
W
YBÓR DETALISTÓW

HIT HANDLU
2021

RAPORT

HIT HANDLU

Fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

Fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 

Partnerzy merytoryczni:



Hit Handlu:  
niezależny wybór 
detalistów  
z całej Polski
Jak co roku świętujemy wraz 
z twórcami najlepiej sprzedających 
się produktów, a teraz także  
z dostawcami najlepszych 
produktów i usług na potrzeby 
detalistów. Gratulujemy!

Na początek krótko o naszym plebiscycie Hit Handlu. 
Świadomi tego, jak postrzegane są niejedne branżowe 
nagrody, oddaliśmy te nasze w ręce dwóch niezależ-

nych firm badawczych. Najpierw CMR zrobił dla nas analizę  
540 mln (!!!) paragonów, czyli zapisów transakcji zrealizowanych 
od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r. w sklepach do 300 mkw. 
W ten sposób analitycy firmy wyłonili trzy najlepiej sprzedające 
się produkty w 66 kategoriach. Później ankieterzy drugiego in-
stytutu badawczego Brainlab ruszyli do telefonów. Porozmawiali 
łącznie w maju 2021 r. z 1050 detalistami (kierownikami i właści-
cielami sklepów) z całej Polski. Pytali ich, który z trzech produk-
tów (w danej kategorii) sprzedaje się u nich najlepiej. Dodatkowo 
w tym roku prosili o wskazanie, z którym ubezpieczycielem, ban-
kiem, firmą telekomunikacyjną współpracują (bądź chcą współ-
pracować), a także którą markę samochodu dostawczego wybrali 
(bądź zamierzają wybrać) na potrzeby prowadzonego biznesu. 
Oprócz wskazań konkretnych dostawców mamy jeszcze kom-
plet odpowiedzi na najważniejsze pytanie: dlaczego. A więc za co 
mały i średni biznes, bo o takim mowa, ceni owe firmy. 
Redakcyjnie nie mogliśmy się oprzeć, by nie docenić też innych, 
nietuzinkowych i skutecznych działań producentów FMCG. 
Tak wybraliśmy pięć firm, które otrzymały nagrody specjalne. 
Jak zawsze pozostaje na koniec kwestia – co dalej. Co z tą wie-
dzą i z tymi wynikami zrobić, jakie tendencje rysują się na hory-
zoncie i jak najlepiej wykorzystać je na potrzeby prowadzonego 
biznesu. O to również zadbaliśmy i prezentujemy na koniec 
naszego raportu.Fo
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3. PIWO
Żubr 0,5 l

Kompania Piwowarska SA

2. WHISKY
Ballantine’s Finest 0,7 l

Wyborowa SA (Pernod Ricard)

1. WÓDKI CZYSTE
Żubrówka Biała 0,5 l

CEDC International Sp. z o.o.

4. PIWO  
BEZALKOHOLOWE
Lech Free 0,0% 0,5 l

Kompania Piwowarska SA

5. WINA DESEROWE
Carlo Rossi Refresh Strawberry 

0,75 l

CEDC International Sp. z o.o.

6. WINA STOŁOWE
Carlo Rossi Sweet Red 0,75 l

CEDC International Sp. z o.o.
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cakes, czyli biszkoptów z galaretką. Od 
lat nasz produkt chętnie jest wybierany 
przez konsumentów, dlatego cieszy nas ich 
niesłabnące zaufanie. To właśnie dzięki nim 
Delicje Pomarańczowe zostały ponownie 
wyróżnione tytułem Hit Handlu 2021  
i ogromnie chcielibyśmy za to 
podziękować. Fakt, że miłośnicy słodyczy 
w dalszym ciągu sięgają po ciastka, 
które doskonale znają, bardzo wiele 
dla nas znaczy. Zarówno biszkopty z 
pomarańczową galaretką, jak  
i pozostałe warianty smakowe to idealna 
propozycja na rodzinne spotkania, 
ponieważ ich smak łączy pokolenia. 
Jako Mondelēz International co roku 
wspieramy sprzedaż produktu poprzez 
aktywacje konsumenckie, m.in. loterie, 
które są okazją dla konsumentów nie 
tylko do rozkoszowania się oryginalnym 
smakiem Delicji, ale również do wygrania 
atrakcyjnych nagród pieniężnych lub 
rzeczowych. Delicje to produkt z długą 
historią, a my cieszymy się, że możemy 
w dalszym ciągu ją tworzyć, wykorzystując 
przy tym różne rodzaje promocji.

