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Wstęp
Z wielką przyjemnością publikujemy czwartą edycję raportu
o największych innowacjach FMCG wprowadzonych na
polski rynek.
2021 był kolejnym pandemicznym rokiem, ale w jego trakcie
udało się nam już przyzwyczaić do funkcjonowania w nowej
rzeczywistości i pracować w tych zmienionych warunkach.
Pandemia nie zahamowała rozwoju innowacji, czego
mogliśmy się obawiać, w jej drugim roku zobaczyliśmy
wprowadzenie na rynek wielu nowości.

Tegoroczny raport jest dla nas szczególny – jubileuszowy.
NielsenIQ BASES specjalizujące się w rozwijaniu i szacowaniu
potencjału innowacji, już od 10 lat publikuje raporty o
największych innowacjach na rynkach Ameryki Północnej i
Europy, analizując co stało za ich rynkowym sukcesem.
W tym roku NielsenIQ świętuje także trzydziestolecie swojej
obecności w Polsce.
Zainspirowało nas to do przyjrzenia się najistotniejszym
i zarazem przełomowym innowacjom na przestrzeni tych lat.
Wiele z tych nowości diametralnie zmieniło zachowania
konsumenckie i wpłynęło na sposób, w jaki robimy zakupy.
Wybór tych innowacji jest subiektywny, ale poprzedzony
został rozmowami z ekspertami – zarówno ze strony
producentów, którzy dzisiaj z sukcesem wprowadzają
innowacje, jak również NielsenIQ, którzy na co dzień analizują
dane rynkowe i wspierają swoją wiedzą Klientów.
Mamy nadzieję, że raport będzie dla Was kolejną porcją
inspiracji. Zapraszamy do lektury.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Jak zmieniła się skłonność Polaków do kupowania nowości?

Rok 2021 był okresem przyzwyczajania się do
nowej, zmienionej przez pandemię
rzeczywistości.
Część zachowań konsumenckich ustabilizowała
się na poziomie pandemicznym – zwiększone
planowanie zakupów, mniejsza częstotliwość
wizyt w sklepach i odwiedzanych banerów
placówek detalicznych1. Zaczęliśmy dostrzegać
już jednak oznaki powrotu do zwyczajów i postaw,
które były obecne przed 2020 rokiem i osłabienie
negatywnych ocen swojej sytuacji finansowej.
Nad tym odbudowywaniem się optymizmu
polskich shopperów zaczęły się już jednak zbierać
ciemne chmury w postaci rosnących cen – choć
inflacja z pełną mocą uderzy dopiero w 2022 roku.

Trendsetterzy – Uwielbiam próbować nowe rzeczy Ciągle poszukuję nowych produktów i marek
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I to właśnie presja inflacyjna będzie obszarem,
który może osłabić otwartość na nowe
produkty.
Czynnikiem tym nie okazał się koronawirus – choć
w trakcie pandemii widzieliśmy, że otwartość
polskich konsumentów na innowacje nieco
spadła, to pozostawała ona wciąż na relatywnie
wysokim poziomie2 przez cały ten trudny okres.

1
2

NielsenIQ, Shopper Shifts to a „New Normal”, 4 fale badania: 2020 - 2021
NielsenIQ, Shopper Trends, 2009 – 2021 oraz Shopper Shifts to a „New Normal”, 4 fale badania: 2020-2021
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Jak wyglądał rok 2021 pod względem sprzedaży innowacji w Polsce?
Istotnym czynnikiem kształtującym obraz
polskiego rynku innowacji są działania
podejmowane przez producentów – przede
wszystkim ich ocena możliwości skutecznego
wprowadzenia nowości do sprzedaży.
Niejednokrotnie wiąże się to z pokonywaniem
wyzwań natury technologicznej, logistycznej czy też
rosnących kosztów surowców, albo też ich braku.
W roku 2021 wciąż też mieliśmy do czynienia z
ograniczeniami w zakresie możliwości promowania
innowacji w sklepach np. w formie samplingów –
wymagało to z jednej strony kreatywnego podejścia,
w tym wykorzystania innych kanałów sprzedaży
(eCommerce), albo działania na mniejszą niż
zazwyczaj planowaną skalę.
Wiedząc jednak, że inwestowanie w innowacje w
trakcie kryzysów i trudnych okresów pozwala firmom
wyróżnić się i w długiej perspektywie osiągnąć lepsze
wyniki niż konkurencja, tym bardziej cieszy
obserwowany w 2021 roku wzrost znaczenia nowości
w głównych kategoriach FMCG i powrotu do
poziomu sprzed pandemii.

Udział Innowacji w całkowitej wartości sprzedaży w
kluczowych kategoriach FMCG3
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Patrząc na wartość sprzedaży wygenerowaną
przez innowacje, rok 2021 był powrotem do
poziomu z roku 2018.

3 15

istotnych pod względem wielkości sprzedaży kategorii FMCG. Dane na podstawie: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, skulumowane okresy styczeń-grudzień 2018, 2019, 2020, 2021
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
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Jaka była aktywność innowacyjna w drugim roku pandemii?
Nie dla wszystkich kluczowych kategorii mieliśmy do czynienia z tym samym obrazem i ze zwiększeniem
udziału innowacji w porównaniu z rokiem 2020. Każdorazowo jednak było to wynikiem różnych czynników, w tym
także jak owocny pod kątem nowych produktów był rok poprzedni (przykład kategorii kawy, gdzie w 2020 roku
mieliśmy dwa duże wprowadzenia marek Starbucks i Costa do sklepów detalicznych). Ważnym aspektem była także
konieczność dostosowania produktów do nowych regulacji (np. woda i wpływ podatku cukrowego), które
zagospodarowały część zasobów, które mogłyby zostać skierowane na prace nad innowacjami.

Zmiana udziałów innowacji w kategoriach 2021 vs 2020 (w pp)
Lody

3.2%

Pasty do zębów

3.0%

Praliny

2.5%

SNNN

1.6%

Ciastka

1.4%

Czekolada

1.3%

Piwo

1.1%
0.7%

CSD
Chipsy, Chrupki

0.0%

Woda

-0.3%

Jogurty

-0.6%

Wódka

-0.6%

Face Care

-0.7%

Kawa

Proszki do prania

-0.8%
-2.0%

Spojrzenie na poszczególne kluczowe
kategorie i udział wartościowy
innowacji wprowadzonych na rynek w
drugim roku pandemicznym daje
zróżnicowany obraz.

w

8 z 15

analizowanych
kategorii udział
innowacji zwiększył się
w porównaniu z
rokiem 2020*
Ale w 5 przypadkach mamy do
czynienia ze spadkiem znaczenia
nowości w kategoriach. 2 kategorie z
relatywnie stabilnym udziałem
innowacji w porównaniu z rokiem 2020.

*NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, % zmiana znaczenia innowacji w skumulowanym okresie styczeń – grudzień 2021 w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020.
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30 lat innowacji w Polsce
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Jak zmienił się rynek i polscy konsumenci przez ostatnie 30 lat?
30 lat to długo, szczególnie jeśli wraz z transformacją ustrojową pojawiają się nowe możliwości, zarówno dla
producentów, jak i konsumentów. Dla Polski był to okres rozwoju gospodarki rynkowej, uczenia się kapitalizmu
i czerpania coraz pełniejszymi garściami ze światowych trendów. Zmiany które zaszły na przestrzeni ostatnich trzech
dekad są diametralne i nie do przecenienia jest w nich rola innowacji – zarówno tych produktowych, jak i
systemowych, czyli nowych rozwiązań w handlu detalicznym.
Przyglądając się zmianom w 15 makro-kategoriach FMCG oraz sposobom w jaki teraz robimy zakupy,
zidentyfikowaliśmy 6 trendów trzydziestolecia:
▪

Wygoda i oszczędzanie czasu. W zabieganym
dniu wygrywają rozwiązania szybkie, proste
i wygodne. Na rynku jest ich coraz więcej,
począwszy od dań gotowych i przekąsek do
złapania w biegu, przez suche szampony i mokre
chusteczki, na zakupach online skończywszy.

▪

Synergie. Łączenie dwóch produktów bądź
kategorii w nową jakość staje się powszechne.
Cukierek na ból gardła? Krem z podkładem? Piwo
smakowe? Te i wiele innych innowacji zostało z
nami na stałe.

▪

Nowe formaty. Hitem ostatnich lat są królujące w
wielu kategoriach kapsułki, ale obserwujemy też
rozwój innych formatów takich jak pouche, refille
oraz skoncetrowane formuły.

© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

▪

Świadomy konsument. Od lat spożywamy mniej
mięsa, cukru i alkoholu. Zwracamy uwagę nie tylko
na skład i jakość, ale również na ekologiczność
produktu.

▪

Innowacje technologiczne. Wykorzystujemy
technologię na coraz większą skalę. W ciągu
ostatnich 20-30 lat pojawiły się szczoteczki
elektryczne, potem soniczne, a elektroniczne
papierosy zastąpiły wielu osobom te tradycyjne.

▪

Nowe rozwiązania detaliczne. Na początku
nowego millennium krajobraz rynku zmieniły
dyskonty i marki własne. Obecnie obserwujemy
ich dalszy rozwój i premiumizację oraz przenosimy
się coraz bardziej do świata wirtualnego, robiąc
zakupy online i korzystając z aplikacji mobilnych
sklepów.
9

Początki ewolucji w kierunku wygody oraz oszczędzania czasu
Nacisk na rozwiązania szybkie i wygodne obserwujemy co prawda w wielu kategoriach, jednak bardzo
spektakularnym przykładem jest kuchnia. Teraz gdy poczujemy głód, możemy nie tylko liczyć na szybki dowóz
z restauracji, ale również skorzystać z bogatej sklepowej oferty dań gotowych do spożycia, które często
wystarczy tylko podgrzać lub zalać wrzątkiem.
Jednak coś, co jest tak naturalne dla nas dzisiaj, nie zawsze było normą – 30 lat temu, zupy błyskawiczne, zwane
potocznie zupkami chińskimi, były prawdziwą innowacją na skalę całego kraju.

Na początku lat 90. XX wieku, to właśnie Polska była pierwszym krajem eksportowym
zup Vifon, a polscy konsumenci docenili wygodę i nietuzinkowe smaki.

