RAPORT HIT HANDLU 2020

W

Y

R
BÓ

D E TA L I S T

ÓW

HIT HANDLU
2020
Partnerzy merytoryczni:

INFORMACJA HANDLOWA

Zmiany,
zmiany, zmiany

Druga firma badawcza, nowe
kategorie, a do tego pandemia.
Tegoroczny Hit Handlu jest wyjątkowy
co najmniej z kilku powodów.

A

le zanim o nich, najpierw krótkie podsumowanie: przeprowadziliśmy 2-etapowe badanie, by wyłonić najlepiej
sprzedające się produkty w kilkudziesięciu kategoriach.
Pierwsza część to analiza paragonów, której dokonało dla nas Centrum Monitorowania Rynku (CMR) i wskazało w ten sposób
trzy najlepiej sprzedające się produkty w każdej kategorii. Druga część to wywiady telefoniczne, przeprowadzane dla nas przez
firmę badawczą Brainlab, w których detaliści wybierali, który
z owych trzech produktów danej kategorii sprzedaje się w ich sklepach najlepiej.
Ale wracając do wyjątkowości Hitu Handlu 2020. Dlaczego ta 19.
już edycja taka jest?
Tym, co wysuwa się na pierwszy plan w rozmowach, jest oczywiście pandemia. Ale tu chyba niektórzy będą zaskoczeni, w dłuższym, tzn. 12-miesięcznym okresie nie wpłynęła ona na wyniki,
co wyjaśnia w rozmowie na kolejnych stronach Elżbieta Szarejko
z CMR.
Ponadto badanie na potrzeby Hitu Handlu oddaliśmy w ręce aż
dwóch niezależnych firm badawczych. Wiemy, że miewają Państwo wątpliwości odnośnie do różnych branżowych nagród. Dlatego my pokazujemy Wam dokładnie, jak, etap po etapie, było
wykonane nasze badanie, na jakich próbach i przez jak doświadczonych badaczy.
W tym roku zmieniliśmy również kategorie, które zbadaliśmy.
Dodaliśmy trzy dotychczas nieobecne – produkty wegańskie, ekologiczne i piwo 0,0%, bo ich dystrybucja i udział w koszykach konsumentów jest już tak duży, że zasługuje na uwzględnienie.
Gratulujemy Zwycięzcom!

www.handelextra.pl
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1. WÓDKI CZYSTE

2.WÓDKI SMAKOWE

Żubrówka Biała 0,5 l

Cytrynówka Lubelska 100 ml

CEDC International

Stock Polska Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

4. PIWO
Żubr 0,5 l
Kompania
Piwowarska SA

3. WHISKY
Ballantine’s Finest 0,7 l
Wyborowa SA
(Pernod Ricard)

5. PIWO
BEZALKOHOLOWE

6. WINA DESEROWE

Żywiec 0,0% 0,5 l

Strawberry 0,75 l

Grupa Żywiec SA

CEDC International Sp. z o.o.

Carlo Rossi Refresh

ZDANIEM LAUREATÓW
JACEK WYRZYKIEWICZ,
PR & marketing
services manager
w Hochland Polska

ALMETTE ŚMIETANKOWY 150 G
Serek Almette śmietankowy został wyróżniony prestiżowym tytułem Hit Handlu 2020 jako
najlepiej sprzedający się produkt w kategorii
Serki Kanapkowe. Bardzo dziękujemy za
uzyskane wyróżnienie, tym bardziej że robimy
wszystko, aby Almette konsekwentnie dostarczało przyjemności smaku i tym właśnie
odróżniało się od konkurencji! Bardzo ważny
jest dla nas fakt, że plebiscyt Hit Handlu jest
realizowany nieprzerwanie od 19 lat i jest
głosem detalistów, który pozwala definiować preferencje zakupowe Polaków i trendy
rynkowe w FMCG. A to właśnie detaliści w tym
plebiscycie wskazują najlepiej sprzedające się
w ich sklepach produkty. Bardzo dziękujemy
za zaufanie!
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Polacy pokochali delikatne i puszyste serki Almette, jednak wielu z nich może nie wiedzieć,
że Almette jest produkowane w Polsce
– w Węgrowie, na pograniczu Mazowsza
i Podlasia. To jedyne w swoim rodzaju miejsce
z nieskażoną przez cywilizację przyrodą
– wymarzone, by właśnie tu powstawały serki
Almette, ze 100% naturalnych składników.
O ich pyszny smak dbają pracownicy zakładu
w Węgrowie – mieszkańcy miasteczka i okolic,
pełni pasji i zaangażowania, wkładający serce
w swą codzienną pracę. Polskie mleko,
z którego wytwarzane są serki Almette, jest
dostarczane głównie przez okolicznych rolników, z gospodarstw z Mazowsza i Podlasia.
Piękne krajobrazy, zachwycające zakątki,
unikatowe tereny – w nowej kampanii Almette
możemy odkryć tajemnice „węgrowskiej
krainy” wspólnie z dwiema wyjątkowymi
mieszkankami Węgrowa. Są nimi Nela
Zawadzka – finalistka „The Voice Kids”, oraz
Mariola Zenik – mistrzyni Europy
w siatkówce. Dla podkreślenia, gdzie powstaje
Almette, na opakowaniach serków pojawiło