DELICJE SZAMPAŃSKIE  
POMARAŃCZOWE 147 G
Delicje Szampańskie Pomarańczowe, 
nieustannie produkowane zgodnie 
z tradycyjną recepturą, już od ponad 
40 lat rozpieszczają podniebienia 
wszystkich konsumentów. Delikatne 
biszkopty z pomarańczową galaretką, 
oblane warstwą mlecznej czekolady to 
ciasteczka, których wyjątkowy smak 
pokochały pokolenia. Nie dziwi więc 
nas fakt, że akurat ten wariant Delicji 
nieustannie gości w polskich domach, 
a Polacy sięgają po niego najczęściej przy 
okazji rodzinnych spotkań i uroczystości, 
ale także wtedy, kiedy mają ochotę 
zasmakować tradycji. 
Za kultowymi ciastkami produkowanymi 
przez Mondelēz International kryje się 

długa historia. Po raz pierwszy zostały 
wprowadzone na rynek  
w 1976 r., od razu zdobywając uznanie 
pośród konsumentów. Od ponad 40 lat 
produkowane są w Płońsku, a my jesteśmy 
dumni, że od 2010 r. możemy zajmować 
się ich produkcją oraz dystrybucją. 
Wychodząc naprzeciw zmieniającym się 
potrzebom konsumentów, dla których 
liczy się już nie tylko smak, ale też jakość 
i sposób pozyskiwanych składników, 
Delicje dołączyły do programu Harmony, 
do którego należą również inne produkty 
z naszego portfolio (Lubisie, Milka oraz 
BelVita). Od 2021 r. wykorzystujemy 
przy ich produkcji pszenicę pozyskiwaną 
w zrównoważony sposób. Mając tak 
kultowe ciastka, czujemy się w obowiązku, 
aby kłaść duży nacisk na wspieranie 
lokalnych środowisk farmerów, dbając 
jednocześnie o nasze środowisko.
Delicje Szampańskie o smaku 
pomarańczowym (147 g) są w czołówce 
najlepiej sprzedających się produktów 
w kategorii ciastek. Drugi rok z rzędu 
pozostają również liderem w kategorii jaffa 

KLAUDIA 
RUSINOWSKA,  
junior brand 
manager, bakery, 
Poland & Baltics, 
Mondelez Polska

ZDANIEM LAUREATÓW



Delicje_Reklama_Handel_215x280mm.indd   1 10.06.2021   13:13



9. HERBATA
Minutka Herbata czarna 100 torebek

Mokate SA

15. WAFLE IMPULSOWE
Prince Polo Classic XXL wafelek z nadzieniem 

kakaowym w polewie 50 g

Mondelez Polska Sp. z o.o.

8. NAPOJE  
ENERGETYZUJĄCE
Tiger 250 ml

Grupa Maspex Wadowice

14. ŻELKI
Nimm2 Śmiejżelki Owocowe 100 g

Storck Sp. z o.o.

7. WODA  
BUTELKOWANA
Cisowianka niegazowana 1,5 l

Nałęczów Zdrój SA

13. CUKIERKI I LIZAKI
Mamba guma rozpuszczalna (różne smaki) 

26,5 g

Storck Sp. z o.o.