W kolejnych latach pojawiały się nowe produkty, do
przygotowania których wystarczał wrzątek – wszyscy
znamy Knorr Gorący Kubek, Knorr Danie Puree czy
Słodką Chwilę Dr Oetker’a.
Do podstawowego benefitu wygody, dochodziły
kolejne:
■ producenci zaczęli wprowadzać nowe smaki

i formaty,

■ wprowadzać nowe linie, jak chociażby seria Knorr

Fix która znacznie ułatwia przygotowanie
ulubionych dań.

© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Już od lat 90., zaczęły intensywnie rozwijać się
mrożonki, poczynając od frytek Aviko po mrożone
zupy i dania.
Do dziś pojawia się coraz więcej smaków i wariantów
zamrożonych posiłków.
Producenci sięgają po coraz bardziej wyszukane
składniki, jak również dbają o wygodę – na przykład,
wprowadzona ok. 10 lat temu seria mrożonek Hortex
Stimeria mogła być przygotowywana w kuchence
mikrofalowej bezpośrednio w opakowaniu, bez
konieczności używania dodatkowych naczyń.
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Innowacyjne alternatywy oferują nowe benefity
Większa świadomość konsumentów, jak również zmieniające się otoczenie i rosnąca potrzeba szybkich
i wygodnych produktów ciągle motywuje producentów do proponowania większej ilości świeżych, łatwych do
przygotowania oraz zdrowych dań i przekąsek. W ostatnich latach miała miejsce prawdziwa rewolucja w
produktach gotowych do spożycia i nie tylko:

Polacy nadal chętnie sięgają po dania instant, ale mają też do
wyboru gotowe zupy (nie tylko w słoikach, ale też świeżych jak
np. Pan Pomidor), sałatki, kaszotta (np. Winiary, Łowicz),
świeże soki i smoothies (np. Marwit), kanapki czy pierożki
i sajgonki.

Rozwinęły się też nowe formaty takie jak saszetki (znane np.
z serii Kubuś Mus opakowania typy pouch), jogurty z łyżeczką,
mrożone kawy ze słomką do wygodniejszego picia.

Ewolucja w kierunku wygody i oszczędzania czasu dotyczy
nie tylko artykułów spożywczych – podobne trendy możemy
zaobserwować i w innych kategoriach FMCG. Warto
przypomnieć, że w ostatnich 30 latach w Polsce pojawiły się
chociażby pieluszki jednorazowe, kapsułki do prania czy
mokre chusteczki do sprzątania.

© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Funkcjonalne połączenia tworzą nową jakość
W ciągu ostatnich 30 lat na rynku pojawiły się wcześniej nieznane połączenia takie jak:
▪ kremy BB (krem z podkładem)
▪ cukierki Halls czy Ricola (cukierek i jednocześnie pomoc przy kaszlu lub stanach zapalnych gardła)
▪ piwa smakowe (Desperados, Radlery, Hardmade a ostatnio Harnaś Ice Tea), stanowiące połączenie piwa
z tequillą/oranżadą/soft drinkiem etc.
14.3%
13.3%

14,3%

Udział wartościowy segmentu piw
smakowych w całym rynku piwa*

12.0%

MAT Apr'20 MAT Apr'21 MAT Apr'22

Zmieniono także formę dobrze znanych produktów codziennego użytku tak aby lepiej spełniały potrzeby:
▪ Powstały mokre chusteczki do sprzątania czy też do higieny osobistej, nawilżany papier toaletowy a z drugiej
strony – suchy szampon!
▪ Produkty do włosów zyskały też takie innowacje jak spray’e z farbą do włosów czy szampony koloryzujące (tzw.
szamponetki).
▪ Hitem ostatniej dekady stały się lakiery hybrydowe, pozwalające na wysoką trwałość lakieru na naturalnych
paznokciach.
Dobrym przykładem sukcesu w wykorzystaniu synergii dwóch kategorii jest zwycięzca
zeszłorocznej edycji raportu Coccolino Care. Marka płynów do płukania, wchodząc do kategorii
środków piorących, stworzyła reżim Coccolino obejmujący cały cykl dbania o ubrania. Od czasu
wprowadzenia Coccolino Care, matczyny biznes płynów do płukania wzrósł o 13%.**
*NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska, udział wartościowy segmentu piw smakowych w całej kategorii piwa, okresy skumulowane maj’19 – kwiecień’20, maj’20 –
kwiecień’21 oraz maj’21 – kwiecień’22.
**NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Nowe formaty ułatwiają życie i dbanie o środowisko
Kapsułki

Refille

Pojawiły się na rynku i szturmem zdobyły kilka kategorii.
Do najpopularniejszych należą kapsułki z kawą (producenci
oferują również czekoladę do picia, napoje czy herbatę). W
dbaniu o dom od lat pomagają nam kapsułki do prania
i zmywarek.

Zawitały nie tylko do kosmetyków (mydła, żele pod prysznic)
ale także w alejce z detergentami. Powstają też stacje
uzupełnień, mające na celu dalszą redukcję plastiku.
Pionierami w tym zakresie są marki OnlyBio (Rossmann w
Łodzi) i YOPE (sklepy sieci Carrefour w Warszawie oraz we
Wrocławiu).

Stand-up bag/ pouche

Koncentraty

Saszetki (opakowanie typu pouch) zdobyły popularność
w kategorii soczków, musów i napojów, a także w
jedzeniu dla dzieci – dziś używane są również przez
dorosłych, zapewniając szybką i wygodną przekąskę.

Od lat popularne wśród produktów spożywczych (np.
koncentrat pomidorowy czy barszcz), coraz częściej pojawiają
się także np. w płynach do płukania, gdzie dzięki
skoncentrowanej formule można użyć mniej produktu
i rzadziej wymieniać opakowanie. Dla konsumentów
dostępne są również skoncentowane warianty gazowanych
napojów np. SodaStream Pepsi, dzięki której konsument
może decydować o poziomie słodkości swojego napoju.

© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Polacy wybierają produkty bardziej świadomie (1/2)
Więcej prozdrowotnych dodatków, mniej alkoholu, mięsa, nabiału oraz cukru

Food with benefits

Ograniczanie konsumpcji mięsa

Oczekujemy od produktów czegoś więcej niż tylko
spełniania podstawowych potrzeb. Wybierając dany
produkt niejednokrotnie chcemy uzyskać dodatkowe
korzyści zwłaszcza w postaci pozytywnego wpływu
na nasze zdrowie bądź wspierania nas w
prowadzeniu zdrowego trybu życia.

Z roku na rok spada konsumpcja mięsa. Króluje
fleksitarianizm, związany z większą świadomością
w zakresie dbania o swoje zdrowie oraz środowisko
naturalne. Szacuje się, że do wyprodukowania 1 kg
mięsa zużywa się nawet 12 kg żywności roślinnej, a co
się z tym wiąże – kilkunastu tysięcy litrów wody.
Konsumenci są coraz bardziej świadomi wpływu
hodowli zwierząt na środowisko - pochłania znacznie
więcej wody niż uprawa roślin i jest związana z większą
emisją CO2.

Na przestrzeni ostatnich 20/30 lat na rynku pojawiły się:
▪
▪
▪
▪
▪

Produkty probiotyczne
Suplementy diety
Napoje izotoniczne, herbaty funkcjonalne, woda
funkcjonalna
Produkty wzbogacone o witaminy + shoty
witaminowe
Produkty w trendzie healthy – batony proteinowe
Actimel – mleczny produkt probiotyczny po
raz pierwszy w sklepach pojawił się w 1994r
w Belgii, do Polski trafił w 2001 roku.
Dziś wartość segmentu mlek acidofilnych
w ostatnich 12 miesiącach to 215,3 mln PLN*

-8.9%

spadek spożycia mięsa
średnio na osobę od 2003r **

Ze spadkiem konsumpcji mięsa związana jest także
rosnąca oferta roślinnych zamienników mięsa.
Kategoria żywności roślinnej jest stosunkowo nowa,
ale rozwija się bardzo dynamicznie. Konsumenci
mają do wyboru coraz więcej nowych produktów –
roślinne kiełbaski, wędliny, parówki, kabanosy,
burgery.

* NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska, sprzedaż wartościowa mlek acidofilnych w okresie skumulowanym maj 2021 – kwiecień 20022.
**Dane GUS.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Polacy wybierają produkty bardziej świadomie (2/2)
Więcej prozdrowotnych dodatków, mniej alkoholu, mięsa, nabiału oraz cukru

Czytanie etykiet i troska o środowisko

Laktoza i ograniczenie innych cukrów

Konsumenci coraz częściej czytają etykiety
kupowanych produktów i coraz więcej informacji musi
się na nich znaleźć.

Obserwujemy spadek wolumenu kategorii nabiału
i ciągły wzrost roślinnych alternatyw dla mleka.
Najpopularniejszymi roślinnymi zamiennikami dla
mleka są napoje owsiane, kokosowe, migdałowe oraz
sojowe.

Widoczny jest trend „czystej etykiety”, cenimy krótki
skład bez zbędnych dodatków. Wybieramy również
produkty oznaczone jako organiczne, bio, ekologiczne.
Polska dostosowuje się w tym temacie do wymogów
unijnych i od 2022r. producenci mogą ubiegać się
certyfikat świadczący o produkcji ekologicznej.
shopperów w Polsce przywiązuje wagę

~40% do tego, czy produkt jest naturalny/eko*
Ewolucja kultury picia alkoholu
▪
▪

▪
▪

Zmniejszenie zawartości alkoholu w produktach
Alkohole bez alkoholu: piwa bezalkoholowe
i pojawienie się produktów 0,0% także dla
mocnych alkoholi
Rozwój wódek smakowych
Food pairing i rozwój alkoholi premium

*NielsenIQ Home and Beauty Loves Eco Report, 2019
**Dane: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego
***Dane GUS
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

~25%

wzrostu wolumenu sprzedaży napojów
roślinnych w roku 2021 vs poprzedni**

Konsumenci wybierają też produkty, które zawierają
mniej cukru. Patrząc na kategorię soków, nektarów
oraz napojów na rynku, soki mają największe udziały
a jednym z coraz bardziej popularnych produktów
w tej grupie są soki NFC (ang. Not From Concentrate,
nie z koncentratu) - produkty w 100% naturalne,
produkowane ze świeżych owoców i warzyw.

