%

Soki

9%

Praliny

0%

Jogurty

-16%

Ciastka

-16%

Czekolada

-21%

Lody

-26%

Napoje gazowane

-30%

w

9 z 15

analizowanych
kategorii pojawiło się
w 2020 roku więcej
nowych produktów niż
rok wcześniej
Jedynie w 5 przypadkach producenci
wypuścili na rynek mniej nowych
produktów (w jednej kategorii liczba
ta była taka sama).

Źródło: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, % zmiana liczby innowacji w skumulowanym okresie styczeń – grudzień 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019.
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Dlaczego w pandemii pojawiło się na rynku tak dużo nowości?

Wprowadzenie przed pandemią

Innowacje odłożone w czasie

Innowacje jako priorytet

Pierwsze miesiące roku to okres, w
którym tradycyjnie pojawia się na
rynku dużo nowości (np. by zacząć
budować dystrybucję przed sezonem
letnim), dzięki czemu sporo innowacji
udało się wprowadzić jeszcze przed
wybuchem pandemii.

Opracowanie innowacji, zwłaszcza w
dużych organizacjach, jest
długotrwałym procesem i w wielu
przypadkach COVID-19 jedynie
przesunął w czasie debiut nowych
produktów na rynku: sporo nowości
wprowadzonych na półki w drugiej
połowie roku było przygotowanych
jeszcze przed pandemią.

Początkowe redukcje nakładów na
rozwój w przygotowaniu na gorsze
czasy okazały się przedwczesne. Gdy,
wraz z poprawiającymi się wynikami
sprzedażowymi, odblokowywano
budżety marketingowe, innowacje
stały się jednym z priorytetów wielu
organizacji widzących konieczność
dostosowania swojej oferty do
zmieniających się potrzeb
konsumenckich.

Te dwa przeciwstawne obrazy: większa liczba nowych produktów a
równocześnie spadek ich znaczenia dla kategorii nasuwa pytanie:

Czy na innowacjach w pandemii można było wygrać?
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Czy warto inwestować w innowacje w niepewnych czasach?

Zmieniające się oczekiwania
konsumentów wymagają
dostosowania portfolio
produktów do nowych potrzeb.
Producenci, którzy zrobią to
pierwsi, mają większe szanse na
sukces.

W sytuacjach kryzysowych duża
część firm ogranicza zarówno
wydatki na działania badawczorozwojowe, jak i redukuje budżety na
wsparcie istniejących i nowych
inicjatyw.
To, poprzez mniejszą presję
konkurencyjną, zwiększa zwrot z
inwestycji dla tych organizacji,
które innowacje wciąż wspierają4.

Pozytywny wpływ innowacji w pandemii widzimy analizując przykłady tegorocznych zwycięzców:

85%

marek, których reprezentantami były zwycięskie
innowacje, odnotowało w 2020 roku lepszą dynamikę
sprzedaży* rok do roku, niż cała kategoria, w której konkurują
*W przypadku nowych marek takich jak Rajska Cytrusówka czy Starbucks, odnosi się to do sprzedaży producentów.

4 Na

podstawie badań przeprowadzanych przez BASES oraz opracowań innych organizacji (McKinsey Quarterly 2002 Q2 - “Learning to Love Recessions”).
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Jak udanie inwestować w innowacje? W jakie innowacje inwestować?
Oczywiście osiagnięcie sukcesu nie jest łatwe i
wprowadzenie udanej nowości w roku
koronawirusa było jeszcze trudniejsze niż
dotychczas.
Przepis na udaną innowację pozostaje niezmienny
od lat: to złoty kwartet zasad, o którym pisaliśmy w
ubiegłorocznej edycji raportu:
▪

Pomysł – dopasowany do potrzeb

▪

Produkt – spełniający oczekiwania

▪

Aktywacja – adekwatna do potencjału

▪

Organizacja – gotowa do wsparcia inicjatywy

W pandemicznej rzeczywistości niezmiernie istotna
była także:
▪

Elastyczność

czyli dostosowywanie planu do okoliczności i
szybkie reagowanie na zmieniające się realia rynku.

Patrząc na ubiegły rok, można także zaobserwować kilka
typów udanych innowacji, które pojawiły się na polskim
rynku:
Nowości od rozwijających się marek, które
wpisują się w aktualne konsumenckie
trendy, dzięki czemu przebijają się do
retailowego mainstreamu (np. Hair-in-Balance
od OnlyBio)

Rozszerzenia linii istniejących marek do
kategorii pokrewnych (np. Coccolino Care)

Innowacje korzystające z platformy z lat
ubiegłych (nowe smaki Lech Free 0,0%,
batony Knoppers, musy Tymbark, parówki
Tarczyński Naturalnie czy Lay’s Oven Baked
Kurki w śmietanowym sosie)

Nowe marki uznanych producentów w
nasyconych kategoriach (Rajska Cytrusówka
od CEDC, Starbucks wprowadzony przez
Nestle)

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Czy duży może więcej?

Dominacja rynkowych liderów
Patrząc na listę zwycięzców, można odnieść wrażenie,
że dużym producentom jest łatwiej.
Spośród 14 zwycięzców w zasadzie tylko jeden
reprezentuje małą firmę, budującą dopiero swoją
pozycję na rynku.
Ma to swoje praktyczne uzasadnienie: duzi gracze
zarządzają silnymi markami, dysponują know-how,
wysokimi budżetami marketingowymi, sprawnymi
siłami sprzedaży i rozwiniętymi relacjami z
partnerami handlowymi.

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Potencjał małych graczy
Jednak jak pokazują rozliczne przykłady (zarówno z
tego roku, jak i z lat ubiegłych), mali producenci też
mogą odnieść sukces, zwłaszcza jeśli ze swoją
innowacją trafią w istotny, konsumencki trend.
Do tego, bardzo często mają przewagę szybkości – w
dużych organizacjach wprowadzenie innowacji
zazwyczaj trwa dłużej.
Nie zawsze wiedzie to na podium rankingu
Breakthrough Innovation, ale pomaga w budowaniu
widoczności i długofalowego sukcesu firmy.
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Czego uczy nas historia innowacji wprowadzanych na polski rynek?
Sens inwestowania w innowacje uwypukla jeszcze bardziej analiza wyników sprzedażowych zwycięzców z lat
ubiegłych, podkreślając znaną w BASES prawidłowość, że pełny potencjał dobrej innowacji widać dopiero w
długim okresie.