10. HERBATA SMAKOWA  
I ZIOŁOWA
Herbaciany Ogród Malina 20 torebek

Herbapol-Lublin SA

16. CIASTKA
Delicje Szampańskie pomarańczowe 147 g

Mondelez Polska Sp. z o.o.

11. KAWA MIELONA I W ZIARNACH
Prima Finezja kawa mielona 250 g

Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o.

17. TABLICZKI CZEKOLADOWE
Milka Alpine Milk czekolada mleczna 100 g

Mondelez Polska Sp. z o.o.

12. KAWA ROZPUSZCZALNA
Nescafé Classic saszetka 2 g

Nestlé Polska SA

18. FIGURKI CZEKOLADOWE
Goplana Mikołaj nadziewany karmelem 30 g

Colian Sp. z o.o.
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21. SŁONE PRZEKĄSKI
Lay’s Zielona Cebulka 140 g

Frito Lay Poland Sp. z o.o.

20. PRALINY
Toffifee 125 g

Storck Sp. z o.o.

19. BATONY CZEKOLADOWE
Kinder Bueno wafelek z nadzieniem  

orzechowo-mlecznym  

w mlecznej czekoladzie 43 g

Ferrero Polska Sp. z o.o.

22. DESERY INSTANT
Winiary Galaretka truskawkowy 

smak 71 g

Nestlé Polska SA

23. DANIA GOTOWE
Pudliszki Fasolka po bretońsku 

z boczkiem i kiełbasą w sosie 

pomidorowym 600 g

HJ Heinz Polska Sp. z o.o. 24. DANIA GOTOWE ŚWIEŻE
Morliny Polędwiczki z kurczaka panierowane 

350 g

Animex Foods Sp. z o.o.
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27. PIZZA MROŻONA
Dr. Oetker Guseppe z szynką i pieczarkami 425 g

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.

33. KARMA DLA ZWIERZĄT
Chappi Adult z wołowiną, drobiem  

i warzywami 500 g

Mars Polska Sp. z o.o.

26. PRZYPRAWY
Kucharek przyprawa uniwersalna 200 g

Prymat Sp. z o.o.

32. PRODUKTY BIO I EKOLOGICZNE
Bakoma Jogurt Bio naturalny 140 g

Bakoma SA

25. BULIONY
Winiary Rosół Drobiowy 6 sztuk

Nestlé Polska SA

31. PRODUKTY WEGAŃSKIE
Sante Kotlety sojowe à la schabowy 100 g

Sante A. Kowalski Sp. j.

28. MROŻONE DANIA MĄCZNE
Proste Historie Pyzy z mięsem 450 g

Iglotex SA

34. DŻEMY, MARMOLADY I POWIDŁA
Łowicz Dżem truskawkowy niskosłodzony 280 g

Grupa Maspex Wadowice

29. MROŻONE RYBY
Frosta Filety z Mintaja 300 g

Frosta Sp. z o.o.

35. PŁATKI ŚNIADANIOWE I MUESLI
Nestlé Corn Flakes kukurydziane 250 g

CPP Toruń-Pacific Sp. z o.o.

30. ŻYWNOŚĆ  
DLA DZIECI
Bobo Frut sok jabłko-ba-

nan-marchewka 300 ml

Nestlé Polska SA

36. MLEKO UHT 
I ŚWIEŻE
Łaciate 3,2% mleko świeże 

1000 ml

Spółdzielnia Mleczarska 

Mlekpol w Grajewie
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37. JOGURTY
Zott Jogobella Classic malina/poziomka/

brzoskwinia/wiśnia 150 g

Zott Polska Sp. z o.o.