się oznaczenie „Wyprodukowano w Polsce”.
Nowa kampania Almette to zaproszenie do
odkrywania urzekającego piękna i tajemniczych zakątków „węgrowskiej krainy”. Wobec
wyjątkowych walorów Węgrowa i okolic nie
sposób przejść obojętnie – zwłaszcza gdy
naszymi przewodniczkami zostają dwie tak
niezwykłe bohaterki. Nela Zawadzka, której
talent wokalny porwał widzów „The Voice
Kids”, z pasją i radością oprowadza po swym
rodzinnym, ukochanym Węgrowie. Wspólnie
z nią doznać możemy odrobiny magii, którą
skrywa m.in. czarodziejskie lustro czarnoksiężnika Jana Twardowskiego i zachwycić
się porywającymi widokami z Sowiej Góry
na wijącą się wśród łąk rzekę Liwiec. Mariola
Zenik – siatkarka ze słynnej, mistrzowskiej
drużyny „Złotek”, przekonuje, że Węgrów
to najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Ma tu
swoje ukochane zakątki, w których w pełni
można poczuć jedność z naturą. Poruszające
krajobrazy, wspaniała przyroda, unikatowe
zabytki, intrygujące legendy… Węgrów i okolice z całą pewnością są warte odkrycia!

www.handelextra.pl
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100% przyjemności, KTÓRĄ POCZUJESZ
wszystkimi zmysłami.

www.handelextra.pl

Serek Almette Śmietankowy został wyróżniony prestiżowym tytułem
HIT HANDLU 2020, jako najlepiej sprzedający się produkt
w kategorii SERKI KANAPKOWE.
Dziękujemy za zaufanie!
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7. WINA STOŁOWE

8. WINA MUSUJĄCE

9. WERMUTY

Carlo Rossi Sweet Red

Sowietskoje Igristoje białe

Martini Bianco 1 l

0,75 l

półsłodkie 0,7 l

Bacardi-Martini Polska

CEDC International

Henkell & Co. Polska

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

10. WODA
BUTELKOWANA

11. NAPOJE
ENERGETYZUJĄCE

Cisowianka niegazowana 1,5 l

Tiger 250 ml

Nałęczów Zdrój SA

Grupa Maspex Wadowice

12. HERBATA
Minutka Herbata czarna 100 torebek
Mokate SA

ZDANIEM LAUREATÓW
DALIA LUBERECKA,
junior brand manager
Oreo & Delicje, Jump
Poland and Baltics,
Mondelez Europe
Services

DELICJE SZAMPAŃSKIE O SMAKU
POMARAŃCZOWYM 147 G
Delicje to jedne z najbardziej znanych
i lubianych ciasteczek wśród Polaków,
które towarzyszą nam już od ponad 40 lat.
W okresie PRL-u pokochali je nasi dziadkowie i rodzice. Mały biszkopcik z pomarańczową galaretką był smakiem luksusu
i powiewem Zachodu. Ciasteczka szybko
zadomowiły się na polskich stołach. Stały
się obowiązkowym dodatkiem do kawy
i herbaty, podawano je przy okazji rodzinnych spotkań i uroczystości. Choć czasy się
zmieniły, Delicje wciąż goszczą w polskich
domach i smakują tak samo wyjątkowo
jak kiedyś. Sam sposób jedzenia Delicji
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nadal wzbudza wiele emocji! Niektórzy
pałaszują je na raz, a inni najpierw zjadają
galaretkę, a dopiero potem biszkopt.
Co ciekawe, te wyjątkowe ciasteczka produkowane są w Płońsku już od 1976 r.!
Choć gusta Polaków mocno się zmieniły od
tego czasu, a na rynek wyszło wiele innych
słodyczy, Delicje nadal są jednymi
z najczęściej wybieranych przez nas produktów, a małe Delicje Szampańskie
o smaku pomarańczowym są produktem
nr 1 w swoim segmencie*!
Legendarny smak na szczęście nie zmienił
się przez tyle lat, ale od września na
opakowaniach Delicji znajdziemy coś
nowego. Jest to logo Harmony, czyli znak
gwarancji, że pszenica wykorzystywana
do wypieku ciasteczek została pozyskana
od lokalnych rolników w sposób przyjazny dla środowiska. Tym samym kultowe
ciastka Delicje dołączają do innych marek
z portfolio Mondelēz International, które
zostały objęte programem: Lubisie, Milka
oraz BelVita.

Program Harmony jest odpowiedzią na
wyzwania współczesnego świata, zachodzące zmiany klimatyczne, a także potrzeby konsumentów, którzy przy wyborach
zakupowych coraz częściej kierują się
jakością produktów, ich składem oraz pochodzeniem poszczególnych składników.
Logo Harmony na opakowaniach Delicji
będzie dla nich gwarancją, że pszenica
wykorzystana do produkcji ciastek została
pozyskana z szacunkiem dla środowiska
i pochodzi od lokalnych producentów.
Jesteśmy dumni, że marka Delicje dołącza
do programu Harmony. Zaufanie, jakie
przez lata zdobyliśmy wśród naszych
konsumentów, jest również wielkim zobowiązaniem. Obecność w programie to
obietnica, że regionalność i troska
o planetę w dalszym ciągu będą jednym
z naszych priorytetów.