Pasty Colgate z aktywnym
węglem (Colgate)

Kapsułki do prania Persil Discs
(4-in-1) (Henkel)

Nowe smaki Somersby
(Carlsberg)

Seria past do zębów z aktywnym
węglem to jeden z najbardziej
spektakularnych sukcesów
innowacyjnych w Polsce w ostatnim
czasie: wprowadzone po raz pierwszy
na rynek trzy lata temu zwyciężyły w
naszym rankingu zarówno w roku
2018, jak i 2019.

Kapsułki Persil Discs (4-in-1), zwycięzcę
edycji 2019, wprowadzono jako
uzupełnienie portfolio marki.

Somersby (laureat 2018 i 2019) to
modelowy przykład jak konsekwentne
inwestowanie w nowe produkty
przekłada się na długofalowy sukces.

Nowości od Colgate przyczyniły się do
wzrostu sprzedaży całej marki
(zdecydowanego lidera kategorii w
Polsce), a wariant Advanced White już
w drugim roku na rynku stał się
najlepiej sprzedającą się pastą do
zębów pod względem wartościowym.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Dzięki odpowiednio skrojonej aktywacji i
współistnieniu na półce z istniejącą już
wcześniej linią kapsułek Persil Duo,
udało się zminimalizować kanibalizację i
znacząco zwiększyć przychody całej
marki, a Henkel stał się największym pod
względem sprzedaży wartościowej
producentem proszków do prania w
Polsce.

Dzięki starannemu doborowi smaków
odpowiadającemu na zmieniające się
potrzeby konsumenckie nowe warianty
smakowe uzupełniają portfolio, a nie
zastępują istniejące produkty. W
kampaniach promocyjnych marka
priorytetyzuje nowości, dzięki czemu
dostają one adekwatne wsparcie.

12
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Metodologia
Ranking najlepszych innowacji w Polsce jest niezależnym przedsięwzięciem firmy NielsenIQ Polska. Uczestnictwo w nim
jest bezpłatne i żaden z nagrodzonych producentów nie miał wpływu na jego kształt. Wyboru najlepszych nowości
dokonano w oparciu o dwa równoważne kryteria: wartości sprzedaży innowacji wprowadzonych na rynek i oceny
konsumenckiej najlepiej sprzedających się nowych produktów pod kątem unikalności i relewantności w badaniu BASES
Quick Screen.

Część sprzedażowa
W pierwszym kroku przeanalizowano innowacje wprowadzone na polski rynek w 2020 roku pod kątem wygenerowanej przez
nie wartości sprzedaży. W analizie uwzględniono wszystkie nowości dostępne w sklepach detalicznych w monitorowanych
przez NielsenIQ kategoriach, wykluczając modyfikacje produktów istniejących już wcześniej, dla których zmianie uległa jedynie
wielkość lub typ opakowania (zwiększona/zmniejszona gramatura, wariant promocyjny itp.). Z analizy wyłączono również marki
własne sieci detalicznych. Nowości podzielono na 15 makro kategorii spożywczych i przemysłowych zgodnie z definicjami
stosowanymi przez NielsenIQ w Polsce.
Następnie, dla każdej z inicjatyw wyliczona została średnia miesięczna wartość sprzedaży dla tych okresów, w których produkt
był dostępny na rynku. Dla przykładu: dla innowacji wprowadzonej w sierpniu 2020 roku i obecnej na rynku przez 5 miesięcy jej
całkowitą sprzedaż wartościową za 2020 podzielono przez 5, aby otrzymać średnią miesięczną. Dzięki takiemu podejściu,
można porównać wartość sprzedaży pomiędzy różnymi produktami niezależnie od momentu ich wprowadzenia na rynek. Z
każdej z 15 makro kategorii wybrano 2 lub 3 nowości o najwyższej średniej miesięcznej wartości sprzedaży. Czterdzieści tak
wytypowanych produktów wzięło udział w badaniu konsumenckim, którego wyniki są drugim kryterium końcowego rankingu
innowacji.

Część konsumencka
Część konsumencką przeprowadzono z wykorzystaniem metodologii Bases Quick Screen. W ramach badania realizowanego
online (N=600) konsumenci oceniali nowości pod kątem dwóch czynników: ich unikalności oraz relewantności czyli zdolności
do zaspokojenia potrzeb. Z doświadczenia BASES wiadomo, że są to kluczowe wskaźniki służące do przewidywania
długofalowego sukcesu rynkowego nowych produktów. Łączną notę oceny konsumenckiej wyliczono w oparciu o średnią
sumę obu czynników (z 35% wagą unikalności i 65% wagą zdolności do zaspokajania potrzeb). Końcowy ranking najlepszych
nowości w poszczególnych 15 makro kategoriach ustalono poprzez zsumowanie pozycji danego produktu w części
sprzedażowej oraz konsumenckiej.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Zwycięzcy Breakthrough Innovation Poland za rok 2020
Rajska Cytrusówka (cytryna z mango;
z limonką; z grejpfrutem; z marakują)

Napoje alkoholowe

Lech Free 0,0% (Marakuja i Melon; Ananas i Guawa)
Piwo

Starbucks kawa ziarnista, mielona i kapsułki
Napoje gorące

Żywiec Zdrój Zero Cukru

(z nutą truskawki; arbuza; cytryny)

Napoje bezalkoholowe

Delecta Mix dekoracji
Produkty kulinarne

Delma 80% – maślany smak
Nabiał

Tarczyński Naturalnie Parówki 100 % z kurczaka
Produkty mrożone i chłodzone

Eveline Wonder Match podkłady i pudry sypkie
Kosmetyki kolorowe

Knoppers baton kokosowy i orzeszki ziemne

OnlyBio Hair Balance

Słodycze

Higiena osobista

Lay’s Oven Baked Kurki w śmietanowym sosie
Przekąski

Magnum Ruby Chocolate
Lody

Tymbark Musy Warzywa Owoce
Shelf stable i inne kategorie spożywcze

Coccolino Care środki do prania
(żele, kapsułki)