-50,3%

spadek spożycia cukru średnio na osobę
od 2003 roku***

15

Wejście rozwiązań technologicznych do kategorii dóbr FMCG
Szczoteczki elektryczne i soniczne
W dekadę przeszły drogę od gadżetu AGD do bycia
pełnoprawną częścią rynku higieny jamy ustnej.
Dziś użytkuje je 1/5 Polaków, a segment dalej się
rozwija, między innymi poprzez dodawanie aplikacji
do urządzenia (np. Disney Magic Timer w Oral-B).

1,5%
użytkowników
w 2011

~20%
użytkowników
w 2021

Papierosy elektroniczne
i produkty podgrzewające tytoń
Stosunkowo niedawno pojawiły się rozwiązania
pozwalające na zmniejszenie szkodliwości
tradycyjnych wyrobów tytoniowych poprzez
eliminację głównego czynnika szkodliwego dla
zdrowia: substancji smolistych wydzielających się
przy spalaniu tytoniu.

2017

Wprowadzenie IQOS, pierwszego urządzenia
w Polsce do podgrzewania tytoniu*.

2018

Wejście na rynek marki glo™

2,41

Mld PLN

wartość segmentu produktów
podgrzewających tytoń w ostatnich 12
miesiącach; zanotowały one ponad 3-krotny
wzrost na przestrzeni ostatnich 3 lat.**

*Pierwsze urządzenie IQOS miały swoją premierę w roku 2014, kiedy to zostały wprowadzone na runek w Japonii i we Włoszech.
**NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska, sprzedaż wartościowa produktów podgrzewających tytoń w okresie skumulowanym maj 2021 – kwiecień 2022.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Pojawienie się i rozwój dyskontów oraz marek własnych
Kiedyś synonimem większego sklepu w Polsce był
Supersam, hale targowe (np. Mirowska w Warszawie) czy
domy towarowe. W latach 90’ zaczęły pojawiać się również
inne polskie sieci takie jak Piotr i Paweł czy Alma.
Po otwarciu się polskiego rynku na zagraniczny kapitał
w 1990 roku w Polsce pojawił się pierwszy zagraniczny
sklep wielkopowierzchniowy – Billa. Kolejne pojawiały się
już potem lawinowo: E.Leclerc, Rossmann, Rema1000, Makro
C&C, Auchan.
Znaczenie sklepów wielkoformatowych rosło, również za
sprawą pojawienia się sieci dyskontowych.
Pierwszy sklep Netto otworzono w ’95 roku w Szczecinie,
a pięć lat później pierwszy Leader Price, który dla wielu
Polaków jest synonimem typowego dyskontu. W ciągu
kolejnych pięciu lat w Polsce pojawiły
się również Lidl, Biedronka i Aldi.

Dyskonty osiągnęły w zawrotnym tempie
liczbę niemal 2800 placówek do 2012 roku,
i prawie 4 700 w 2021.
Liczba placówek sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce

Wraz z pojawieniem się dyskontów na znaczeniu zaczęły
zyskiwać marki własne. Z czasem wszyscy detaliści, nie
tylko sieci dyskontowe, docenili ich potencjał i wkrótce
poza najprostszymi opakowaniami na półkach zaczęły
pojawiać się również produkty imitujące znane marki.
W 2007 roku Lidl wprowadził w Polsce pierwsze tygodnie
tematyczne, które czasowo poszerzały asortyment sklepu
zwiększając wybór produktów. Wkrótce pomysł został
wdrożony również w Biedronce.

Udział marek własnych w koszykach
spożywczym i chemicznym wciąż rośnie:

2002 2011
2,4% ~17%

2021
~20%

Dziś zakupy w sieciach dyskontowych robimy wszyscy
niezależnie od zarobków, ich wygląd i oferta bardzo się
zmieniły. Marki własne wzbogacają swoje portfolio o
nowości oraz grają już też w segmencie premium (np. Lidl
Deluxe). W ofercie pojawia się gęsina, owoce morza czy
szynka Jamón Serrano w konkurencyjnych cenach.
Premiumizacja marek własnych

Biedronka w the Warsaw HUB
fot. za www.whitemad.pl

© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Piwo Leader Price
fot. archiwum
Allegro.pl

Pilos, Deluxe, Pilos Pure, Pikok Pure
fot. za Lidl Polska

Marka roślinna GoVege
fot. za biedronka.pl
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Wirtualna rzeczywistość i Brick & Mortar w wyścigu e-commerce
Rozwój Internetu, a później
smartfonów spowodował, że
zakupów możemy dokonać z
dowolnego miejsca na świecie.
Początkowo online kupowaliśmy
głównie elektronikę, książki czy
ubrania, wkrótce też FMCG.
Jednym z większych graczy na tym
rynku jest Frisco.pl, który działa w
Posce d 2006r.

Click&collect: zakupy online z
odbiorem osobistym w
sklepie stacjonarnym lub
lodówkomacie

fot. polomarket.pl

fot. media.biedronka.pl

B&M online:
Zakupy online z dostawą do
domu: Auchan Direct, Carrefour,
Rossmann

Producenci otwierają sklepy online
i oficjalne sklepy na Allegro.pl
fot. serwiskorporacyjny.carrefour.pl

fot. inpost.pl

Kasy samoobsługowe
pojawiły się w Polsce już
kilkanaście lat temu, a ich
rozwój przyspieszył w
pandemii.

Kasy samoobsługowe w sklepie Biedronka w Warszawie
(fot. wiadomoscihandlowe.pl)

© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Zewnętrzni dostawcy oferują
dostarczenie zakupów z sieci
m.in. dyskontowych do domu –
na przykład Shopi (aktualnie
Everli) i Glovo.

Samodzielne
skanowanie produktów
w aplikacji i płatność w
dedykowanych kasach

Aplikacja sieci Carrefour
Fot. https://serwiskorporacyjny.carrefour.pl/

W 2019 roku powstał
pierwszy samoobsługowy
sklep Carrefour działający
na zasadzie
maszyn vendingowych.

Sklep autonomiczny Carrefour a'la maszyna
vendingowa (fot. www.retaildetail.eul)

Autonomiczny sklep sklep
pozbawiony zarówno personelu jak i
kas, a dający możliwość wejścia do
placówki. Wykorzystuje sztuczną
inteligencję - opłata pobierana przez
aplikację na wyjściu ze sklepu.

Żabka Nano fot: Żabka Polska / materiały prasowe
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Przechodzenie z restauracji i kawiarni do detalu
Pandemia Covid-19 niezaprzeczalnie wpłynęła na rozwój rynku w Polsce. Obostrzenia wprowadzane przez rząd ograniczenia liczby klientów w sklepach, czasowe zamykanie restauracji i kawiarni - spowodowały, że również
przedstawiciele tych punktów musieli szukać dla siebie nowych dróg. I choć niektóre koncepty pojawiły się już
wcześniej, to pandemia przyspieszyła rozwój rynku w tym zakresie.

Z kawiarni do sklepów

Z restauracji na sklepowe półki

Dzięki nawiązaniu współpracy firmy Nestle z siecią
kawiarni Starbucks, jesienią 2020 roku mogliśmy
przygotować sami kawę tej popularnej marki również
w domu. Początkowo dostępne były kapsułki do
ekspresów, jednak oferta wkrótce została poszerzona
o kolejne produkty z segmentu kaw ziarnistych i
mielonych, zwyciężając w makro kategorii napojów
gorących w poprzedniej edycji raportu Breakthrough
Innovation Poland.

Na wejście do detalu zdecydowała się na początku
2021 roku również znana sieć restauracji Sphinx
wprowadzając do sieci Delikatesy Centrum serię dań
gotowych - swój sztandarowy produkt Shoarma w
pięciu wersjach smakowych.

Także w formacie gotowych kaw mrożonych marka
zaznaczyła swoją obecność w placówkach detalicznych.

Po okresie współpracy na wyłączność, zaczęto
budować dostępność produktów także w innych
sieciach handlowych (wejście na sklepowe półki sieci
Biedronka w drugiej połowie 2021 roku), maszynach
vendigowych z daniami gotowymi i w handlu
małoformatowym.

Również pod koniec 2020 roku popularna sieć kawiarni
Costa Coffee wprowadziła koncept Costa Coffee Home
Edition - kawę ziarnistą, mieloną i w kapsułkach, która
dostępna jest w sprzedaży detalicznej do
przygotowania w domu.

© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Liderzy też kiedyś byli początkujący
Opłaca się wprowadzać i wspierać nowe produkty. Część z nich może okazać się przełomowa
i na stałe zagościć w polskich domach! Warto pamiętać, że beststellery bez których większość z nas
nie wyobraża sobie dziś codziennego funkcjonowania, też kiedyś były nowościami na rynku.

Spójrzmy na tę oś czasu ukazującą znane marki, które pojawiły się w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat:

Lipton
Yellow
Label

Durex
Play

Red Bull Jogobella

Podkład Coca-Cola Żubrówka
Zero
L’Oréal True
Biała
Match

1992 1993

1995

Serek wiejski
Piątnica –
obchodzi w tym
roku 30-lecie!