39. MASŁA I MARGARYNY
Masło Polskie 200 g

Grupa Mlekovita

38. KEFIRY
Kefir Luksusowy naturalny 400 g

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

w Krasnymstawie

40. ŚMIETANY I ŚMIETANKI
Piątnica Śmietana 18% do zup, sosów i sałatek 

200 g

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  

w Piątnicy
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43. SERY TYPU COTTAGE CHEESE
Serek Wiejski naturalny 200 g

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  

w Piątnicy

49. KONSERWY RYBNE
Dega Paprykarz Szczeciński 135 g

Dega SA

42. SERY ŻÓŁTE PACZKOWANE
Mlekpol Ser Gouda w plastrach 150 g

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie

48. MAJONEZY
Winiary Majonez  

Dekoracyjny 400 ml

Nestlé Polska SA

41. SERKI KANAPKOWE
Almette śmietankowy 150 g

Hochland Polska Sp. z o.o.

47. MUSZTARDY
Kamis Musztarda Sarepska 

ostra 185 g

McCormick Polska Sp. z o.o.

44. LODY IMPULSOWE
Kaktus cytryna-truskawka 45 ml

Froneri Polska Sp. z o.o.

50. WĘDLINY PACZKOWANE
Krakus Szynka Konserwowa Exportowa 

w plastrach 120 g

Animex Foods Sp. z o.o.

45. LODY FAMILIJNE
Algida Big Milk Śmietankowe 900 ml

Unilever Polska Sp. z o.o.

51. PARÓWKI
Berlinki Classic 250 g

Animex Foods Sp. z o.o.

46. KECZUPY
Pudliszki Ketchup 

Łagodny 480 g

HJ Heinz Polska  

Sp. z o.o.

52. KABANOSY
Tarczyński Exclusive Go!  

kabanos wieprzowy 50 g

Tarczyński SA
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55. MAKARONY
Lubella Classic świderki 

500 g

Grupa Maspex Wadowice

54. OLIWY
Monini Oliwa z oliwek z pierw-

szego tłoczenia 250 ml

Monini Polska Sp. z o.o.

53. PASZTETY
Profi Wielkopolski Pasztet z drobiem 

firmowy 131 g

Profi Sp. z o.o.

56. CUKIER
Polski Cukier biały 1000 g

Krajowa Spółka  

Cukrowa SA

57. BAKALIE
Sonpex Słonecznik prażony 

solony z przyprawami 150 g

Sonpex AIK Janeczek Sp. j.

58. ŚRODKI  
DO PRANIA
Vizir Color proszek  

do prania 300 g

Procter and Gamble 

Polska Sp. z o.o.
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61. ARTYKUŁY HIGIENICZNE  
PAPIEROWE
Regina Papier toaletowy rumiankowy 8 sztuk

Sofidel Poland Sp. z o.o.

60. UNIWERSALNE 
ŚRODKI CZYSTOŚCI
Ajax Floral Fiesta Konwalie 

uniwersalny płyn do mycia 

1000 ml

Colgate-Palmolive Poland 

Sp. z o.o.

66. BATERIE
Panasonic Alkaline AA LR06 4 sztuki

Panasonic Energy Poland Sp. z o.o.

59. ŚRODKI DO MYCIA 
NACZYŃ
Ludwik Płyn do mycia  

naczyń miętowy 450 g

Grupa Inco SA

65. MYDŁA I ŚRODKI  
DO DEZYNFEKCJI
Arko Creamy Głęboko Nawilżające mydło 

w kostce 90 g

Sarantis Polska SA

62. ARTYKUŁY HIGIENICZNE DLA 
KOBIET
Podpaski Bella Normal 20 sztuk

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

63. ŚRODKI  
DO TOALET
Domestos Pine Fresh 24H 

750 ml

Unilever Polska Sp. z o.o. 64. AKCESORIA GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO
Jan Niezbędny folia aluminiowa 20 m