*Źródło: Nielsen, Total Poland, Sales Items,
MAT June 2020, Jaffa segment

www.handelextra.pl

www.handelextra.pl
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13. HERBATA
SMAKOWA

14. KAWA MIELONA
I W ZIARNACH

15. KAWA
ROZPUSZCZALNA

Herbapol Zielnik Polski

Prima Finezja

Nescafé Classic 100 g

Mięta 20 torebek

kawa mielona 250 g

Nestlé Polska SA

Herbapol-Lublin SA

Jacobs Douwe Egberts
Sp. z o.o.

16. CUKIERKI I LIZAKI
Tic Tac Mint 18 g
Ferrero Polska Sp. z o.o.

17. ŻELKI

18. WAFLE IMPULSOWE

Nimm2 Śmiejżelki Owocowe 100 g

Prince Polo Classic XXL 50 g

Storck Sp. z o.o.

Mondelez Polska Sp. z o.o.

ZDANIEM LAUREATÓW
SYLWIA ROKOSZ-BAĆ,
product manager
Bobo Frut & Yogolino,
Nestlé Nutrition

BOBO FRUT JABŁKO BANAN
MARCHEWKA
PO 5. MIESIĄCU 300 ML
Sok BOBO FRUT jabłko banan
marchewka, który zwyciężył w plebiscycie
Hit Handlu 2020, należy do grona naszych
bestsellerów wśród oferty soków
i nektarów BOBO FRUT. Marka jest
obecna na rynku od wielu lat i znana jest
już niejednemu pokoleniu konsumentów.
Niezmiennie przykładamy wiele uwagi,
tworząc nasze produkty, aby dostarczyć
najwyższej jakości soki i nektary BOBO
FRUT w trosce o naszych malutkich.
Tworzymy BOBO FRUT z warzyw i owoców
z dodatkiem witaminy C, bez dodatku
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cukru*. Nasze produkty spełniają nawet
do 500 razy wyższe normy jakościowe niż
produkty dla dzieci powyżej 3. roku życia.
W tym roku szczególnie zatroszczyliśmy
się również o wizerunek marki, projektując
nowe etykiety produktów! Wspieramy
je nową komunikacją BOBO FRUT WIELKA
TROSKA O MALUTKICH.
Średnia cena rynkowa: ok. 3,89 zł za 300 ml.
Nestlé Polska S.A. to producent żywności
dla niemowląt i małych dzieci
w kategoriach mleko modyfikowane,
dania i soki, kaszki, przekąski. Marki
obecne w portfolio firmy to m. in NAN 2,
LITTLE STEPS 2, Gerber, Gerber Organic,
Bobo Frut, Nestlé, Sinlac.

*zawiera naturalnie występujące cukry

www.handelextra.pl

WIELKA TROSKA
O MALUTKICH

Najmniejsi potrzebują najwięcej
uwagi i troski
Dlatego BOBO FRUT tworzymy specjalnie dla dzieci
od 5. miesiąca do 3. roku życia, ze składników
wyselekcjonowanych z największą starannoscią.

aż do 500 x wyższe normy

niż dla produktów powyżej 3. r.ż.
www.handelextra.pl

tylko z owoców i warzyw
z witaminą C 91
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21. FIGURKI
CZEKOLADOWE
19. CIASTKA

20. TABLICZKI CZEKOLADOWE

Delicje Szampańskie pomarańczowe 147 g

Wedel Czekolada Gorzka 100 g

Mondelez Polska Sp. z o.o.

Lotte Wedel Sp. z o.o.

Goplana Mikołaj
nadziewany karmelem 30 g
Colian Sp. z o.o.

24. SŁONE
PRZEKĄSKI
Lay’s Zielona

22. BATONY CZEKOLADOWE

23. PRALINY

Snickers 50 g

Wedel Ptasie Mleczko waniliowe 380 g

Mars Polska Sp. z o.o.

Lotte Wedel Sp. z o.o.

Cebulka 140 g
Frito Lay Poland
Sp. z o.o.

ZDANIEM LAUREATÓW
BEATA DZIĘGIEL-CZECHOWSKA
brand manager Graal

FILETY Z MAKRELI W SOSIE
POMIDOROWYM 170
Filety z makreli w sosie pomidorowym
170 g, Hit Handlu 2020, to topowy produkt
marki Graal od ponad 20 lat. Wysoka
jakość wyselekcjonowanej makreli
w charakterystycznym dla marki
Graal sosie pomidorowym to
nieprzemijający hit sprzedażowy.
Makrela to wciąż najbardziej ulubiona
przez Polaków kategoria ryb i stanowi
27% udziału w rynku konserw rybnych
(dane AC Nielsen 08.2020 r. w ujęciu
wartościowym) i wciąż rośnie (14,3% dane
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AC Nielsen wartościowo YTD 08.2020).
Filet z makreli w sosie pomidorowym Graal
nieustannie królują w rankingu topów
sprzedażowych (nr 1 wśród puszek rybnych
wg AC Nielsen wartościowo 08.2020).
Ten tradycyjny smak jest doceniony przez
konsumentów za jakość, bezpieczeństwo
i powtarzalność smaku, pochodzi od
polskiego producenta, który od lat 31 lat
produkuje ryby.
Produkty Graal są wspierane największą
w historii kampanią Graal obejmującą
telewizję, digital oraz działania trademarketingowe, rozpoczęliśmy promowanie
w czerwcu 2020, kampania jesienna to
zwiększenie siły promocyjnej: połączyliśmy
w kampanii wizerunkowej Graal pokazanie
walorów i okazji spożycia ryb oraz