Gospodarstwo domowe

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Kluczowe wnioski z tegorocznej edycji
Pomimo wyjątkowości ubiegłego roku, w czasie rozmów z twórcami najlepszych innowacji 2020 roku, powracały do nas
motywy znane nam zarówno z lat ubiegłych, jak i doświadczeń BASES: o roli zaspokajania realnej konsumenckiej
potrzeby w trakcie prac nad nowym produktem, o istotności faktycznego smaku, czy efektywności formuły, o
konieczności adekwatnego wsparcia innowacji na rynku. Zarówno z tych rozmów, jak i z analizy zwycięskich przypadków z
ubiegłego roku wyłoniło się także kilka nowych elementów:
Pomimo zawirowań roku pandemicznego, zainteresowanie konsumentów naturalnością i produktami Bio i Eco
jedynie wzrosło i producenci starają się odpowiedzieć na tę potrzebę
Koronawirus wzmocnił trendy związane ze zdrowiem, dietą i dbaniem o siebie, czego dowodem jest tak duża
liczba produktów wpisujących się w ten trend na liście tegorocznych zwycięzców (bezalkoholowe piwo, musy z
warzywami, woda smakowa bez cukru, czy chipsy o mniejszej zawartości tłuszczu)

Warto dostosować przekaz komunikacyjny do zmieniającej się rzeczywistości, by pozostał on dla konsumentów
świeżym i adekwatnym (np. wykorzystanie wymuszonego przez pandemię fenomenu domowego fitnessu czy
homebody economy)
E-commerce ma potencjał (nawet w kategoriach impulsowych), ale to wciąż melodia przyszłości, a producenci
FMCG dopiero się uczą jak w pełni wykorzystać ten kanał sprzedaży
Przy tak różnorodnej ofercie rynkowej, kluczowe dla sukcesu nowego produktu jest zbudowanie odpowiedniej
widoczności w sklepach
Warto wykorzystywać siłę marki i jej kompetencje w danym obszarze do rozwoju innowacji w pokrewnych
kategoriach – nowe produkty pod znanymi szyldami łatwiej zyskują wiarygodność w oczach konsumentów
W sytuacji kryzysowej niezwykle istotna jest efektywność organizacyjna i szybkie adaptowanie się do
zmieniających warunków rynkowych
Przy tych wszystkich prawidłowościach, do sukcesu innowacji niezbędny jest jeden czynnik unikalny tylko dla niej:
zespół ludzi, którzy za nią stoją. Z każdej rozmowy, którą przeprowadziliśmy z przedstawicielami nagrodzonych w
tegorocznej edycji marek, biły duma i pasja z jaką opowiadali nam o wprowadzanych przez siebie na rynek
produktach. Duma w pełni uzasadniona, gdyż ciężka praca jaką włożyli w te projekty zaowocowała świetnymi
wynikami już w 2020 roku, a jak uczy doświadczenie poprzednich laureatów nagrody Breakthrough Innovation, przy
zachowaniu odpowiedniego wsparcia ten sukces może okazać się jeszcze większy w przyszłości.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Co stało za sukcesem najlepszych
innowacji 2020 roku?
Przyjrzyjmy się wybranym profilom
tegorocznych zwycięzców

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Rajska Cytrusówka

(cytryna z mango; z limonką; z grejpfrutem; z marakują)

CEDC International
Rajska Cytrusówka, nowa marka wódek smakowych od CEDC,
to platforma stworzona w odpowiedzi na trendy konsumenckie
i rosnący potencjał tego segmentu rynku.

Przy rozwijaniu nowej marki postawiono na
potencjał cytrusów, kojarzących się
Polakom z egzotyką i wypoczynkiem.
Wykorzystanie słowa „cytrusówka” odróżniło markę od
nawiązujących do tradycyjnych nalewek „cytrynówek” i dało
konsumentom jasny sygnał czego się po produkcie
spodziewać. By kojarzył się on jeszcze bardziej z klimatem
rajskich plaż i nastrojem wakacji do nazwy, po gruntownych
badaniach, dodano emocjonalnie nacechowany przymiotnik
„rajska”.

Makro kategoria:
Napoje alkoholowe

Z przekazem spójny był design produktu: etykieta, jako
pierwsza w kategorii, miała czarne tło, w logo umieszczono
palmę, a na butelkach motyw wyrzeźbionego w szkle,
przeciętego cytrusa, inspirowanego owocowymi drinkami.
Od podstaw opracowano receptury, z kwaśno-orzeźwiającym
profilem, tak by pasowały do wizerunku marki i mogły być
spożywane zarówno w szotach, jak i koktajlach.
Choć pierwsze 3 smaki wprowadzone na rynek były
stosunkowo bezpieczne, znajome i łatwiej akceptowalne dla
konsumentów, jak przyznał Kamil Jędrzejewski Senior Brand
Manager marki, Rajska Cytrusówka stanowi dla CEDC
platformę do dalszego rozwoju i spodziewać się można w
przyszłości pojawienia się w jej portfolio bardziej zaskakujących
połączeń smakowych.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Rajska Cytrusówka

(cytryna z mango; z limonką; z grejpfrutem; z marakują)

CEDC International
Producentowi szczególnie zależało na
zbudowaniu widoczności w sklepach z
wykorzystaniem współdzielonych z
marką Soplica Stref Cytrusowych
Ich zadaniem było przyciągnięcie konsumentów do marek
CEDC, a także, poprzez konsekwentne wykorzystanie żółtego
koloru, trwałe powiązanie segmentu z produktami firmy.
Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią, w tworzenie
ekspozycji zaangażowano właścicieli sklepów, organizując
konkursy na najbardziej kreatywne “strefy cytrusowe” i
odpowiednio dostosowane do tego narzędzia. “Reakcja ze
strony detalistów bardzo pozytywnie nas zaskoczyła”
przyznaje Jędrzejewski “otrzymaliśmy setki zgłoszeń i zdjęć
pokazujących w jaki sposób właściciele sklepów zbudowali
ekspozycje Rajskiej wykorzystując zaproponowany koncept.
Biorąc pod uwagę ekstremalne warunki w jakich wszyscy
działaliśmy, zarówno podczas pierwszego lockdownu, jak i
późniejszych pandemicznych restrykcji, wyrazy największego
uznania należą się zarówno naszym partnerom handlowym,
jak i całemu działowi sprzedaży oraz zespołowi marketingu
Rajskiej Cytrusówki Wioli Chmielewskiej i Dominice Piwek”.