Sarantis Polska SA

Hit Handlu – najlepsza oferta dla MŚP
Tak jak detaliści mają swoje hity sprzedażowe, tak i mają swoje 

hity usługowe. Korzystają z usług takiego, a nie innego opera-
tora telefonii komórkowej, decydują się na konkretnego ubez-

pieczyciela itd. O usługach i rozwiązaniach potrzebnych do prowadze-
nia sklepów, nowinkach, technologiach czy ciekawostkach piszemy co 
miesiąc w „Handlu”, a codziennie na portalu handelextra.pl Dlatego 
też zdecydowaliśmy się sprawdzić w tym roku, kto ma najlepszą ofertę 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie jest to jednak nasz wybór, 

tylko wybór detalistów, którzy wskazali, dlaczego wybrali lub będą wy-
bierać danego dostawcę. Tak powstały cztery nowe kategorie: Hit Han-
dlu – najlepsza oferta dla MŚP sektor bankowy, ubezpieczeniowy, mo-
toryzacyjny (samochody dostawcze) oraz usługi telekomunikacyjne. 
Kogo wskazywali najczęściej, widzą Państwo na sąsiedniej stronie, tak 
jak i wybrane deklaracje, czym owa firma ich do siebie przekonała. Po-
zostawiamy to dla inspiracji innym dostawcom.
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Hit Handlu najlepsza oferta dla MŚP  
– sektor bankowy
Bank BPS
za – jak wskazywali kierownicy i właściciele firm – m.in. „bliskość” 

i możliwość szybkiego załatwienia wszystkiego „na miejscu”, „dobre 

prowizje” czy „długoletnią” oraz „bezproblemową” współpracę.

Hit Handlu najlepsza oferta dla MŚP  
– sektor ubezpieczeniowy 
PZU
za – jak wskazywali kierownicy i właściciele firm – m.in. „korzystne 

warunki”, „zadowolenie ze współpracy” (również tej „wieloletniej”), 

 bo to „dobra i wiarygodna firma”. 

Hit Handlu najlepsza oferta dla MŚP  
– usługi telekomunikacyjne 
Orange
za – jak wskazywali kierownicy i właściciele firm – m.in. „dobrą 

ofertę”, „przyjazną obsługę” czy „obsługę bez zarzutu”, „jakość 

i cenę”, bycie „przyjaznym operatorem”.

Hit Handlu najlepsza oferta dla MŚP  
– sektor motoryzacyjny (samochody dostawcze) 
Volkswagen
za – jak wskazywali kierownicy i właściciele firm – m.in.  

„niezawodność”, „solidność”, „ładowność”, „zadowolenie”  

z użytkowania, „wieloletnie” przywiązanie do marki.
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Dla firmy ETi 
– za ogromną różnorodność form, 
tekstur oraz połączeń smakowych 
produktów, w tym odczarowywanie 
gorzkiej czekolady dzięki linii ETi 
Dare.

Dla firmy OSM Łowicz 
– za rozbudowaną linię produktów 
wegańskich Bez deka mleka, która 
pokazuje szybką reakcję mleczarni 
na zmieniające się konsumenckie 
trendy. 

Dla firmy Abramczyk 
– za konsekwentne z pokole-
nia na pokolenie budowanie 
świadomości konsumentów 
na temat kategorii ryb  
i owoców morza oraz ponad-
przeciętne zaangażowanie na 
rzecz lokalnej społeczności.

Dla firmy PPL Koral 
– za lody Ekipa i najgorętszy debiut sezonu 2021 w kategorii lodów impulso-
wych, w tym innowacyjne podejście do marketingu produktu i śmiałą decyzję 
o współpracy z influencerami.

Dla firmy Henkel Polska 
– za innowacyjne, wielowątkowe i obejmujące różne marki, w tym Somat, 
Pur, Bref i Clin, działania proekologiczne, jak np. linia produktów ProNature 
i idea prospołecznego plastiku.