benefitów ryby Graal z szeroką akcją
sprzedażową: loterią, w której atrakcyjne
nagrody zachęcają do zwiększonych
zakupów przez konsumentów.
Naszą ambicją jest zwiększenie spożycia
ryb przez Polaków, wykształcenie
zdrowego nawyku, którym jest codzienna
porcja ryb Graal dla zwiększenia
odporności i zdrowego stylu życia.
W przyszłości planujemy zwiększyć skalę
podjętych działań edukacyjnych
w zakresie zdrowego żywienia i miejsca ryb
w codziennym jadłospisie. Wiemy,
że to jedyna droga, by zwiększyć rotację
w sklepach w długofalowa, podpieramy to
nieustannymi działaniami wspierającymi
sprzedaż. Graal w rytmie życia.

www.handelextra.pl

www.handelextra.pl
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25. DESERY
INSTANT

26. DANIA
GOTOWE

27. DANIA GOTOWE
ŚWIEŻE

Winiary Galaretka

Pudliszki Flaki wołowe

Morliny Polędwiczki

truskawkowy smak 71 g

po zamojsku 500 g

z kurczaka panierowane

Nestlé Polska SA

HJ Heinz Polska Sp. z o.o.

350 g
Animex Foods Sp. z o.o.

28. ZUPY ŚWIEŻE
Pan Pomidor & Bazylia zupa krem 400 g

29. BULIONY

Firma Bracia Urbanek,

30. PIZZA MROŻONA

Knorr Kostki rosołowe 6 sztuk

Dr. Oetker Guseppe z szynką i pieczarkami 425 g

Andrzej i Jacek Urbanek Sp. j.

Unilever Polska Sp. z o.o.

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.

ZDANIEM LAUREATÓW

JOANNA DĄBROWSKA,
group brand manager, Storck

NIMM2 ŚMIEJŻELKI 100 G
Nimm2 Śmiejżelki to marka, która idealnie
łączy pyszne, intensywnie owocowe smaki
i atrakcyjne kształty żelków z dbałością
o najwyższą jakość składników. Wszystkie
produkty pod marką Nimm2 Śmiejżelki
zawierają naturalne soki owocowe oraz
aż sześć witamin (niacynę, witaminę
E, B6, B12, kwas pantotenowy, biotynę),
pozbawione są natomiast sztucznych
barwników i konserwantów. Pierwszym
wariantem, wprowadzonym na polski
rynek w 2004 r., były właśnie Nimm2
Śmiejżelki 100 g – wyjątkowe żelki
o owocowych kształtach i sześciu
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pysznych smakach.
Produkt zyskał tak duże uznanie
konsumentów, że szybko uplasował się
w ścisłej czołówce kategorii Żelków
w Polsce, pozostając w niej do dziś.
Mocnym dowodem potwierdzającym
wyjątkową pozycję rynkową Śmiejżelków
100 g jest prestiżowy tytuł Hit Handlu,
którym produkt został uhonorowany
już po raz szósty.
Nimm2 Śmiejżelki to wicelider rynku*
o systematycznie rosnących udziałach
i najsilniej wspierana marka żelków
w Polsce**. Inwestujemy zarówno
w budowanie wizerunku marki poprzez
różnorodne media (TV, kino, internet,
reklamę zewnętrzną), jak i w promocję
oraz ekspozycję naszych produktów
w punktach sprzedaży.
W ubiegłym roku zdecydowaliśmy się
na odświeżenie opakowań naszych

klasycznych produktów (w tym
nagrodzonego bestsellera).
Zależało nam na podkreśleniu radosnego
charakteru marki oraz na jeszcze lepszym
wyeksponowaniu jej racjonalnych
benefitów: naturalnych soków
owocowych i witamin.
Wszelkie zmiany w marce Nimm2
Śmiejżelki wprowadzamy po to, aby
w jak najpełniejszy sposób odpowiedzieć
na oczekiwania i potrzeby małych i dużych
miłośników żelków. Uśmiech rysujący się
na ich twarzach, jak również zadowolenie
naszych partnerów handlowych – to dla
nas najwspanialsze nagrody.
*Storck za Nielsen – Panel Handlu
Detalicznego, rynek: cała Polska z dyskontami
(food), sprzedaż wartościowa, okres 09.2019
– 08.2020, kategoria: Żelki
**Źródło: OCR, media: wydatki cennikowe,
kategoria: żelki, 01-12.2019

www.handelextra.pl

35. PRODUKTY WEGAŃSKIE
Sante Kotlety sojowe

36. PRODUKTY
EKOLOGICZNE

à la schabowy 100 g

Bakoma Jogurt Bio naturalny 140 g

Sante A. Kowalski Sp. j.