Czynniki sukcesu

Zbudowanie widoczności w sklepie

Elastyczność w strategii aktywacji

Zaangażowanie zespołu

Pozytywna reakcja wszystkich zaangażowanych w
tworzenie i sprzedaż Rajskiej Cytrusówki była
zresztą, zdaniem Kamila Jędrzejewskiego,
podstawą sukcesu całej inicjatywy.
Dzięki udanej propozycji i dobrej aktywacji Rajska Cytrusówka
osiągnęła założone cele zarówno jeśli chodzi o wygenerowany
wolumen, jak i inkrementalność do całego portfela CEDC.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Lech Free 0,0% (Marakuja i Melon; Ananas i Guawa)
Kompania Piwowarska
W odpowiedzi na rosnącą popularność bezalkoholowych piw
smakowych, a także otwartość klientów na nowości, Lech
Free 0,0% wprowadził w 2020 r. na rynek dwa mocno
owocowe warianty: Lech Free 0,0% Marakuja i Melon oraz
Lech Free 0,0% Ananas i Guawa.

Stworzenie udanej innowacji to praca
wielu zespołów na różnych poziomach.
Priorytetem jest opracowanie takich
produktów, które będą uzupełniały
portfolio o nowy, wyjątkowy smak oraz
znajdą uznanie nawet wśród najbardziej
wymagających konsumentów

Makro kategoria:
Piwo

Karolina Czajka i Dagmara Roger odpowiedzialne w
KP za wprowadzenie nowych wariantów Lecha 0,0%

Osią komunikacji przy wprowadzaniu nowości była platforma
„Lechendy mogą wszystko”. W kampaniach Lecha Free 0,0%
„Lechendami” stają się ludzie, którzy w codziennych
sytuacjach wykazują się niezwykłą zaradnością – nie rezygnują
z tego, co dla nich ważne i umiejętnie godzą aktywny tryb
życia ze swoimi potrzebami. Promocja bazowała na różnych
punktach styku: od TV, przez social media, po współpracę z
influencerami. Do akcji promocyjnej włączono także, skrojoną
na miarę ówczesnych potrzeb, akcję viralową w digitalu.

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Lech Free 0,0% (Marakuja i Melon; Ananas i Guawa)
Kompania Piwowarska
Przewrotne hasło, które jest z nami od
początku 2020 r. dostosowaliśmy do
realiów pandemii, w jakich znaleźliśmy się
w zeszłym roku, tworząc kampanię
„Lechendy mogą wszystko w domu!”.
Lech Free 0,0% to brand skierowany do osób aktywnych,
dlatego w ramach akcji przeprowadziliśmy kilkuetapową
kampanię, podczas której wspólnie z ambasadorami marki,
m.in. z olimpijczykiem Damianem Janikowskim oraz Natalią
Tober, trenerką personalną, dostarczaliśmy konsumentom
inspiracji do ruchu w domowej przestrzeni. Finałem akcji był
trening zorganizowany na dziedzińcu jednego z warszawskich
osiedli. Mieszkańcy, na swoich balkonach, mogli ćwiczyć z
nami – komentuje Dagmara Roger.

Czynniki sukcesu
Adekwatna komunikacja

Dobre dopasowanie do potrzeb i
trendów konsumenckich

Zaangażowanie zespołu

Relacja z ostatniej akcji spotkała się ze świetnym odbiorem
wśród konsumentów na Facebooku oraz YouTubie. To właśnie
social media, a także telewizja, były najsilniejszymi punktami
komunikacji marki Lech Free w 2020 roku – nietypowym dla
nas wszystkich czasie.
Rozmówczynie wielokrotnie podkreślały, że za tym sukcesem
stoi cała organizacja. „Kluczem do rozwoju innowacji i jej
dobrego przyjęcia na rynku, jest współpraca między działami.
To dzięki pracy zgranego zespołu specjalistów kolejne
wdrożenie możemy zaliczyć do bardzo udanych”.
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Starbucks kawa ziarnista, mielona i kapsułki
Nestlé Polska
Wprowadzona w drugiej połowie 2020 roku kawa Starbucks
to udany przykład implementacji na lokalnym rynku
inicjatywy globalnej, powstałej w wyniku współpracy
Starbucksa z Nestlé. Dzięki tej innowacji, konsumenci
otrzymali możliwość przyrządzania kawy Starbucks poza
kawiarniami i cieszenia się nią w domu.
Kawy Starbucks należą do segmentu premium, oferując
konsumentom produkty wysokiej jakości. Cały proces ich
powstawania, od korzystania ze zrównoważonych upraw,
selekcji ziaren, po ich palenie, pozwalają osiągnąć aromat
zgodny z autorskimi wyznacznikami Starbucks.

Makro kategoria:
Napoje gorące

Decyzji o wprowadzeniu kaw Starbucksa na rynek detaliczny
w Polsce nie towarzyszyły szeroko zakrojone badania.