1997

2001 2003 2004

Actimel Lody Grycan

*Daty wprowadzenia na polski rynek były potwierdzane z producentami
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

2006

Ariel All
in 1 Pods

2008 2009 2010 2011

Fairy Platinum

NIVEA
Invisible

2013 2014

Tusz Maybelline
Sky High

2021

Le Petit
Marseillais

20

Breakthrough
Innovation Poland 2021
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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 2021 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 2021 roku i obecnej na rynku przez 5 miesięcy jej
całkowitą sprzedaż wartościową za 2021 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=750) 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.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Zwycięzcy Breakthrough Innovation Poland za rok 2021

Soplica Kawowa 25% 0.1L/0.2L/0.5L

Lubella Danie na ciepło

Napoje alkoholowe

Produkty kulinarne

Hardmade

Hochland Sielski z Natury

Tchibo Exclusive Light Roast / Medium Roast
kawa ziarnista i mielona
Napoje gorące

Fantasia batonik

Żywiec Zdrój Naturals

Maybelline Lash Sensational Sky High

Piwo

Napoje bezalkoholowe

E. Wedel Ptasie Mleczko® waniliowe w mocno
gorzkiej czekoladzie 80%
Słodycze

Nabiał

z nadzieniem wiśniowym; karmelowym
Produkty mrożone i chłodzone

Kosmetyki kolorowe

Stars From The Stars
Linia kosmetyków do włosów i ciała
Higiena osobista

Lay's Inspired by Nature
Przekąski

Magnum Double Gold Caramel Billionaire
Lody

Tymbark Mus 100% owoców z dod.wit.C
Shelf stable i inne kategorie spożywcze

Lenor Fresh Air Effect

Fresh Wind / Pink Blossom / Summer Day
Gospodarstwo domowe

© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Kluczowe wnioski z tegorocznej edycji
Drugi rok pandemii przyniósł dostosowanie się do nowej rzeczywistości i zmienionych sposobów funkcjonowania, ale też
przywrócił procesy innowacyjne na poprzednie tory. Mogliśmy to obserwować w szczególności w kategoriach, dla których
2020 oznaczał więcej wyzwań, jak w przypadku produktów o charakterze bardziej impulsowym. Analiza zwycięskich innowacji,
jak i przeprowadzone rozmowy z producentami, pokazała, że pewne obszary już na dobre zadomowiły się jako kluczowe
motywy opisujące nowości, ale mamy też kilka nowych elementów zyskujących na znaczeniu:
Polski konsument na przełomie ostatnich lat zaczyna coraz bardziej świadomie podchodzić do swoich wyborów
zakupowych. Poszukuje produktów naturalnych i zwraca uwagę na ich skład, które wpisują się trend healthy albo
better for you. Widoczne jest to zarówno w żywności, jak i w kosmetykach produkowanych na bazie naturalnych
składników.
Zachowania proekologiczne i zainteresowanie nowościami wyprodukowanymi w duchu less/zero waste są jeszcze
obecne, czego przykładem są opakowania wykorzystujące mniej plastiku czy też pochodzące i nadające się do
recyklingu lub bardziej skoncentrowane formuły produktów. Konsumenci będą jednak coraz częściej analizować tego
typu produkty przez pryzmat cen.
Innowacje to też oczywiście sprawianie sobie przyjemności, co jest w szczególności widoczne w kategoriach
słodyczy, przekąsek czy też lodów. Mogą to być produkty o tradycyjnym składzie z dużą zawartością cukru i/lub
tłuszczu (indulgence), albo o mniejszej kaloryczności czyli przyjemność bez wyrzutów sumienia.

Produkty, które ułatwiają codzienne życie cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem konsumentów.
Kluczowa jest wygoda (convenience) korzystania i spożywania bądź łatwość i szybkość przygotowywania, co widoczne
jest chociażby w makro kategorii produktów kulinarnych czy produktach oferowanych w poręcznych opakowaniach
typu pouch.
Podobnie jak w latach ubiegłych, warto wykorzystywać siłę marki do rozwoju innowacji w pokrewnych kategoriach,
proponując oryginalne połączenia smaków czy też wprowadzając produkt, który już osiągnął sukces w innych
krajach – nowe produkty pod znanymi szyldami łatwiej zyskują wiarygodność w oczach konsumentów.
eCommerce stał się jednym z wielu kanałów sprzedaży – wciąż z potencjałem do rozwoju ale już traktowany jako
obowiązkowy przy budowie dystrybucji i dotarciu do konsumentów.
Na koniec kilka słów o rzeczywistości social mediów i influencerach. W roku 2021 trudno było przeoczyć fenomen
lodów Ekipy. I choć osiągnęły bardzo wysokie wyniki sprzedażowe, z uwagi mniej przychylną ocenę dorosłych
konsumentów nie znalazły się finalnie wśród tegorocznych laureatów Breakthrough Innovation. Nie zmienia to jednak
faktu, że media społecznościowe stają się coraz ważniejsze, z czego doskonale zdają sobie sprawę producenci
zwycięskich innowacji i aktywnie wykorzystują ich potencjał.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Co stało za sukcesem najlepszych
innowacji 2021 roku?

Przyjrzyjmy się wybranym profilom
tegorocznych zwycięzców

© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Soplica Kawowa 25% 0.1L/0.2L/0.5L
CEDC International
Ikoniczna marka Soplica występująca na Polskim rynku od
ponad 130 lat. Niekwestionowany lider na rynku wódek
smakowych, swoje portfolio w tym segmencie opierała na
wariantach owocowych. Bazując na tradycyjnych polskich
owocach, wprowadziła i rozwinęła kultowe smaki takie jak
Soplica Pigwowa, Orzech Laskowy, Wiśniowa, Malinowa. Jak
również nową linię na bazie cytryny, która wygrała w Polsce w
2019 roku Breakthrough Innovation.
Marka Soplica od wielu lat stawia na wysoką jakość produktów,
naturalność składników, różnorodność smaków, prosty skład oraz
wyznacza trendy w kategorii wódek smakowych.

Szukając nowych obszarów do rozwoju marki,
skierowano się w stronę obszaru indulgence.

Makro kategoria:
Napoje alkoholowe

Obserwacja trendów w kategoriach typowo przyjemnościowych
takich jak słodycze, kawy i lody zainspirowała markę do
wprowadzenia produktów wychodzących poza smaki owocowe.
Kolejną inspiracją był wprowadzony do sprzedaży w Polsce w
roku 2014 Orzech Laskowy, który znany jest z unikalnego drinka
na bazie mleka, wpisującego się w trend indulgence.
Nowe koncepty budowane były wokół stworzenia linii produktów
deserowych, a serię otworzyły pod koniec 2020 roku smaki:
Orzech w czekoladzie, Migdał w karmelu oraz Wiśnia w
czekoladzie. Produkty szybko odniosły sukces i zostały dobrze
przyjęte przez konsumentów.
Wprowadzona kilka miesięcy później – w marcu 2021 - Soplica
kawowa to czwarty wariant z serii Soplic deserowych.
Pomimo wprowadzenia produktu poza typowym dla tego typu
likierów sezonem, został on bardzo dobrze przyjęty przez
konsumentów, m.in. dzięki wykorzystaniu w komunikacji do
konsumentów nowych okazji i form spożycia.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Soplica Kawowa 25% 0.1L/0.2L/0.5L
CEDC International
Soplicę Kawową możemy konsumować zarówno zimą jak i
latem. W kieliszku w temperaturze pokojowej oraz schłodzonej
w zależności od upodobań, w letnich drinkach na przykład z
tonikiem, oraz rozgrzewających zimowych kompozycjach.
Często polecana jest jako dodatek do ciast i deserów m.in.
lodów, a także do „ulubionej kawy”.

Soplice deserowe odpowiadają więc w ten
sposób także na długofalowy trend
stopniowej redefinicji kultury spożycia
alkoholu wśród konsumentów.
Obserwowane jest obniżanie zawartości alkoholu w produktach,
a sam konsument coraz częściej sięga po produkty alkoholowe
dla przyjemności i delektowania się ich smakiem.

Czynniki sukcesu
Odpowiedź na potrzebę
przyjemności i w trendzie redefinicji
kultury spożycia alkoholu
Duże wsparcie marketingowe
i siła marki
Budowanie pozycjonowania
premium – opakowanie i
wyróżnienie się na półce

Ważnym atrybutem produktów w ramach całej linii deserowej
jest też opakowanie z etykietą w negatywie, która podkreśla
ich charakter premium oraz pozwala na wyróżnienie się na
półce alkoholowej.
Wprowadzeniu nowości na rynek towarzyszyło silne wsparcie w
kanałach handlu mało- i wielkoformatowego w postaci
dedykowanych materiałów POS oraz szerokiej widoczności w
mediach społecznościowych (kampania oraz konkurs
konsumencki).
Podczas zakupu mogliśmy również sięgnąć po książeczkę z
przepisami lub sprawdzić możliwości podania na stronie
internetowej po powrocie do domu (https://soplica.pl/drinkishoty-desery/).
Soplica kawowa to jeszcze nie koniec odkrywania nowych
smaków z marką Soplica. Czekamy na więcej!
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

27

Hardmade (czarna herbata i brzoskwinia;

z lemoniadą
o smaku malinowo - cytrynowym; z lemoniadą o smaku
grejpfrutowo-cytrusowym)
Kompania Piwowarska
Kompania Piwowarska posiada bogatą ofertę piw,
odpowiadającą na potrzeby różnych grup konsumentów i
wiele konsumenckich okazji.
W 2021 roku wprowadziła na rynek linię piw smakowych
Hardmade, skierowaną do młodych dorosłych. To piwa
orzeźwiające, o niebanalnych kombinacjach smaków.
Z jednej strony jest to zupełnie nowe połączenie piwa ze
smakiem ice tea i lemoniad, z drugiej, dobrze znane i lubiane
„evergreeny” – smaki malin, cytrusów i brzoskwiń.

Makro kategoria:
Piwo

Hardmade wyróżnia przesłanie – YOU CAN
BUT YOU DON'T HAVE TO, które jest
zaproszeniem do świata marki i inspiracją
do próbowania nowych rzeczy.
Cokolwiek wybierasz – festiwal, wyjście do lokalu, czy spotkanie
z przyjaciółmi na balkonie, Hardmade niczego nie narzuca.
Możesz spędzać czas w sposób, który sam wybierzesz w
zgodzie ze sobą. Z Hardmade wolny czas – kiedy możesz
wszystko, ale nie musisz nic – smakuje jeszcze lepiej.
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Hardmade (czarna herbata i brzoskwinia;

z lemoniadą o smaku malinowo - cytrynowym;
z lemoniadą o smaku grejpfrutowo-cytrusowym)
Kompania Piwowarska

“

Hardmade powstał dla wszystkich, którzy cenią
wolność, swobodę wyboru, niezależność i chcą
doświadczać nowych rzeczy na własnych
zasadach, w myśl hasła: YOU CAN BUT YOU
DON'T HAVE TO.

mówi Ewelina Zacharczuk, brand manager
Hardmade w Kompanii Piwowarskiej
Chcieliśmy dać konsumentom smaczną,
szeroko akceptowalną, a jednocześnie
wyróżniającą się na rynku propozycję
Hardmade jest dostępny w całej Polsce w trzech wariantach:
Peach Ice Tea Crush, Raspberry Crush i Grapefruit Crush.