Bakoma SA

REKLAMA

31. MROŻONE DANIA
MĄCZNE
Proste Historie
Pyzy z mięsem 450 g
Iglotex SA

32. MROŻONE
MIESZANKI WARZYWNE
Hortex Włoszczyzna paski 450 g
Hortex Sp. z o.o.

33. MROŻONE RYBY
Frosta Złote paluszki rybne
300 g
Frosta Sp. z o.o.

34. ŻYWNOŚĆ
DLA DZIECI
Bobo Frut sok jabłko-banan-marchewka 300 ml
Nestlé Polska SA

www.handelextra.pl

95

RAPORT HIT HANDLU 2020

37. KARMA
DLA ZWIERZĄT

38. MLEKO UHT

39. MLEKO ŚWIEŻE

Łaciate 2,0% 1000 ml

Łaciate 3,2% 1000 ml

KiteKat z kurczakiem

Spółdzielnia Mleczarska

Spółdzielnia Mleczarska

w sosie 100 g

Mlekpol

Mlekpol

Mars Polska Sp. z o.o.

41. KEFIRY
Kefir Luksusowy
naturalny 400 g

40. JOGURTY
Zott Jogobella Classic malina/poziomka/
brzoskwinia/wiśnia 150 g

Okręgowa Spółdzielnia

42. ŚMIETANY I ŚMIETANKI

Mleczarska

Piątnica Śmietana 18% do zup, sosów

w Krasnymstawie

i sałatek 200 g
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Zott Polska Sp. z o.o.

w Piątnicy

43. SERKI
KANAPKOWE
Almette śmietankowy
150 g
Hochland Polska
Sp. z o.o.

44. SERY ŻÓŁTE PACZKOWANE

45. SERY TYPU
COTTAGE CHEESE

Mlekpol Ser Gouda w plastrach 150 g

Serek wiejski naturalny 200 g

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Piątnicy

46. LODY
IMPULSOWE

47. LODY
FAMILIJNE

48. KECZUPY

Algida Big Milk

Koral Lody koktajlowe

Łagodny 480 g

Śmietankowy 100 ml

krówka-kukułka 400 ml

HJ Heinz Sp. z o.o.

Unilever Polska Sp. z o.o.

PPL Koral, Józef Koral

Pudliszki Ketchup

Sp. j.
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49. MUSZTARDY
Kamis Musztarda
Sarepska ostra 185 g
McCormick Polska

50. MAJONEZY
Winiary Majonez
Dekoracyjny 400 ml
Nestlé Polska SA

51. SAŁATKI WARZYWNE
Lisner O Mamo! sałatka warzywna

Sp. z o.o.

z jajkiem 150 g
Lisner Sp. z o.o.

53. WĘDLINY
PACZKOWANE
Krakus Szynka

52. KONSERWY RYBNE
Filety z makreli w sosie pomidorowym 170 g
Graal SA

Konserwowa Exportowa

54. PARÓWKI

120 g

Berlinki Classic 250 g

Animex Foods Sp. z o.o.

Animex Foods Sp. z o.o.
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56. PASZTETY

55. KABANOSY

Profi Wielkopolski Pasztet

Tarczyński Exclusive Go! drobiowy 50 g

z drobiem firmowy 131 g

Tarczyński SA

Profi Sp. z o.o.

58. MAKARONY
Lubella Classic
świderki 500 g
Grupa Maspex
Wadowice

59. CUKIER
Polski Cukier biały
1000 g
Krajowa Spółka
Cukrowa SA

62. ŚRODKI
DO PŁUKANIA
TKANIN
Lenor Spring Awakening

61. ŚRODKI DO PRANIA
Ariel Allin1 kapsułki żelowe 28 sztuk

930 ml
Procter and Gamble

57. OLIWY
Monini Oliwa z pierwszego
tłoczenia 250 ml
Monini Polska Sp. z o.o.

60. BAKALIE
Sonpex Słonecznik
prażony solony
z przyprawami 150 g
Sonpex AIK Janeczek
Sp. j.

63. ŚRODKI
DO MYCIA NACZYŃ
Ludwik Płyn do mycia
naczyń miętowy 1000 g
Grupa Inco SA

Polska Sp. z o.o.

Procter and Gamble Polska Sp. z o.o.

64.
UNIWERSALNE
ŚRODKI
CZYSTOŚCI
Ajax Floral Fiesta
Konwalie uniwersalny
płyn do mycia 1000 ml
Colgate-Palmolive
(Poland) Sp. z o.o.
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65. ARTYKUŁY HIGIENICZNE
PAPIEROWE
Regina Papier toaletowy rumiankowy 8 sztuk
Delitissue Sp. z o.o. (Grupa Sofidel)

www.handelextra.pl

Kreatywność
i innowacje

Nowinki to coś, co branżowi obserwatorzy lubią najbardziej.
Te zaś mogą stać się przebojami rynkowymi.
Potrzebują na to tylko więcej czasu.
Być może już w kolejnym Hicie Handlu?

N

ajlepiej sprzedające się produkty to
nie wszystko. Wiele firm wykazuje się innowacyjnym podejściem
w różnych aspektach swojej działalności.
I je także chcieliśmy docenić. To nagrody specjalne redakcji „Handlu”. Pokazujemy w nich
przykłady kreatywności produktowej (jak
niecodzienne kształty, połączenia produktów
oraz nowinki odpowiadające na rynkowe nipasztety_197_119_3.pdf

1

29.09.2020

sze), ale i prośrodowiskowego podejścia. Bo
choć oczywiście każdy producent pewnie
chce mieć w portfelu jak najwięcej „bestsellerów”, to takie nowinki i niestandardowe
działania są potrzebne do rozwoju rynku, do
rozwoju kategorii i ściągania do niej nowych
konsumentów. Zwłaszcza że – jak pokazują
badania Nielsena – Polacy na tle innych narodów szczególnie upodobali sobie innowacje.