“Wiedzieliśmy, jak dobrze Starbucks jest
rozpoznawalny w naszym kraju i do
podjęcia decyzji o wypuszczeniu tej marki
na rynek nie potrzebowaliśmy wielu
dodatkowych danych”
Tatiana Szczepaniak (NESCAFÉ Dolce Gusto Manager)

Produkty Starbucks wprowadzono na nasz rynek w pierwszej
kolejności w postaci kapsułek do ekspresów NESCAFÉ Dolce
Gusto oraz Nespresso, jednak jak dodała nasza rozmówczyni
„zależało nam szczególnie na dołączeniu do portfolio kawy
mielonej i ziarnistej, zarówno ze względu na ich popularność
wśród polskich nabywców, jak i to, że Nestlé do tej pory nie
miało ich w swojej ofercie”.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Starbucks kawa ziarnista, mielona i kapsułki
Nestlé Polska
„Wprowadzenie tej innowacji na rynek różniło się znacząco od
moich poprzednich doświadczeń pod tym względem, że wiele
elementów komunikacji, czy wizualizacji w sklepie było bardzo
precyzyjnie określonych w globalnych standardach i naszym
zadaniem było ich jak najlepsze wykonanie” dodała w
rozmowie z nami Tatiana Szczepaniak, podkreślając jednak
dużą rolę przy implementacji projektu lokalnego zespołu.
Jednym z najważniejszych zadań było zapewnienie listingów
w okresie przedświątecznym, a także przygotowanie
odpowiedniej ekspozycji linii w placówkach handlowych.

W odróżnieniu od większości konkurentów w
kategorii, wszystkie cztery formaty Starbucks
umieszczone były na półce w jednym miejscu.
Zwiększyło to widoczność marki i dało
konsumentom ofertę dopasowaną zarówno
do ich ulubionego sposobu przygotowania
kawy, jak i różnorodną pod względem profili
smakowych.

Czynniki sukcesu

Zbudowanie widoczności w sklepie

Siła marki

Zaangażowanie zespołu

Wprowadzenie Starbucksa do sieci detalicznych nie
spowodowało usunięcia z półek istniejących produktów
Nestle, co dodatkowo zwiększyło inkrementalność innowacji
dla całego portfolio kaw firmy. Dzięki temu, wynik
sprzedażowy przekroczył oczekiwania. Jak przyznała na koniec
rozmowy z nami Tatiana Szczepaniak “stanęliśmy na
wysokości zadania i pozostaje żałować, że w naszych
planach nie byliśmy bardziej odważni.”
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Żywiec Zdrój Zero Cukru (z nutą truskawki; arbuza; cytryny)
Żywiec Zdrój
Żywiec Zdrój Zero Cukru okazał się najlepszą nowością 2020
roku w kategorii wody mineralnej.

Rozwój innowacji zapoczątkowała
dogłębna analiza kategorii wody
smakowej i barier stojących na drodze jej
rozwoju.
Pomimo stosunkowo dużej popularności tego typu napojów,
od kilku lat wartość ich sprzedaży spada, a podstawową
barierą zniechęcającą konsumentów, zwłaszcza kobiety, do
zakupu jest przekonanie o powszechnym użyciu w kategorii
sztucznych aromatów i konserwantów. Trend prozdrowotny
dodatkowo wzmacnia negatywny sentyment i niechęć do
produktów zawierających cukier, przez co spora część
konsumentów, unikających go w swojej diecie, w ogóle nie
rozważa picia wód smakowych. Z drugiej strony, wielu
konsumentów wciąż poszukuje zdrowych alternatyw dla
czystej wody, gdyż jej picie nie sprawia im przyjemności.

Makro kategoria:
Napoje bezalkoholowe

Mając na względzie bariery ograniczające rozwój kategorii, i
szanse przed nią stojące, Danone zdecydował się wypuścić na
rynek nowy rodzaj napoju łączącego w sobie zalety picia
czystej wody z przyjemnością, którą dają wody smakowe.
Żywiec Zdrój Zero Cukru to połączenie źródlanej wody z nutą
owocową (w trzech smakach: truskawkowym, cytrynowym i
arbuzowym) uzyskiwaną dzięki wykorzystaniu wyłącznie
naturalnych aromatów, bez dodatku cukru, barwników czy
konserwantów. Dodatek naturalnego aromatu zapewnia
orzeźwiający smak, a brak cukru powoduje, że produktem
mogą się cieszyć osoby dbające o zdrowie i dietę.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Żywiec Zdrój Zero Cukru (z nutą truskawki; arbuza; cytryny)
Żywiec Zdrój

Pomimo wybuchu pandemii, nową linię Żywca Zdroju udało
się wprowadzić zgodnie z planem na wiosnę, przed
rozpoczęciem właściwego sezonu dla kategorii.

Ograniczenia związane z COVID-19
wymusiły co prawda zmiany w działaniach
promocyjnych, ale dzięki szybkiej reakcji
producenta komunikację dostosowano do
nowej rzeczywistości.
Adekwatny do okoliczności przekaz uzyskano dzięki kampanii
#ZacznijOdZera z udziałem trenera-celebryty Kuczaja,
wpisującej się w nowy zwyczaj “domowego fitnessu”.

Czynniki sukcesu

Elastyczność w strategii aktywacji

Siła marki

Dobre dopasowanie do potrzeb i
trendów konsumenckich

Podjęte działania sprawiły, że nawet w pandemii, innowacji
udało się wygenerować bardzo dobre wyniki sprzedażowe.
Jednak, jak przyznają przedstawiciele firmy Danone, pomimo
tego sukcesu przyszłość inicjatywy jest niepewna.
Wprowadzenie podatku cukrowego, obejmującego również
napoje bez dodatku cukru, stawia przed nową linią szereg
wyzwań i producent rozważa różne scenariusze dalszego jej
wsparcia.
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Knoppers baton kokosowy i orzeszki ziemne
Storck
Najlepszymi innowacjami w kategorii słodycze okazały się w
2020 roku nowe smaki batonów Knoppers firmy Storck.

Marka zadebiutowała w segmencie dwa
lata wcześniej, a wprowadzony wówczas
baton orzechowy nie tylko zdobył serca
konsumentów, ale i laur najlepszej
innowacji w kategorii za 2018 rok.
Idąc za ciosem, Storck zdecydował się rozszerzyć portfolio o
dwa nowe warianty – z kokosem i orzeszkami ziemnymi, a
Polska znalazła się wśród rynków (obok niemieckiego,
austriackiego i szwajcarskiego), na których innowacje te
pojawiły się jako pierwsze.