Czynniki sukcesu
Innowacyjna formuła, czyli połączenie
piwa i herbaty czy lemoniady
Bardzo dobrze zdefiniowany odbiorca
i precyzyjnie skierowana kampania
Inkrementalność Hardmade w
stosunku do obecnego portfolio

Konsumenci przyjęli pozytywnie nowość i zostali ze smakami
Hardmade na sezon.
Świetne wyniki sprawiły, że marka rozwinęła się w 2022 roku
o nowe propozycje smakowe, w tym warianty 0,0%
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Tchibo Exclusive Light Roast; Medium Roast
kawa ziarnista i mielona
Tchibo Warszawa
Marka Tchibo Exclusive istnieje na rynku polskim od 30 lat.
W ostatnich latach, podążając za oczekiwaniami i trendami
konsumenckimi, Tchibo podjęło decyzję o odświeżeniu
pozycjonowania marki Exclusive w obszarze uppermainstream.

Obserwacja i analiza zachowań konsumentów
wskazała na możliwość zagospodarowania
grup odbiorców, dla których kawa to nie tylko
dodanie energii i zwiększenie koncentracji,
ale również temat do rozmów i pasja.

Makro kategoria:
Napoje gorące

Są konsumenci, którzy z przyjemnością piją kawę w kawiarni,
ale też chcieliby mieć możliwość wypicia równie dobrej kawy
w domu – to trend, który tylko został wzmocniony w okresie
pandemii.
Nowości Light & Medium Roast to pierwsza linia Tchibo
Exclusive przygotowana lokalnie w odpowiedzi na potrzeby
polskich konsumentów.
Przeprowadzona analiza preferencji smakowych, jak również
danych sprzedażowych, zaowocowała wprowadzeniem pod
koniec października 2021 roku Tchibo Exclusive w dwóch
stopniach palenia: Light Roast o łagodnym smaku oraz
Medium Roast o bogatym smaku w formie kawy ziarnistej 1kg
oraz kawy mielonej 500g.
Wprowadzeniu produktów na rynek towarzyszyła silna
aktywacja trade-marketingowa, a także uruchomienie nowej
kampanii reklamowej wspierającej całą markę.
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Tchibo Exclusive Light Roast / Medium Roast
kawa ziarnista i mielona
Tchibo Warszawa
Kampania została przygotowana w oparciu o silny insight
konsumencki i promuje Tchibo Exclusive jako markę, która
„rozjaśnia myśli”. Konsumentom bowiem nie zawsze chodzi
o energetycznego „kopa” - często potrzebują po prostu chwili
skupienia z ulubioną filiżanką kawy. Od stycznia 2022 spot
telewizyjny wspiera także nowości marki. W maju 2022
wystartowała także kampania online Tchibo Exclusive , dzięki
której marka dociera z nowym pozycjonowaniem do szerszego
grona odbiorców.
W budowaniu dystrybucji nowych produktów nacisk został
położony przede wszystkim na handel wielkoformatowy,
choć nie zaniedbano także handlu małoformatowego, do
którego głównie skierowano kawę mieloną o mniejszej
gramaturze. W kanale dyskontów, po początkowej obecności
na zasadzie in-out’ów, na stały listing do Biedronki została
wprowadzona kawa ziarnista Medium Roast. Nowe produkty
dostępne są również w sprzedaży online, m.in. na Allegro
oraz na dodatkowych ekspozycjach w sieci Empik, poszerzając
dostępność marki dla nowych konsumentów.

Czynniki sukcesu
Odpowiedź na trendy i potrzeby
konsumenckie
Silna kampania reklamowa
Budowa dystrybucji i docieranie do
nowych konsumentów

Uzyskane dotychczas wyniki sprzedażowe spełniły
oczekiwania, pozostawiając wciąż miejsce do dalszego rozwoju,
zwłaszcza w obszarze dystrybucji i zapewnieniu dostępności
obydwu wariantów w sklepach – oferując konsumentom
większy wybór.
Wdrożenie nowych wariantów było aktywnie komunikowane
oraz wspierane także wewnętrznie. Projekt spotkał się
z szerokim poparciem i dużym zaangażowaniem pracowników
polskiego zespołu Tchibo w jego wprowadzenie.
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Żywiec Zdrój Naturals (z nutą limonki i mięty;

maliny i cytryny; mandarynki i trawy cytrynowej)
Żywiec Zdrój
Już po raz drugi najlepszą innowację w makro kategorii
Napoje bezalkoholowe jest nowość od Żywca Zdrój. W 2021
roku zwycięzcą został Żywiec Zdrój Naturals w trzech
wariantach smakowych: limonki z miętą, cytryny z maliną oraz
mandarynki z trawą cytrynową w gramaturze 1,2L oraz 0,5L.
Nowość, będąca połączeniem wody źródlanej i naturalnych nut
smakowych, bez cukru, słodzików i konserwantów, jest
produktem wpisującym się trendy i potrzeby konsumenckie,
którego pojawienie się zbiegło się w czasie dużego
zapotrzebowania rynkowego na tego typu naturalne produkty,
związanego z nałożeniem podatku cukrowego.

Makro kategoria:
Napoje bezalkoholowe

Wprowadzenie wody Żywiec Zdrój Naturals poprzedzone było
licznymi badaniami konsumenckimi i testami produktowymi
mającymi pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie kto odchodzi
z kategorii wód smakowych oraz jakie są ku temu powody.
Ważnym aspektem było także zaproponowanie osobom na co
dzień pijącym wodę zdrowego urozmaicenia.
Nie bez znaczenia były także wcześniejsze doświadczenia
marki, które pomogły w wypracowaniu odpowiedniego
konceptu produktu, wyboru smaków oraz grup docelowych.

Brak zawartości cukru i słodzików w obliczu
nowych regulacji prawnych pozwolił
zaproponować szerokiej grupie
konsumentów produkt w atrakcyjnej cenie.
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Żywiec Zdrój Naturals (z nutą limonki i mięty; maliny i cytryny;
mandarynki i trawy cytrynowej)

Żywiec Zdrój
Czynniki sukcesu
Nowość Żywiec Zdrój Naturals dobrze
wpisuje się także szerszą strategię
i pozycjonowanie całej marki Żywiec Zdrój
podkreślającej naturalność, krystaliczną
czystość wody oraz zdrowie
Wprowadzenie produktów na rynek spotkało się z bardzo
pozytywnym odbiorem ze strony detalistów, co pozwoliło na
szybkie zbudowanie dystrybucji przy jednoczesnym
ograniczonym wsparciu reklamowym w telewizji i digitalu.
Poza stacjonarnymi kanałami sprzedaży, także w e-commerce
produkt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony
nabywców otwartych na nowości i skłonnych do
eksperymentowania.

Wpisanie się w trendy
konsumenckie – naturalność i brak
dodatku cukru
Spójność ze strategią całej marki
Budowanie dostępności i dobry
odbiór ze strony detalistów

Żywiec Zdrój Naturals został bardzo dobrze przyjęty przez
konsumentów, także poza pierwotnie zdefiniowaną grupą
odbiorców, a uzyskane wyniki sprzedażowe spełniły
postawione przed nowością oczekiwania. Nie jest więc
zaskoczeniem, że producent planuje dalszy rozwój tej
innowacji na polskim rynku.
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E. Wedel Ptasie Mleczko® waniliowe w mocno
gorzkiej czekoladzie 80%
Lotte Wedel
Zwycięska innowacja w makro-kategorii Słodycze – Ptasie
Mleczko® waniliowe w mocno gorzkiej czekoladzie 80% - to
znakomity przykład na wykorzystanie siły marki Ptasie Mleczko®
oraz ekspertyzy i mocnych stron z różnych segmentów rynku do
stworzenia innowacyjnego, ale zarazem prostego w swym
pomyśle połączenia smaków.
Inspiracją dla nowego produktu – zaplanowanego jako prezent
dla konsumentów na 170-lecie marki E. Wedel – była obserwacja
preferencji smakowych konsumentów pianek i analiza
trendów związanych z health & wellness, odzwierciedlonych
w dynamicznym rozwoju czekolad gorzkich.

Makro kategoria:
Słodycze

Istotnym czynnikiem potwierdzającym
opracowaną koncepcję nowości była
popularność, którą w krótkim czasie od
pojawienia się na rynku, uzyskała czekolada
E. Wedel Mocno Gorzka 80%.
Wprowadzenie na rynek poprzedziły badania konceptu, które
potwierdziły duży potencjał sprzedażowy przygotowanej nowości.
Nie mniej ważnym elementem były jednak analizy związane z
zapewnieniem inkrementalności produktu zarówno dla marki
Ptasie Mleczko®, segmentu pianek, jak i całej kategorii pralin.
Ich istotnym obszarem były prace związane z zaprojektowaniem
szaty graficznej dla nowego produktu, która odzwierciedlałaby
jego premium charakter i odwoływanie się do konsumentów
o bardziej wytrawnych preferencjach smakowych, nie tracąc
jednocześnie lekkości i codziennej przyjemności związanej
z marką Ptasie Mleczko®.
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E. Wedel Ptasie Mleczko® waniliowe w mocno gorzkiej czekoladzie 80%
Lotte Wedel
Stworzone ciemnobrązowe opakowanie nawiązuje więc do
intensywności smaku czekolady i uwydatnia ziarna kakaowca,
przy jednoczesnym zachowaniu ptasich postaci, które są
zaszyte w kodach wizualnych marki od początku jej istnienia
(już ponad 90lat !). Całość sprawia bardzo eleganckie
wrażenie i wyróżnia się na półce, ale bez dystansowania się
od pozostałego portfolio marki.
Łącząc delikatność pianki waniliowej Ptasie Mleczko® z gorzką
czekoladą udało się przyciągnąć do segmentu pianek
nowych użytkowników, dla których dostępna dotąd oferta
produktowa w kategorii była zbyt słodka. A z drugiej strony
czekolady gorzkie zyskały trial wśród wielbicieli pralin,
którzy normalnie nie sięgnęliby po tak specyficzną grupę
produktową.