14:39

Zachęcamy więc do ich wdrażania na różnych
polach i do rozbudowywania portfela, ale
też do sięgania po innowacyjne rozwiązania
technologiczne na etapie produkcyjnym czy
dowolnym innym, już niewidocznym gołym
okiem dla konsumenta. Jesteśmy tu od tego,
żeby takie działania dostrzec, opisać, uhonorować. Co niniejszym czynimy i serdecznie
gratulujemy Zwycięzcom.
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Nagrody
specjalne redakcji
Czyli jakie działania, produkty i rozwiązania zwróciły
uwagę „Handlu”. Bo nie tylko bestsellerami
handel i „Handel” żyją.

Sokołów – za dostosowywanie
asortymentu do potrzeb
współczesnego klienta
Wyjaśnienie: Każdego roku
wprowadzany jest szeroki wybór
nowości produktowych,
a wśród linii można wymienić m.in.
Naturrino (naturalne wędliny),
Sokoliki (produkty dla dzieci
wyróżniające się krótkim i czystym
składem) czy Z Gruntu Dobre
- linia produktów roślinnych.
produktów roślinnych.

Mlekovita – za innowacyjne
i ekologiczne podejście
do biznesu
WYJAŚNIENIE: Firma chce
zredukować ilość tworzyw
sztucznych aż o 100 tys. kg
w skali roku (poprzez m.in.
zmniejszenie grubość folii dolnej
w opakowaniach serów żółtych),
uruchomiła także e-sklep,
w którym można zaopatrzyć się
w produkty bogate w białko.

McCain – za innowacyjne
podejście do tradycyjnego
produktu
Wyjaśnienie: Smak frytki zależy
nie tylko od gatunku ziemniaka,
ale też sposobu jego cięcia.
Producent wprowadził nową linię
ekstrachrupiących produktów
StreetFood, które przygotowane
w domu smakują tak jak kupione
w restauracji lub food trucku.
Te w kształcie
liter „u” i „v”
nadają się do
nabierania
dipów,
a rustykalne
ze skórką na
niedzielny obiad.
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Bartex – za konsekwentne rozwijanie
dystrybucji we wszystkich formatach handlu
i niszach rynkowych
Wyjaśnienie: Obchodzący w tym roku 30-lecie
powstania producent i importer oferuje największą
gamę win na polskim rynku. Dystrybuuje
i sprzedaje także napoje wysoko- i niskoprocentowe
oraz bezalkoholowe, podążając za trendami
i śmiało wchodząc w rynkowe nisze, takie jak wina
koszerne, nawet w małym formacie jego marka
David Mogen jest w czołówce zasięgu dystrybucji,
co potwierdzają badania CMR.

Müller – za ciekawe
i nieoczywiste
połączenie produktów
Wyjaśnienie: Produkty
Fusion firmy Müller to
połączenie jogurtu i kefiru,
a więc śniadania i przekąski
w jednym. Stanowią więc
rozwiązanie dla tych,
którym trudno wybrać
między tymi dwoma
napojami.

www.handelextra.pl

Prawie
400 mln transakcji

O badaniu zrealizowanym na potrzeby tegorocznego Hitu Handlu
rozmawiamy z Elżbietą Szarejko z Centrum Monitorowania Rynku.

„HANDEL”: Analizujecie 4 mln paragonów
dziennie, a ile zostało przeanalizowanych na
potrzeby Hitu Handlu?
Na potrzeby badania przeanalizowaliśmy
prawie 400 mln transakcji zarejestrowanych
w sklepach małoformatowych do 300 mkw.
w okresie ostatnich 12 miesięcy.
A z ilu sklepów pochodziły?
Zbadaliśmy paragony z kilku tysięcy sklepów
małoformatowych do 300 mkw. Są wśród
nich zarówno placówki niezależne, działające
pod szyldami miękkiej i twardej franczyzy, jak

i należące do sieci scentralizowanych.
Czym różniły się paragony w analizowanym
okresie, czyli od lipca 2019 r. do czerwca
2020 r., od tych z poprzedniej edycji badania?
Paragonów było nieco mniej niż przed rokiem,
ponieważ epidemia koronawirusa i wszelkie
związane z nią obostrzenia, obawy klientów
i zmiana stylu życia sprawiły, że liczba transakcji w sklepach małoformatowych wyraźnie
się obniżyła. W tygodniach z lockdownem
placówki małoformatowe odwiedzało nawet