Makro kategoria:
Słodycze

Nowe produkty, mające zapewnić konsumentom pyszną
przekąskę, gdy brakuje im energii, wprowadzono na rynek w
dwóch formatach opakowań: pojedynczego batona 40g oraz
bardziej odpowiedniego do dzielenia się trójpaka 3x40g. Ich
smaki dobrze wpisały się w rosnącą w ostatnich latach w
kategorii popularność kokosa i orzeszków ziemnych,
widoczną również w nowościach produktowych konkurencji.
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Knoppers baton kokosowy i orzeszki ziemne
Storck
Wprowadzeniu nowych batonów pod
marką Knoppers do sprzedaży w
placówkach detalicznych towarzyszyło
szerokie wsparcie marketingowe.

Czynniki sukcesu

Wielokanałowa kampania medialna objęła zarówno
ogólnopolską kampanię telewizyjną, jak i szereg działań
digitalowych. Reklamy nowych batonów pojawiły się w różnej
formie w przestrzeni miejskiej.

Zbudowanie widoczności w sklepie

Siła marki

W aktywacji wykorzystano również sampling, a w sklepach
zadbano o atrakcyjną ekspozycję i widoczność na półce.
Przedstawiciele firmy Storck przyznali, że spodziewali się
bardzo dobrego przyjęcia nowości ze strony zarówno
konsumentów, jak i detalistów. Osiągnięte wyniki
sprzedażowe potwierdziły te przewidywania, prowadzając do
awansu marki Knoppers na 3. pozycję w wartościowym
rankingu marek w kategorii batonów czekoladowych w roku
2020*.

*Źródło: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, cała Polska (jako suma rynków: hipermarkety; supermarkety; dyskonty; duże,średnie i małe sklepy spoż.; sklepy winno-cukiernicze, stacje
benzynowe i kioski); sprzedaż wartościowa za okres skumulowany styczeń – grudzień 2020, kategoria: batony czekoladowe.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Lay’s Oven Baked Kurki w śmietanowym sosie
PepsiCo Polska
Lay’s Oven Baked Kurki w śmietanowym sosie to udane
rozszerzenie linii pieczonych chipsów ziemniaczanych Lay’s i
świetny przykład wykorzystania innowacji do odświeżenia
istniejącej linii produktowej.
Linia Oven Baked już od dłuższego czasu cieszy się uznaniem
nabywców za połączenie smaku z niższą niż w tradycyjnych
chipsach zawartością tłuszczu.

Pomimo dobrych wyników
sprzedażowych, PepsiCo co roku
wprowadza nowe warianty smakowe, aby
utrzymać zainteresowanie konsumentów
i jeszcze lepiej dostosować portfolio do
ich oczekiwań, wiedząc, że konsumenci
Lay’s Oven Baked są bardzo otwarci na
nowe smaki.

Makro kategoria:
Przekąski

Na wybór kurek w śmietanowym sosie wpłynęło kilka
czynników: smak ten jest bardzo popularny w całym regionie
Europy Środkowo-Wschodniej, był już z sukcesem
wykorzystany w innych liniach produktowych Lay’s, a badania
konsumenckie pokazały, że jest on w stanie przyciągnąć do
marki nowych konsumentów.
Ponieważ wejście nowego smaku na rynek zaplanowano na
jesień, czyli sezon grzybowy, pandemia nie zakłóciła premiery
nowego wariantu. W odróżnieniu od pierwszych COVIDowych miesięcy, kiedy sporo procesów innowacyjnych zostało
zahamowanych, na jesieni wszyscy byli już oswojeni z
pandemiczną rzeczywistością.
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Lay’s Oven Baked Kurki w śmietanowym sosie
PepsiCo Polska
Z perspektywy czasu, decyzja o
wprowadzeniu nowości zgodnie z
zaplanowanym harmonogramem, a
wbrew pokusie unikania ryzyka, okazała
się strzałem w dziesiątkę.
Jak mówi Maria Rybarska, Senior Brand Manager marki,
wprowadzenie nowego smaku Lay’s Oven Baked zostało
bardzo starannie przygotowane. Szeroka kampania, spójnie
komunikująca wprowadzenie nowości, objęła wszystkie
punkty styku: od tradycyjnych mediów i digitalu, po
wyróżnialne i innowacyjne materiały POS wspierające
dynamicznie budowaną dystrybucję.
W digitalu, poza budowaniem zasięgu w ramach
standardowych platform, testowano nowe podejścia w
komunikacji, takie jak współpraca z influencerami w dotarciu
do określonych segmentów grupy docelowej, czy masowa
personalizacja przeprowadzona w ramach działań
programatycznych. Nowość miała również swoje dedykowane
wsparcie w dynamicznie rozwijającym się kanale e-grocery,
który wykorzystano zarówno jako narzędzie budujące
możliwość spróbowania produktu (tzw. trial) poprzez działania
samplingowe, jak i do poszerzenia świadomości nowej oferty i
zachęty do zakupu w ramach działań digital programmatic.
Dobrze zaprojektowana innowacja i adekwatne wsparcie
przełożyły się na duży sukces sprzedażowy. W dwóch
kolejnych miesiącach po wprowadzeniu “Kurek w
śmietanowym sosie” Lay’s Oven Baked odnotowało
historyczne rekordy udziałów rynkowych.
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Czynniki sukcesu

Zbudowanie widoczności w sklepie

Siła marki

Dobre dopasowanie do potrzeb i
trendów konsumenckich

Wykorzystanie E-commerce
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Magnum Ruby Chocolate
Unilever Polska
Wynalezienie kilka lat temu różowej (rubinowej) czekolady
wzbudziło niemałą sensację na rynku cukierniczym. Nowy
rodzaj czekolady, obok deserowych/gorzkich, mlecznych i
białych, dał mocny impuls do rozwoju innowacji w wielu
różnych segmentach rynku.

Magnum Ruby, najlepsza innowacja 2020
roku w kategorii lodów, jest jednym z
pierwszych produktów w kategorii
wykorzystujących ten innowacyjny
składnik.