Czynniki sukcesu
Odpowiedź na potrzeby konsumentów
szukających przyjemności
Trendy związane z health & wellness
Siła marki i wykorzystanie mocnych stron
całego portfolio

Wprowadzeniu na rynek towarzyszyło wsparcie komunikacyjne
w telewizji, internecie, mediach społecznościowy oraz w
punktach sprzedaży – całość wpisane w świętowanie
jubileuszu 170-lecia i podkreślające dziedzictwo marki, jakość
i oryginalność związaną z marką E. Wedel i piankami Ptasie
Mleczko®. Nowość stała się centralnym produktem (hero)
urodzinowych obchodów, zaznaczając swą obecność m.in.
w serialu telewizyjnym „Receptura” na TVN.
Sprzedaż pianek Ptasie Mleczko® waniliowe w mocno
gorzkiej czekoladzie 80% przewyższyła pierwotne założenia
– potwierdzając ogromny potencjał tego połączenia
smakowego. Zrealizowane zostały także cele wizerunkowe –
wysoka percepcja jakości, podkreślanie dziedzictwa marki,
przyjemność smaku – na te wszystkie wskaźniki nowość miała
pozytywny wpływ od momentu wprowadzenia na rynek.
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Lay's Inspired by Nature (o smaku pomidora z ziołami; soli
morskiej z ziołami; sera z oregano)
PepsiCo Polska

Lay’s Inspired by Nature w trzech wariantach smakowych:
pomidora z ziołami; soli morskiej z ziołami oraz sera z oregano,
to oferta wpisująca się w trend ‘better for you’ czyli
przekąsek bez wyrzutów sumienia. Nowe produkty zostały
skierowane do starszych grup konsumentów niż główni
odbiorcy chipsów ziemniaczanych – do osób dorosłych powyżej
35. roku życia, spożywających słone przekąski z relatywnie niską
częstotliwością.
Opracowany koncept produktów bardzo dobrze współgrał z tak
zdefiniowaną grupą docelową, co zostało potwierdzone
uzyskanymi deklaracjami zakupu w trakcie badań
konsumenckich przeprowadzonych przed wprowadzeniem na
rynek. Ważnym aspektem przygotowanego konceptu było
podkreślenie naturalności, prostego składu bez wzmacniaczy
smaku oraz przygotowanie z polskich ziemniaków. Zaś
czynnikiem wzmacniającym wprowadzenie był obserwowany
wzrost konsumpcji całego rynku przekąsek – w tym chipsów w czasie pandemii.

Makro kategoria:
Przekąski

Wprowadzeniu Lay’s Inspired by Nature towarzyszyła kampania
telewizyjna i cyfrowa skierowana do zdefiniowanej grupy
docelowej konsumentów. Obecne były także akcje
samplingowe w sklepach internetowych oraz wsparcie
w punktach sprzedaży. Całość nastawiona na zachęcenie do
wypróbowania nowości i ponowny zakup, co w przypadku
wybranej grupy docelowej było dużym wyzwaniem z uwagi
na ogólnie relatywnie niską częstotliwość spożycia
przekąsek wśród tych konsumentów.
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Lay's Inspired by Nature

o smaku pomidora z ziołami; soli morskiej z ziołami; sera z oregano
PepsiCo Polska
Lay’s Inspired by Nature zostały bardzo dobrze ocenione
przez konsumentów, do których były skierowane – udało
się zbudować bazę lojalnych odbiorców ceniących sobie ich
smak.

Niestety nie przełożyło się to jednak na
wystarczający wzrost częstotliwości
dokonywanych przez nich zakupów, żeby
uzasadnić utrzymywanie nowości w portfolio
marki Lay’s.
Tym bardziej, że dla młodszych konsumentów marki –
w wieku 16-29 lat, którzy lubią i często próbują nowe produkty
– nie był to smak, po który będą chcieli ponownie sięgać. W
rezultacie – pomimo dobrych pierwszych wyników
sprzedażowych – została podjęta decyzja o wycofaniu
produktów z rynku.

Kluczowe lekcje na przyszłość
Produkt wpisujący się w strategię
przekąsek „better for you”
Współgranie konceptu i kampanii
promocyjnej produktu z określoną
grupą docelową
Pomimo dobrej reakcji
konsumentów, wyniki sprzedażowe
nie były wystarczające dla
utrzymywanie produktu w portfolio

Być może dla polskich konsumentów było jeszcze za wcześnie
na produkty tego typu. PepsiCo podjęło wyzwanie i zdobyło
ważne doświadczenia w kierowaniu nowości do
perspektywicznej grupy starszych konsumentów.
Może kiedyś Lay’s Inspired by Nature wróci na półki w nowej
odsłonie lub stanie się inspiracją dla innych produktów.
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Magnum Double Gold Caramel Billionaire
Unilever Polska
Od ponad 30 lat marka Magnum dba o to, aby zaskakiwać
nowościami w kolejnych sezonach, co jest szczególnie istotne
w kategorii lodów segmentu premium gdzie konsumenci
bardzo oczekują premier produktowych.

Obserwacja i analiza rosnącego
zainteresowania wariantami zawierającymi
karmel, skłoniła producenta do postawienia
na prawdziwą eksplozję smaków i tekstur w
postaci zwycięskiej innowacji roku 2021,
którą jest Magnum Double Gold Caramel
Billionaire.

Makro kategoria:
Lody

Magnum Caramel Gold Billionaire to lody o smaku orzeszków
pecan z sosem o smaku słonego karmelu oraz kawałkami
ciasteczek oblanych czekoladą karmelową Magnum.
Dostępne zarówno w opakowaniach impulsowych – na
patyku, oraz w wersji familijnej – w kubku, we wszystkich
kanałach dystrybucji.
Produkt – jego kompozycja smakowa, jak i sama nazwa,
zostały rozwinięte we współpracy globalnego zespołu marki
Magnum z lokalnymi zespołami, podobnie jak ma to miejsce
każdorazowo przy planowaniu nowości na kolejny sezon.
Ważną rolę w tym procesie odgrywa śledzenie na bieżąco
trendów światowych.
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Magnum Double Gold Caramel Billionaire
Unilever Polska
Nowość była wspierana we wszystkich kanałach
komunikacji: TV, digital, mediach klienckich, a także
dedykowaną kampanią z ambasadorką marki Magnum – Anją
Rubik.
Otwarciem kampanii była sesja zdjęciowa eksponująca
zmysłowość i nonszalancję modelki,
przedstawiająca ambasadorkę jak i produkt w wielkomiejskim
kontekście, wśród nocnych świateł. Dodatkowo akcji
towarzyszył projekt artystyczny mający na celu pozwolenie
odbiorcom otworzyć się na różne wymiary przyjemności –
wystawa pod hasłem: „Przyjemność Obcowania”.

Wyniki sprzedażowe pozytywnie
zaskoczyły producenta – to najlepsza od
lat nowość Magnum na polskim rynku.

Czynniki sukcesu
Silne odpowiedzenie na trend
przyjemnościowy (indulgence)
Duże wsparcie marketingowe i
wykorzystanie siły marki oraz jej
ambasadorki
Zbudowanie szerokiej dystrybucji
we wszystkich kanałach

Sukces tej innowacji zachęca do prac nad kolejnymi
premierami i wzmacnia stawiane przed nimi oczekiwania.
Producent liczy, że w ślady Double Gold Caramel Billionaire
pójdzie tegoroczna nowość: Magnum Almond Remix z
innowacyjną technologią double – dipped i także podbije
serca konsumentów.
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Fantasia batonik z nadzieniem wiśniowym; karmelowym
Danone
We wrześniu 2021 roku na polskim rynku pojawiła się nowa
propozycja od marki Fantasia – batoniki mleczne w dwóch
wariantach smakowych: wiśniowym i karmelowym.
Innowacja jest wejściem uznanej i dojrzałej marki
jogurtowej do nowej kategorii, w zupełnie nowym formacie
produktu.

U źródeł powstania koncepcji nowości stała
chęć rozwoju marki Fantasia w inne formaty
i okazje konsumpcji poza kategorią
jogurtów.

Makro kategoria:
Produkty mrożone i chłodzone

Analiza danych i trendów rynkowych wskazała potencjał
między innymi w rosnącej kategorii chłodzonych batoników
mlecznych. Segment ten, zdominowany przez producenta
wywodzącego się z kategorii słodyczowych, pozostawiał
przestrzeń na wprowadzenie produktów z innego obszaru
rynku, jakim są kategorie nabiałowe.
Przy wyborze smaków kluczowe było zapewnienie
propozycji zarówno dla konsumentów preferujących owoce,
jak i ofertę deserową. W ramach smaków owocowych
postawiono na wiśnię – dobrze rotujący wariant w portfolio
jogurtowym marki i jednocześnie smak, który nie był dotąd
obecny w ramach mlecznych batoników chłodzonych. W
obszarze deserowym wybór został poprzedzony szeregiem
wywiadów z konsumentami zanim zdecydowano się postawić
na smak karmelowy.
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Fantasia batonik z nadzieniem wiśniowym; karmelowym
Danone
Najistotniejszym elementem wprowadzenia batoników
Fantasia było urzeczywistnienie pożądanego formatu
produktu poczynając od półokrągłego, kobiecego kształtu
batonika – poprzez zapewnienie lekkości i delikatności białej
masie i odpowiedniego umiejscowienia nadzienia – aż po
osiągnięcie chrupkości czekoladowej polewy. Powodzenie tego
przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez zaangażowania całego
szerokiego zespołu z różnych działów firmy.
Batoniki mleczne Fantasia zostały wprowadzone na rynek ze
wsparciem reklamowym w telewizji, działaniami w digitalu
oraz materiałami POS w sklepach.

Nowe produkty dobrze wpisały się w szerszą
strategię marki podkreślającą różnorodność
i możliwość wyboru, w jaki sposób
konsumować swoje ulubione produkty
i smaki – dodając dodatkową wygodną
formę spożycia w formie batonika.

Czynniki sukcesu
Wykorzystanie siły marki do rozwoju w
nowych segmentach rynku
Trend przyjemnościowy wpisujący się
w DNA całej marki
Wejście do rozwijającej się kategorii z
potencjałem do dalszego wzrostu

Nowe produkty spełniły pokładane przed nimi oczekiwania
i planowany jest dalszy ich rozwój poprzez dalsze
rozbudowanie dystrybucji.

Rozwój portfolio marki Fantasia w nowych kategoriach nie
zatrzymał się na batonikach mlecznych – już w 2022 na rynek
wprowadzono dwa warianty lodów jogurtowych: na patyku z
sosem malinowym w mlecznej czekoladzie oraz w rożku z
sosem brzoskwinia - marakuja i kawałkami czekolady.
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Tymbark Mus 100% owoców z dod.wit.C

(Jabłko mango brzoskwinia banan; jabłko banan marakuja cytryna;
gruszka jabłko banan)
Grupa Maspex
Zwycięzca w szerokiej grupie produktowej „Shelf stable i inne
kategorie spożywcze”, czyli nowa odsłona musów 100% owoców
pod marką Tymbark to odpowiedź na potrzeby konsumentów
szukających większych pojemności w ramach wciąż rosnącej
kategorii musów. Kategoria ta cały czas zdobywa nowych
konsumentów poszukujących szybkiej i zdrowej przekąski,
a szczególną popularnością cieszą się musy owocowe dostępne
w formie wygodnych opakowań typu pouch.
Nowe produkty Tymbarku to trzy warianty smakowe musów:
jabłko-mango-brzoskwinia-banan, gruszka-jabłko-banan oraz
jabłko-banan-marakuja-cytryna w opakowaniach o gramaturze
200g. Nowa oferta obejmuje więc zarówno popularne, jak i
zupełnie nowe połączenia smakowe w tej kategorii.