NAGRODY  
SPECJALNE  
REDAKCJI
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Hity sprzedaży  
i hity strategii

Ważnym elementem corocznego 
plebiscytu są jednak także nagrody 
specjalne wręczane przez redakcję. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy obserwowa-
liśmy szereg rozwiązań, odważnych decyzji, 
nietuzinkowych aktywności, podejmowanych 
przez firmy, i to również chcemy uhonorować. 
Bo – wbrew pozorom – portfolio pełne hitów 
sprzedażowych jest ściśle powiązane z innymi 
działaniami producentów: historią, która stoi 
za firmą, i tym jak przez lata współdziała ze spo-
łecznością lokalną, konsekwencją w realizacji 
celów niezależnie od tego, czy czasy są pewne, 
czy niepewne, pionierskimi wejściami w pe-
wien typ produkcji lub rodzaj promocji i ko-

munikacji. To wszystko budzi zainteresowanie 
konsumentów i detalistów, a to zainteresowa-
nie można przekuć w sprzedaż. Starając się wy-
ciągnąć kilka ogólnych trendów z wszystkich 
tych działań producentów, które doceniliśmy, 
dostrzec można kilka wyraźnych kierunków. 
Oto kilka przykładowych. Po pierwsze, edu-
kowanie/budowanie świadomości Polaków 
odnośnie do wartości odżywczych i jakości 
produktów danej kategorii. Tak, konsument  
z jednej strony (jak wskazują rozliczne raporty) 
jest coraz bardziej wymagający i coraz więcej 
wie, ale z drugiej – potrzebuje gdzieś ową wie-
dzę zdobyć. Po drugie, zrównoważony rozwój 
i ochrona środowiska – konsumenci już nie 

tylko deklarują, ale i chcą kupować produkty, 
które w jakiś sposób do tej ochrony się przy-
czyniają, są ciekawi procesu produkcyjnego  
i tego, na ile i w jaki sposób producent angażu-
je się w kwestie klimatyczne. Po trzecie, jest też 
przyjemność i różnorodność, a więc nieoczy-
wistość. Przy poważnych dwóch pierwszych 
kierunkach warto pamiętać, że konsumenci 
są także zainteresowani po prostu doznaniami 
smakowymi – różnorodnymi teksturami czy 
niecodziennymi połączeniami składników. Po 
czwarte, liczy się szybkość reakcji – gdy rodzi 
się nisza, najwięksi gracze nierzadko zbyt dłu-
go czekają, aż stanie się ona mainstreamem. 
Warto być tam jednak zawczasu.

Najlepiej sprzedające się produkty 
stanowią w naszym Hicie Handlu 
większość.
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Przetasowania  
wewnątrz kategorii  
i względny spokój w koszyku

na którą jednak nie miał on większego wpływu, 
to napoje energetyzujące. Ich sprzedaż, pomimo 
wzrostu cen, cały czas rośnie wolumenowo.

To te duże kategorie, ale widać też  
w małych sklepach trochę mniejszych, gdzie 
dystrybucja dopiero jest budowana,  
jak np. alternatywy dla nabiału.
Tak, ale nie tylko one – dołożyłabym jeszcze tu 
np. produkty bio i szeroko rzecz ujmując – inne 
bardziej wyszukane produkty. One na dobre 
zadomowiły się w sklepach małoformatowych.  
W małym formacie dużo się w nich dzieje – pro-
ducenci, tak jak pani wspominała, dopiero budu-

„HANDEL”: Wyniki tej edycji Hitu Handlu 
pokazują miesiące pandemii. 
Jakie zaskoczenia w sprzedaży tu widać?
ELŻBIETA SZAREJKO: Największym zasko-
czeniem jest to, że dużo się nie zmieniło. Przeszła 
burza, która wywróciła nam życie, ale na para-
gonach za dużo się nie zadziało. Transakcji było 
mniej, nauczyliśmy się chodzić do sklepów rza-
dziej, zwłaszcza do tych najmniejszych. Ale też na-
uczyliśmy się w mniejszym formacie robić większe 
zakupy. Od kwietnia 2020 do marca 2021, a więc 
w tym okresie, którego dotyczyło badanie na po-
trzeby Hitu Handlu, transakcji było o 15% mniej 
niż w tym samym okresie rok wcześniej, ale śred-
nia wartość koszyka była o 20% wyższa i wynosiła 
ponad 19 zł na paragon. Łącznie przeanalizowali-
śmy w tym czasie 540 mln paragonów. 