Makro kategoria:
Lody

Produkt to połączenie lodów z białą czekoladą, sosem
malinowym i polewą z rubinowej czekolady couverture.
Czekolada ta, o charakterystycznym kolorze i jagodowym
smaku, jest wytwarzana ze staranne wyselekcjonowanych
ziaren kakaowych pochodzących z Ekwadoru, Brazylii oraz
Wybrzeża Kości Słoniowej, a w jej składzie nie znajdziemy
żadnych sztucznych aromatów ani barwników.
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Magnum Ruby Chocolate
Unilever Polska
Wprowadzenie inicjatywy na rynek
wsparte było kampanią reklamową pod
hasłem #przekroczgraniceprzyjemnosci z
udziałem modelki i aktywistki Anji Rubik –
ambasadorki marki.
Strona wizualna kampanii skoncentrowana była na
wyeksponowaniu piękna, zmysłowości i elegancji oraz
zachęcaniu do przekraczania granicy przyjemności – dobrze
wpisując się w DNA marki. Dodatkowo, Magnum zostało także
partnerem akcji Anji Rubik #PrzełamLody. W reklamie
wykorzystano szereg środków przekazu, od tradycyjnych
mediów, przez online po outdoor.

Czynniki sukcesu

Adekwatna komunikacja

Siła marki

Ciekawym elementem promocyjnym nowej linii była akcja
XXLTOWELS, w ramach której trzech uznanych artystów
zaprojektowało koce piknikowe o unikalnej grafice, które
konsumenci mogli nabyć, a marka zachęcała by wykorzystać
ostatnie ciepłe dni w roku i podzielić się wrażeniami z nich w
mediach społecznościowych pod hashtagami:
#keepthedistance #keepthepleasure.
Dobry wynik sprzedażowy Magnum Ruby Chocolate jest tym
bardziej wart docenienia, że 2020 rok był szczególnie trudny
dla lodów. Pandemia znacząco wpłynęła na dynamikę
sprzedaży całej kategorii, a przeniesienie dużej części naszej
aktywności do domów dodatkowo utrudniło działania
producentom lodów impulsowych.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Tymbark Musy Warzywa Owoce
Grupa Maspex
Dzięki rosnącej liczbie konsumentów poszukujących
zdrowych, a jednocześnie wygodnych przekąsek, kategoria
musów notowała w ostatnich latach dynamiczny rozwój.
Dotychczas jednak niewiele było na tym rynku produktów
łączących ze sobą warzywa z owocami. Lukę tę wypełniły
Musy Tymbark Warzywa Owoce – najlepsza innowacja
2020 w kategorii produktów shelf-stable i innych kategorii
spożywczych.
Nowość zaproponowana przez firmę Maspex poszerzyła
dostępną już na rynku linię musów pod marką Tymbark o trzy
nowe warianty smakowe, wykorzystując jako bazę owoce i
warzywa dobrze już konsumentom znane (banany, jabłka,
marchew) i łącząc je ze składnikami mniej oczywistymi
(pasternak, dynia, biała marchew).

Makro kategoria:
Shelf stable i inne kategorie spożywcze

Producentowi zależało na zapewnieniu odpowiedniej
widoczności nowych musów w całej kategorii, a równocześnie
na ich odróżnieniu od już dostępnych musów owocowych
oraz linii ze zbożami. W tym celu, wykorzystując analizy eyetrackingowe i wewnętrzną ekspertyzę, zaprojektowano nowe
opakowania podkreślające obecność w produkcie warzyw, a w
ekspozycjach sklepowych wykorzystano ciemnozielone tło
tworzące unikalny, jednorodny blok kolorystyczny na półce.

Produkty dobrze wpisały się w trendy
zdrowotne, roślinne oraz przyjemnościowe,
wykorzystując jednocześnie wiarygodność i
mocne strony całej marki.
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Tymbark Musy Warzywa Owoce
Grupa Maspex

Wprowadzenie produktów na rynek zostało wsparte szeroko
zakrojoną akcją komunikacyjną obejmującą telewizję, VoD na
YouTube, media społecznościowe, jak również nośniki
outdoorowe, skoordynowaną z pracą działu sprzedaży
odpowiedzialnego za dostępność i widoczność nowych
wariantów w sklepach. Istotnym elementem planu wsparcia
w pierwszej fazie po wprowadzeniu inicjatywy na rynek było
także zbudowanie trialu w placówkach dyskontowych.
Jak podkreśla Michał Makowski, Senior Brand Manager marki
Tymbark, nowe musy od początku spotkały się z bardzo
ciepłym przyjęciem ze strony konsumentów: widać to było
zarówno w dobrych wynikach sprzedażowych i wysokiej
rotacji w sklepach, jak i spontanicznych opiniach
publikowanych w mediach społecznościowych.

Jednak sukces nowych musów nie przyszedł z łatwością.
Ograniczenia mobilności i zmiany zachowań
konsumenckich związane z pandemią miały zasadniczy
wpływ na kategorię, eliminując wiele okazji do spożywania
podobnych produktów konsumowanych często w przeszłości
w drodze do pracy, czy jako przekąska między zajęciami w
szkole lub na studiach. Tym bardziej warty podkreślenia jest
sukces nowych musów Tymbark Warzywa Owoce i wysokie
wyniki sprzedażowe znacząco przewyższające początkowe
oczekiwania producenta.
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Zbudowanie widoczności w sklepie

Siła marki

Dobre dopasowanie do potrzeb i
trendów konsumenckich
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Coccolino Care środki do prania (żele, kapsułki)
Unilever Polska
W 2020 roku Unilever wprowadził pod znaną wcześniej z
płynów do płukania marką Coccolino, nową linię środków
piorących zdobywając laur najlepszej innowacji w kategorii
produktów dla domu.
Linia Coccolino Care to żele i kapsułki do prania, pozwalające
na czyszczenie ubrań z efektywnością równą
wysokowydajnym detergentom, a równocześnie dbające o
kolory i chroniące tkaniny przed mechaceniem.

Potrójne działanie produktu pozwala
konsumentom chronić ubrania i wydłużać
ich cykl życia, a przez to ograniczać
marnotrawstwo i wspierać zrównoważony
rozwój. Nowa linia wpisuje się w globalną
strategię producenta (Unilever Compass)
zakładającą tworzenie i wspieranie marek
z misją.