Makro kategoria:
Shelf stable i inne kategorie spożywcze

Elementem przyciągającym uwagę są opakowania
wyróżniające się oryginalnym designem, który eksponuje
owoce tworzące poszczególne połączenia smakowe produktów.

Powodem postawienia na większe opakowania
nowych musów stała się wyrażana przez
konsumentów potrzeba większej pojemności
produktu do zaspokojenia głodu np.
potreningowego, która dotąd wymagała
spożycia kilku standardowych saszetek.
Ten aspekt jest o tyle istotny, że niejednokrotnie musy jako
przekąska są porównywane przez konsumentów do innych
produktów, takich jak wafle ryżowe czy owoce. Na tym tle
dominująca na rynku gramatura musów okazywała się czasem
niewystarczająca.
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Tymbark Mus 100% owoców z dod.wit.C

(Jabłko mango brzoskwinia banan; jabłko banan marakuja cytryna; gruszka jabłko banan)
Grupa Maspex
Wprowadzenie nowych musów Tymbark do szerokiej
dystrybucji, uwzględniającej też kanał sieci chemicznych,
zostało poprzedzone zbudowaniem penetracji w wybranych
sieciach, m.in. dyskontowych. Ważnym elementem było
odpowiednie pozycjonowanie nowych produktów w ramach
szerokiej oferty musów Tymbark – zarówno pod względem
cenowym, jak i oferowanego wyboru smaków.
Nowościom towarzyszyła kampania telewizyjna i internetowa,
a także zorganizowana loteria konsumencka. Dostępne były
również materiały POS oraz zapewnione wsparcie trade
marketingowe w punktach sprzedaży detalicznej.
Nowe duże musy 100% owoców z dodatkiem witaminy C od
Tymbarku przekroczyły postawione przed nimi cele
sprzedażowe.

“

Czynniki sukcesu
Odpowiedź na potrzeby
konsumentów szukających zdrowych
i wygodnych produktów
Rozwój nowych smaków i większej
gramatury z odpowiednim
pozycjonowaniem w ramach portfolio
Szeroka dystrybucja – mocne wejście
do dyskontów

Potencjał do dalszego rozwoju dużych
opakowań został wykorzystany przez naszą
markę już kilka miesięcy później. W lutym 2022
poszerzyliśmy ofertę o trzy egzotyczne warianty
smakowe w połączeniu z guaraną, również w
gramaturze 200 g. Nowość zdobywa rzesze
fanów, pokazując, że opakowanie pouch nie jest
dedykowane tylko najmłodszym konsumentom
Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji
Korporacyjnej i Public Affairs z firmy Maspex.
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Lubella Danie na ciepło (Rurki z cukinią w sosie bolońskim;
kolanka z brokułami w sosie serowym; świderki ze szpinakiem
w sosie śmietanowym)
Grupa Maspex
W kwietniu 2021 roku na rynku pojawiły się trzy nowe produkty
pod marką Lubella Danie na ciepło - Rurki z cukinią w sosie
bolońskim, Świderki ze szpinakiem w sosie śmietanowym oraz
Kolanka z brokułami w sosie serowym.
Ich wprowadzenie było odpowiedzią na trendy
konsumenckie związane z wygodą i poszukiwaniem
produktów, które ułatwiałyby codzienne przygotowywanie
posiłków, a w szczególności realizację prostych pomysłów na
dania z makaronem.

Makro kategoria:
Produkty kulinarne

Innowacja ta była jednocześnie wejściem
marki Lubella do nowej kategorii – bazując
na ugruntowanej pozycji lidera w kategorii
makaronów i jej silnej identyfikacji z
gotowaniem i przygotowywaniem
domowych posiłków.
Głównym celem przy powstawaniu koncepcji i samego
produktu było zaoferowanie konsumentom prostego
rozwiązania na szybkie, pełnowartościowe danie z dobrym
składem i w popularnych oraz lubianych wariantach
smakowych. Efektem są dania, w którego skład wchodzi
makaron, odpowiednio dobrane suszone warzywa oraz sos.
Do przygotowania produktu potrzebna jest jedna patelnia i
gorąca woda – produkt jest gotowy po 10 minutach gotowania.
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Lubella Danie na ciepło (Rurki z cukinią w sosie bolońskim; kolanka z brokułami w
sosie serowym; świderki ze szpinakiem w sosie śmietanowym)

Grupa Maspex
Ważnym aspektem nowości był projekt
opakowania, który odzwierciedla nie tylko
ideę produktu (przygotowania na jednej
patelni), ale też jego domowy charakter. Duży
nacisk położono na przedstawienie dania tak,
jak będzie ono rzeczywiście wyglądało po
przygotowaniu w domu.
Dodatkowo zostały przeprowadzone badania konsumenckie,
podczas których produkt został oceniony pod kątem smaku,
opakowania jak i instrukcji i sposobu przygotowania.
Produkty zostały wprowadzone do dystrybucji w sklepach
zarówno wielkoformatowych, jak i małoformatowych.

Czynniki sukcesu
Odpowiedź na potrzebę szybkiego i
wygodnego w przygotowania
posiłków w domu
Wykorzystanie mocnych stron całej
marki i bazowanie na jej domowym
charakterze
Wsparcie marketingowe i
wykorzystanie potencjału mediów
społecznościowych

Towarzysząca wprowadzeniu kampania była emitowana w
telewizji, digitalu, na TikTok’u oraz innych mediach
społecznościowych przy zaangażowaniu influencerów.
W punktach sprzedaży Lubella Danie na ciepło otrzymało
wsparcie w postaci dedykowanych standów jak i miejsce na
standach z makaronem – wykorzystując tym samym siłę całej
marki Lubella.
Innowacja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze
strony konsumentów, a także uzyskała dobre wyniki
sprzedażowe. Istniejący potencjał do dalszego rozwoju już
w styczniu 2022 zaowocował wprowadzeniem na rynek
kolejnych dwóch wariantów smakowych: Wstążki z cukinią
w sosie carbonara oraz Łazanki z kapustą i pieczarkami.
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Hochland Sielski z Natury (Ser żółty w plastrach

śmietankowy; klasyczny; wyrazisty; wędzony z dziurami)
Hochland Polska
Zwycięzca w makro kategorii Nabiał – Hochland Sielski z
Natury – to ostatnia propozycja marki Hochland na drodze
wzmacniania swojej pozycji w dużej i wymagającej kategorii
żółtych serów.
Szczególnym wyzwaniem dla segmentu o dużej penetracji jest
zaproponowanie unikalnej propozycji dla konsumentów, która
będzie wychodzić poza nieodzowny obszar walorów
smakowych.

Przeprowadzone badania konsumenckie
doprowadziły do skoncentrowania się – poza
smakiem - na aspekcie lokalności, oraz
innowacyjnym opakowaniu, które jest bardzo
istotnym wyróżnikiem tego produktu.

Makro kategoria:
Nabiał

Lokalność i regionalność znalazła swoje odzwierciedlenie
w miejscu, w którym powstają nowe sery – na terenie tzw.
Zielonych Płuc Polski oraz podkreślaniu naturalności
i czystości tego regionu, gdzie zlokalizowany jest zakład
mleczarski. Również nazwa nowej marki jednoznacznie oddaje
ten aspekt produktu.

Innowacyjnym i niezwykle ważnym elementem okazało się
opracowanie nowego rodzaju opakowania, które zapewnia
dłuższą świeżość sera, dzięki szczelnemu zamknięciu na
rzep, i które jednocześnie jest bardziej przyjazne dla
środowiska w ramach filozofii zero waste. Efektem
wymagających prac technologicznych jest chronione
patentem UE opakowanie z zamknięciem na funkcjonalny
rzep.
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Hochland Sielski z Natury (Ser żółty w plastrach śmietankowy; klasyczny;
wyrazisty; wędzony z dziurami)

Hochland Polska
W opakowaniu ponadto ograniczono zużycie plastiku o
ponad 30%. Koncepcja zero waste została dodatkowo
podkreślona w możliwości późniejszego wykorzystania
opakowania do innych celów, zarówno spożywczych jak i
niespożywczych (np. przechowywania kanapek, warzyw itd.).
Wprowadzeniu 3 wariantów Hochland Sielski: Klasycznego,
Śmietankowego i Wędzonego towarzyszyła silna,
zintegrowana kampania promocyjna w telewizji, internecie,
mediach społecznościowych oraz we współpracy z
influencerami.
Z uwagi na wciąż obecne realia covidowe, zazwyczaj
prowadzone degustacje produktów miały ograniczony
charakter (choć zastąpiono je samplingiem za pośrednictwem
sklepów internetowych z żywnością), przy większym nacisku
położonym na komunikację i budowanie świadomości marki.

Czynniki sukcesu
Innowacyjne opakowanie - wpisujące
się w trendy zero waste
Odpowiedź na trend lokalności i
naturalności
Zdywersyfikowane wsparcie
marketingowe – zarówno o produkcie
jak i koncepcie opakowania

Przekaz opierał się zarówno na obszarze wizerunkowym, jak
też na aspektach związanych z samym opakowaniem i jego
racjonalnym późniejszym wykorzystaniu. Wsparcie
promocyjne dla nowych produktów było zapewnione także w
punktach sprzedaży.