o 20-30% klientów mniej rok wcześniej, później
te różnice były już znacznie mniejsze, ale nawet
w sierpniu czy wrześniu nie udało się wrócić do
poziomu liczby transakcji sprzed roku. Łącznie w okresie 12 miesięcy, od września 2019 r.
do sierpnia 2020 r., liczba transakcji w sklepach
małoformatowych spadła o 11%, dlatego też
w tegorocznej edycji badania mieliśmy mniej
paragonów do przeanalizowania, trzeba jednak
zaznaczyć, że liczba sprzedanych w tym czasie produktów paczkowanych pozostała na takim samym
poziomie jak rok wcześniej, a łączna wartość ana-
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lizowanych transakcji była nawet o kilka procent
wyższa niż przed rokiem.
Wielu, również rynkowych ekspertów, było
przekonanych, że pandemia zaburzy pewien
podział widoczny na rynku.
Jak to wygląda po analizie tak ogromnej
liczby transakcji?
Rzeczywiście można się było spodziewać uwidocznienia pewnych trendów. Np. tego, że będą
wygrywać większe opakowania, te familijne. Jednak, patrząc na 12 miesięcy, nie widać większych
zmian, tzn. liderzy pozostali liderami. Zmiany
były chwilowe, ugruntowane marki dalej dobrze się sprzedawały, a właściwie nawet lepiej
– w niepewnych czasach konsumenci sięgali po
to, co znali. Ale też podkreślenia wymaga to, że
spektakularnych przetasowań nie było już dawno. Zazwyczaj jest tak, że jak ktoś już trafi w gust
konsumentów, to długo się utrzymuje. Oczywiście zdarzają się wyjątki – tak było kilka lat temu
z debiutem batonu Knoppers. W czasie lockdownu wzrosła np. sprzedaż puszek piwa kosztem
butelek piwa, ale akurat to nie zmieniło wyniku
całej kategorii w dłuższym okresie. Konsument,
zwłaszcza w mniejszych sklepach, jest przyzwyczajony do tego, co lubi.

To też jasna podpowiedź dla detalistów
– mieć wszystkie Hity Handlu na półce! Warto tu jednocześnie podkreślić, że
choć sama pandemia niewiele, jak widać
zmieniła, to całkiem sporo dzieje się w różnych, relatywnie „młodych” kategoriach.
A tych przybywa – z nisz stają się masowe.
Uwzględniamy w tegorocznym badaniu np. kategorie produktów ekologicznych, wegańskich
czy piw 0,0 %, których wcześniej nie było.
I to pokazuje ważną zmianę w sprzedaży – to już nie jest ciekawostka, mikronisza,
którą nie wiadomo do czego odnieść, ale
regularnie kupowane produkty, które wpisały się w nasze nawyki, stają się coraz większymi, pełnoprawnymi kategoriami, które
warto analizować. Produkty ekologiczne
z certyfikatem to taka przykładowa kategoria,
która już na stałe weszła do asortymentu sklepów.
Z raczkującej stała się trendem. Być może w kolejnych latach będziemy to samo obserwować np.
w przypadku win bezalkoholowych, czy wydzielać nowe grupy/kategorie z już istniejących
– widzę tu perspektywy np. dla funkcjonalnych
produktów mlecznych, funkcjonalnych napojów czy takich słodyczy.

CMR
jest niezależną agencją badawczą
specjalizującą się w analizach
danych transakcyjnych
pozyskiwanych drogą elektroniczną
z kas fiskalnych zainstalowanych
w sklepach spożywczych. Przez
ostatnie 12 lat zbudowaliśmy
reprezentatywną próbę kilku tysięcy
sklepów, z których otrzymujemy
informacje o każdej pojedynczej
transakcji. Dane z próby są
odpowiednio ważone, tak aby
odzwierciedlały liczebność i strukturę
populacji sklepów spożywczych
w Polsce. Próba obejmuje
sklepy niezależne, spółdzielcze,
franczyzowe, a także sklepy
należące do zorganizowanych sieci
scentralizowanych. Badaniem objęte
są zarówno sklepy małoformatowe
do 300 mkw., supermarkety
301-2500 mkw, jak i kioski
oraz saloniki prasowe.

Hit Handlu w liczbach – I etap badań
(realizowany przez Centrum Monitorowania Rynku)

400 mln

Tyle transakcji zostało przeanalizowanych,
aby wyłonić trzy najlepiej sprzedające się
produkty w 65 kategoriach.

300 mkw.

Analiza obejmowała paragony ze sklepów
o powierzchni nie większej niż ta.
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12 miesięcy
Takiego okresu dotyczyło to badanie.

Kilka tys.
Paragony pochodziły z takiej liczby placówek
działających w ramach sieci scentralizowanych,
franczyz miękkich i twardych oraz będących
niezależnymi sklepami.

www.handelextra.pl

Zaangażowani
w dzielenie się
wnioskami

Rozmowy z detalistami to wyzwanie, ale poza wyłonieniem laureatów
udało się pozyskać kilka innych, ciekawych spostrzeżeń –
opowiada Michał Gmurek z firmy Brainlab, która przeprowadzała badanie.

„HANDEL”: Jak przeprowadziliście
państwo badanie?
Przygotowaliśmy kwestionariusz, dobraliśmy
losowo sklepy ze wszystkich województw,
aby próba była ogólnopolska. Następnie
nasi ankieterzy przystąpili do przeprowadze-

nia wywiadów telefonicznych z detalistami.
Istotnym aspektem jest tu to, że wywiady
– pytanie o najlepiej sprzedający się produkt
w danej kategorii – oznaczały wybór spośród
trzech najlepiej sprzedających się, wskazanych
na podstawie wcześniejszej analizy parago-