Makro kategoria:
Gospodarstwo domowe

Choć inicjatywa zadebiutowała wcześniej z sukcesem w
Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, by zmaksymalizować jej
szanse powodzenia w Polsce jej wprowadzenie poprzedzono
badaniami konsumenckimi i dostosowaniem przekazu do
polskiego nabywcy. Wybór formatów pokierowany był chęcią
zaadresowania dwóch potrzeb: wygody użytkowania
(kapsułki) i bezpieczeństwa dla delikatnych tkanin (żele). Oba
formaty dobrze wpisują się w wizerunek samej marki
Coccolino.
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Coccolino Care środki do prania (żele, kapsułki)
Unilever Polska
Wejście na rynek znacząco zakłócił
wybuch epidemii COVID-19.
Pierwotnie plan zakładał start sprzedaży w maju 2020, jednak
ze względu na dużą niepewność co do zmian w zachowaniach
konsumentów i utrudniony dostęp do sklepów, produkt
wprowadzono ostatecznie pod koniec lipca.
Choć komunikację, z powodu ograniczeń pandemicznych i
cięć budżetowych, przeprowadzono w sposób odmienny od
pierwotnie założonego (np. reklama telewizyjna wyszła
najpierw w wersji tag on, a dopiero potem jako pełna kopia),
finalnie udało się osiągnąć zdrowy marketing mix. Poza
tradycyjnymi mediami obejmował on także media cyfrowe i
mikroinfluencerów.

Pozytywnym efektem pandemii była
znacząco wyższa niż zakładano sprzedaż
przez e-commerce.
Mimo iż płyny pozostają podwaliną biznesu marki, żele i
kapsułki do prania stanowią już 15% wartości jej sprzedaży, a
rozszerzenie na nową kategorię stworzyło podwaliny pod
“masterbrand Coccolino” mający pomóc konsumentom
kompleksowo dbać o posiadane ubrania.
Unilever zapowiada zaś dalszą rozbudowę marki Coccolino.
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Podsumowanie
i podziękowania od autorów
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Podsumowanie
Analiza najlepszych innowacji wprowadzonych na polski rynek w pandemicznym roku 2020 dowodzi, że nowe
produkty mogą przyczynić się do wzrostu marki nawet w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach. Recepta na
udaną innowację jest znana (propozycja dopasowana do potrzeb + dobry produkt + adekwatne wsparcie), jednak
najlepsze nowości 2020 łączyło również (w różnych konfiguracjach) kilka specyficznych dla tego okresu cech:
Odpowiadanie na potrzeby konsumentów związane ze zdrowiem, dietą i dbaniem o siebie, jak również
poszukiwaniem produktów naturalnych oraz Bio i Eco
Zbudowanie odpowiedniej widoczności nowych produktów w sklepach i umiejętne wykorzystywanie
potencjału rozwijającego się E-commerce w Polsce
Wykorzystanie siły marki i jej kompetencji w danym obszarze, nie zapominając jednocześnie o
dostosowywaniu przekazu komunikacyjnego do zmieniającej się rzeczywistości
Zaangażowanie zespołu, a także umiejętność organizacji do szybkiej adaptacji do zmieniających się
warunków rynkowych

Kilka słów na koniec
Podobnie jak w latach ubiegłych, kończymy prace nad raportem z nadzieją, że dostarczyliśmy Wam choć odrobinę
świeżej wiedzy i inspiracji. Innowacje były, są i będą istotnym narzędziem w budowaniu przewagi rynkowej, na który
każdy producent i detalista powinni zwracać szczególną uwagę. Dowodzą tego przykłady zwycięzców zarówno z tego
roku, jak i lat ubiegłych: inwestycja w nowe produkty może przynieść bardzo konkretne korzyści.
Nie zmienia to faktu, że wprowadzenie innowacji na rynek nie jest kwestią przypadku, a trudnym i bardzo
pracochłonnym przedsięwzięciem. Dlatego jesteśmy otwarci na dyskusję i wymianę doświadczeń o tym, jak
innowacje kreować, rozwijać i wprowadzać na rynek i mamy nadzieję spotkać się z Wami na różnych forach w
niedalekiej przyszłości.
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O autorach i podziękowania

Agnieszka OrłowskaGawdzik
Associate Manager,
BASES NielsenIQ

Joanna Rogalska

Knowledge Manager,
NielsenIQ

Artur Borkowski
Associate Manager,
BASES NielsenIQ

Grzegorz Olkusznik
Dyrektor,
BASES NielsenIQ

Marek Rudek

Dyrektor,
BASES NielsenIQ

Podziękowania
Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie, pisanie i edycję tegorocznego
raportu Breakthrough Innovation Poland. Jak co roku, w prace nad tym projektem zaangażowany był szeroki zespół NielsenIQ
w Polsce i wymienienie wszystkich osób, które dołożyły swoją cegiełkę do jego powstania. nie byłoby tutaj możliwe.

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim producentom, którzy poświęcili czas na rozmowę z nami i podzielenie się
szczegółami tego, w jaki sposób rozwijali swoje innowacje. Słuchanie z jaką pasją i zaangażowaniem nasi rozmówcy opowiadali
o swoich projektach było jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów pracy nad stworzeniem tego raportu.
Praca nad tegoroczną edycją przyniosła nam wiele inspiracji, ale i nauczyła nas patrzeć na innowacje w Polsce z zupełnie innej
perspektywy. Nie wszystkie wnioski i spostrzeżenia byliśmy w stanie umieścić w raporcie już w tym roku, także zamykając
edycję 2020, z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac nad kolejną. Do zobaczenia w przyszłym (miejmy nadzieję mniej
burzliwym) roku!
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About NielsenIQ
Arthur C. Nielsen, who founded Nielsen in 1923, is the original name
in consumer intelligence. After decades of helping companies look
to the future, we are setting the foundation for our future by
becoming NielsenIQ. We continue to be the undisputed industry
leaders as evidenced by our experience and unmatched integrity.
As we move forward, we are focused on providing the best retail
and consumer data platform, enabling better innovation, faster
delivery, and bolder decision-making. We are unwavering in our
commitment to these ideals and passionate about helping clients
achieve success. For more information, visit: niq.com
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