Osiągnięte dotąd wyniki sprzedażowe
spotkały się z zadowoleniem producenta,
a zaplanowanie inicjatywy jako
długoterminowej sprawia, że wciąż istnieją
obszary do dalszego jej rozwoju i dotarcia z
nowymi produktami do szerszej grupy
konsumentów.
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Maybelline Lash Sensational Sky High
L’Oréal Polska
Tusz do rzęs był pierwszym produktem Maybelline New York,
kamieniem węgielnym marki. Teraz producent znów osiąga
wielki sukces na rynku maskar z nowym Sky High, który
w ciągu pierwszego roku w Polsce stał się najlepiej
sprzedającym się tuszem nie tylko w portfolio marki, ale
również na rynku.
Pomogła między innymi sława płynąca zza oceanu. Produkt
został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2020
roku i cieszył się ogromnym powodzeniem, dlatego polskie
konsumentki z niecierpliwością oczekiwały Sky High na półkach
w kraju nad Wisłą. Wprowadzenie nowego produktu pod
szyldem znanej od lat gamy Lash Sensational od Maybelline New
York dodatkowo wzmagało podekscytowanie i wysokie
oczekiwania w stosunku do produktu.

Makro kategoria:
Kosmetyki kolorowe

Praca nad innowacją oparta była na testach konsumenckich,
w których zidentyfikowano potrzebę wydłużenia rzęs przy
zachowaniu ich jak najbardziej naturalnego wyglądu.
Autentyczność okazała się niezwykle ważna dla dzisiejszego
konsumenta, również w sferze makijażu, dlatego stworzono
nową szczoteczkę która miała to zapewnić (w kształcie wieży,
bardzo giętką, aby docierała do każdej rzęsy). Do produktu
dodano także pielęgnujący ekstrakt z bambusa.
Nim produkt pojawił się w sklepach stacjonarnych, najpierw
przez dwa miesiące był dostępny w e-commerce. Marka nie
chciała odwlekać momentu wprowadzenia produktu do
sprzedaży widząc potencjał oraz coraz częstsze zapytania o Sky
High ze strony konsumentów. Poruszenie było również efektem
lokalnej masowej wysyłki do influencerów, która miała miejsce
już w styczniu 2021, aby uzyskać pierwsze opinie z rynku.
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Maybelline Lash Sensational Sky High
L’Oréal Polska
W momencie rozpoczęcia sprzedaży, zapotrzebowanie na Sky
High zaskoczyło markę. Mimo bardzo szybko zbudowanej
dystrybucji, pojawiły się braki na stanie.

“

Zarządzanie dostępnością stało się dla całego
zespołu priorytetem. Uwaga bardzo szybko
przesunęła się z planowania wsparcia
marketingowego na działania operacyjne
i strategiczne wybory, by mimo wszystko
zmaksymalizować potencjał nowości
Weronika Pleskot, senior brand manager Maybelline
New York, odpowiedzialna za wprowadzenie produktu

Ponieważ nastroje były wyczekujące, a produkt znikał z półek,
marka zrezygnowała z wcześniej zaplanowanej, szerszej
kampanii w mediach społecznościowych takich jak Facebook,
Instagram czy Youtube i skupiła się na promowaniu Sky High
w TV, a w późniejszym okresie na TikToku – jako platformie
najbardziej autentycznej, oddolnej, służącej wymianie
doświadczeń, także tych makijażowych.

Czynniki sukcesu
Wykorzystanie siły marki oraz
odniesionego sukcesu produktu na
innych rynkach
Elastyczne reagowanie na sytuację
rynkową, odpowiednio zarządzać
dostępnością produktu
Wykorzystanie potencjału
eCommerce i wsparcie ze strony
influencerów

Nawiązano współpracę z influencerkami, producent zadbał też
o wysoką widoczność w sklepie poprzez display’e
i wystawienie produktu przy kasach, aby umożliwić sprzedaż
impulsową. Co ciekawe, pomimo wysokiej rotacji produktu
występowały promocje cenowe. To przykład strategii
detalistów, by posiadać na półce produkt-gwiazdę w
najbardziej atrakcyjnej cenie (przyciąga on konsumentki,
robiące od razu pozostałe zakupy kosmetyczne).
Marka Maybelline New York jest na tyle zadowolona z
produktu i wyników sprzedaży, że w sklepach już czeka na
nas nowa odsłona Sky High – wariant Cosmic Black.
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Lenor Fresh Air Effect

(Fresh Wind; Pink Blossom; Summer Day)
Procter & Gamble Poland
Lenor Fresh Air Effect, który miał swoją premierę na polskim
rynku w czerwcu 2021 roku, był pierwotnie odpowiedzią na
potrzeby konsumentów na rynku brytyjskim. Zidentyfikowana
wartość, jaką jest uzyskanie efektu świeżości prania suszonego
w domu, tak jakby było suszone na słońcu i świeżym
powietrzu, okazała się równie istotna w Polsce jak
i całym regionie Europy Centralnej Środkowo-Wschodniej.
W przeciwieństwie jednak do rynku brytyjskiego, w naszej
części Europy głównym ograniczeniem przed wywieszaniem
prania na zewnątrz są przede wszystkim warunki
lokalowe, gdyż wielu Polaków mieszka w blokach i nie ma
dostępu do ogródka czy balkonu, oraz ryzyko wchłaniania
nieprzyjemnych zapachów z powietrza (zanieczyszczenia
i smog), a nie kapryśna pogoda jak na Wyspach.

Makro kategoria:
Gospodarstwo domowe

Odpowiedzią na te wyzwania jest innowacyjna
technologia świeżości umożliwiająca
odwzorowanie na tkaninie efektu, jakby była
suszona na słońcu i na świeżym powietrzu,
nawet jeżeli pranie było wywieszone
w mieszkaniu.
Dodatkowo, nowa linia produktów została wprowadzona
w mocno skoncentrowanej formule, pozwalającej na
wykonanie takiej samej liczby prań, jak w przypadku
regularnego płynu, z mniejszej ilości produktu.
Wszystkie te korzyści możemy znaleźć w trzech wariantach
zapachowych: Fresh Wind, Pink Blossom oraz Summer Day
dostępnych w pojemnościach 504ml oraz 840ml odpowiednio
na 36 i 60 prań.
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Lenor Fresh Air Effect (Fresh Wind; Pink Blossom; Summer Day)
Procter & Gamble Poland
Wprowadzenie produktów na polski rynek wymagało
opracowania zupełnie nowej nazwy, która w prosty
i jednoznaczny sposób odzwierciedlałaby koncept marki
i która mogłaby być wykorzystana także na pozostałych
rynkach w regionie.
Podobnie miało to miejsce w odniesieniu do przygotowania
strategii komunikacyjnej – obydwa aspekty pozostawały w
gestii lokalnego zespołu i zostały wypracowane w toku
wielomiesięcznych prac obejmujących między innymi
testowanie różnych konceptów z NielsenIQ BASES.
Nowa linia produktowa z półki premium została
wprowadzona do szerokiej dystrybucji, zarówno do sklepów
wielkoformatowych, dyskontów, drogerii sklepów
chemicznych, eCommerce, jak również do placówek handlu
małoformatowego.

Towarzyszyło temu wsparcie mediowe skoncentrowane na
budowaniu świadomości nowej linii produktowej. Co warte
podkreślenia, reklama promująca produkt została nakręcona
w Warszawie, przybliżając nowość lokalnemu konsumentowi.
W punktach sprzedaży obecne były także dodatkowe
ekspozycje nawiązujące wizualnie do tej reklamy.

Czynniki sukcesu
Innowacyjna formuła produktu
odpowiadająca na potrzeby
konsumentów
Nowy format przyciągający
świadomego konsumenta
Wykorzystanie siły marki i technologii
opracowanej dla innych rynków
Zaangażowanie lokalnego zespołu w
opracowanie nazwy i strategii
komunikacyjnej

Lenor Fresh Air Effect spotkał się z bardzo
dobrym przyjęciem ze strony konsumentów,
zyskując nowych lojalnych użytkowników, a
uzyskane wyniki sprzedażowe spełniły
oczekiwania stawiane przed nową linią
produktową.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

51

Podsumowanie
i podziękowania od autorów
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Podsumowanie
Recepta na udaną innowację jest znana i od lat niezmienna: propozycja dopasowana do potrzeb + dobry produkt +
adekwatne wsparcie. Najlepsze nowości wprowadzone w 2021 łączyło ponadto (w różnych konfiguracjach) kilka
specyficznych dla ostatniego roku cech:
Odpowiadanie na potrzeby świadomych konsumentów związanych z dbaniem zarówno o siebie, jak i
środowisko, które wyraża się w poszukiwaniu produktów naturalnych, w trendzie healthy i better for you,
jak również takich, które ograniczają wpływ na środowisko (less waste/zero waste + recykling)
Proponowanie produktów ułatwiających codzienne życie w trendzie poszukiwania wygody, a z drugiej
strony dających konsumentom przyjemność konsumpcji, nie tylko w wariancie bez wyrzutów sumienia.
Wykorzystywanie siły marki – zarówno lokalnie, jak i globalnie – poprzez rozwój innowacji w pokrewnych
kategoriach, wprowadzając nowe produkty, które osiągnęły sukces na innych rynkach, czy też proponując
oryginalne połączenia smaków.
Wykorzystanie potencjału eCommerce – zarówno jako jeden z obowiązkowych kanałów sprzedaży, ale też
obszar pozwalający z produktem do nowych nabywców.
Rosnąca rola social mediów i zaangażowania influencerów do promowania nowych produktów i
poszerzana grupy odbiorców.

Kilka słów na koniec
Podobnie jak przy poprzednich edycjach, kończymy pracę nad raportem z nadzieją, że dostarczyliśmy dużej dawki
wiedzy i inspiracji. Innowacje były, są i będą istotnym narzędziem w budowaniu przewagi rynkowej, na który każdy
producent i detalista powinni zwracać szczególną uwagę. Spojrzenie na ostatnie 30 lat rozwoju nowych produktów
pokazuje potencjał innowacji do zmieniania rynkowej rzeczywistości.
Nie powinniśmy przy tym zapominać, że wprowadzenie innowacji na rynek nie jest kwestią przypadku, a trudnym
i pracochłonnym przedsięwzięciem. Dlatego jesteśmy otwarci na dyskusję i wymianę naszych doświadczeń o tym, jak
innowacje kreować, rozwijać i wprowadzać na rynek mając nadzieję spotkać się z Wami w pracy nad projektami i na
forach w niedalekiej przyszłości.
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Podziękowania
Serdecznie dziękujemy 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 jest za każdym razem jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów pracy nad stworzeniem tego
raportu.

Zamykając czwartą edycję raportu, już z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac nad kolejną – okrągłą piątą edycją.
Do zobaczenia w przyszłym 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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