nowej, a więc rzeczywistych transakcji. Mówimy o danych zbieżnych z rzeczywistymi
poziomami sprzedaży tych marek. A potem
my – dodatkowo przeprowadzając rozmowy
z detalistami – dżymy jeszcze do uzyskania
kolejnego potwierdzenia wiedzy płynącej
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z tych automatycznych (paragonowych) analiz i wyłonienia lidera, wskazanego przez detalistów.
I jak się państwu rozmawiało?
To bardzo zapracowani ludzie, więc staraliśmy się docierać w godzinach wczesnopopołudniowych, żeby zwiększyć skuteczność
dotarcia. To była bardzo dobra decyzja – rozmowy poranne przy wzmożonym ruchu nie
były możliwe. Niektórzy na tyle zaangażowali
się w rozmowę z naszymi ankieterami, że wykazywali chęć dzielenia się większą liczbą danych, obserwacji i wniosków niż te zakładane.
A największe wyzwanie?
Nie we wszystkich sklepach dostępny był pełen asortyment – w niektórych placówkach
brakowało np. zup świeżych i innych dań
gotowych. Nasi rozmówcy tłumaczyli, że to
między innymi kwestia tego, iż brakuje im
sprzętu do przechowywania takiego towaru
i wystarczającej przestrzeni w sklepie.
Asortyment to w ogóle temat ciekawy,
bo pojawiają się tu wątki lokalne, przynajmniej w naszych, mniej formalnych
rozmowach z właścicielami sklepów.
Właśnie! W naszych wywiadach też się poja-

Poza kwestią niedostępności
niektórych kategorii wyszło nam,
że świetnie sprzedają się produkty
regionalnych wytwórców
wiły. Poza kwestią niedostępności niektórych
kategorii wyszło nam, że świetnie sprzedają się produkty regionalnych wytwórców
– zwłaszcza w przypadku nabiału. Pokazuje
to, że sklepy cały czas prowadzą lokalną analizę rynku i potrafią świetnie zróżnicować
ofertę, mając gdzieś w pobliżu „swojego” producenta.
Czy zdarzało się, że nie było jasnego
lidera danej kategorii?
W skali ogólnopolskiej w każdej z nich pojawiała się w końcu marka, która wyprzedzała
pozostałe.

BRAINLAB
działa na rynku od ośmiu lat.
Prowadzi badania jakościowe
i ilościowe zarówno
z wykorzystaniem komunikacji
zdalnej (wywiady telefoniczne oraz
online), jak i pracy ankieterów
w terenie. Wśród jej klientów są m.in.
branża FMCG i handlowa z takimi
graczami jak Media Saturn Holding,
ZT Kruszwica, Gatta, Tesco, Danone
czy Rossmann.

Hit Handlu w liczbach – II etap badań
(realizowany przez Brainlab)

1000

Tyle wywiadów telefonicznych zostało
łącznie przeprowadzonych z detalistami.

Kwotowo-losowy

Taki był dobór próby, dobrane sklepy
zlokalizowane były w całej Polsce.
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Detaliści wskazywali, który
z trzech produktów (wyłonionych
na podstawie analizy
paragonowej) najlepiej sprzedaje
się w ich placówce w kategorii,
o którą pytał ankieter.
Choć w regionach wybór
niektórych produktów rozkładał się
równomiernie, to w skali kraju
w każdej kategorii udało się wybrać
niekwestionowanego zwycięzcę.

www.handelextra.pl

Hit Handlu 2020 i co dalej?
Oczywiście zachęcamy do chwalenia się tą nagrodą. A na pytanie „co dalej”,
odpowiadamy: będziemy mieli dla Was, Drodzy Detaliści, a także dla Was,
Drodzy Producenci, jeszcze więcej podpowiedzi o tym, co dzieje się
na półkach i co warto na nie włożyć.

W

ciąż cieszymy się z Państwem nagrodami i jednocześnie szykujemy już
do kolejnej edycji Hitu Handlu. Bo
tegoroczne zmiany, a więc zatrudnienie drugiej,
niezależnej firmy badawczej to tylko początek
rozwoju Hitu Handlu. Będziemy dodawać kolejne kategorie wraz z ich rozwojem w sklepach
małoformatowych, bacznie obserwując to, co
przestaje już być mikroniszą, a staje się ciekawym wyróżnikiem i obowiązkowym zestawem
produktów na półce, ale też wydzielać z dotych-

czasowych kategorii subkategorie wedle podobnego schematu. Będziemy poszerzać kategorie
o kolejne, oczywiście związane z prowadzeniem
biznesu detalicznego, by – z jednej strony – podpowiedzieć Państwu, co jest najbardziej cenione
przez konsumentów, więc warto mieć w sklepie,
a z drugiej – uhonorować tych producentów/
dystrybutorów, którzy najlepiej odpowiedzieli
na potrzeby Polaków.
Niezależnie od tego wydarzenia przez cały rok
chcemy służyć Wam różnymi podpowiedziami,

rozwiązaniami, inspiracjami do prowadzenia
działalności handlowej. Takie treści można znaleźć m.in. w naszej sekcji: Z praktyki, która znajduje się dwie strony za raportem o Hicie Handlu. Pokazujemy tu rozwiązania finansowe
i motoryzacyjne, które mogą Państwa zainteresować, rozwiązany jest też zawsze jakiś problem
prawny, z którym do nas dzwonicie lub piszecie. Do tego któryś z praktyków branży FMCG
i handlowej podpowiada – na co on, będąc przecież
również konsumentem – zwraca uwagę w sklepie.
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