W których kategoriach dzieje się najwięcej?
Pandemia pandemią, ale na sprzedaż i kategorii, 
i różnych pojemności w ich ramach wpłynęło 
wiele zmian prawnych, czy w zasadzie podat-
kowych. W małym formacie połowa wartości 
sprzedaży to alkohole, produkty tytoniowe  
i napoje, a tu sporo się zmieniło. Wprowadzony 
został zakaz sprzedaży papierosów mentolo-
wych, ale nie wpłynęło to na wolumen sprze-
daży produktów tytoniowych. Przetasowania 
wewnątrz kategorii są już natomiast silne – zyska-
ły nowe produkty, takie jak wkłady do podgrze-

waczy, pody, wykształciła się też zupełnie nowa 
subkategoria – kart aromatyzujących, które po-
zwalają nadać papierosom posmak mentolowy 
właśnie. Jeżeli natomiast chodzi o alkohole, to 
wydawało się, że mocno namiesza w nich poda-
tek od małpek. I rzeczywiście, sprzedaż małpek 
spada – Polacy kupili o 4% mniej wódek smako-
wych, licząc 12 miesięcy kończących się na mar-
cu 2021 r. [prawie 90% w tej kategorii stanowią 
właśnie małe opakowania – red.]. Najmniejsze 
spadki odnotowały wódki 90-100 ml z najniż-
szej półki cenowej, ale jednocześnie konsumenci 
zaczęli chętniej sięgać po wódki 0,5 l z segmentu 
economy – ta pojemność nie jest już objęta wspo-
mnianym podatkiem. Kolejny potencjalnie duży 
czynnik do zmian to opłata cukrowa – tu na razie 
widzimy reakcje po pierwszych miesiącach, i to za 
mało, by móc w pełni ocenić jej wpływ na rynek. 
Polacy kupili w tym roku mniej napojów gazowa-
nych, ale wartościowo były one na małym plusie. 
Producenci wychodzili naprzeciw konsumentom 
i zmieniali składy – poprzez wyeliminowanie 
cukru czy zwiększenie udziału soku do 20% byli  
w stanie albo podwyższyć cenę minimalnie wzglę-
dem poprzedniego roku, albo wręcz ją utrzymać 
na dotychczasowym poziomie. Ci, którzy zrobili 
to pierwsi, zyskali rynkowe udziały. Widzimy też, 
że pojawiają się mniejsze opakowania – po to, by 
cena napoju nie wzrosła. Jedyna kategoria napojo-
wa spośród tych, które dotyczy podatek cukrowy, 

O badaniu zrealizowanym na potrzeby 
tegorocznego Hitu Handlu i zmianach, 
które zadziały się w małym formacie, 
rozmawiamy z Elżbietą Szarejko  
z Centrum Monitorowania Rynku.

CMR O SOBIE 
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.
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ją dystrybucję, mogą zmieniać dzięki temu układ 
sił na rynku.  Ruch widać też w kategorii kaw ziar-
nistych. Wcześniej rozwijała się ona dynamicznie 
w dużym formacie, teraz ten ruch przeszedł do 
mniejszych placówek. Nie ma w nich jeszcze na-
tomiast kaw w kapsułkach – być może to kwestia 
kolejnych lat, by się rozwinęły w tym kanale.   

Skoro pandemia nie zmieniła znacząco 
naszych zwyczajów, to co warto, by 
robili mali detaliści, aby podtrzymać 
zainteresowanie konsumentów wizytą  
w sklepie? Na początku lockdownu to 
właśnie mały format mocno zyskiwał 
kosztem dużego, później tendencja ta 
wprawdzie się nie odwróciła, ale zaczęła 
słabnąć.
Kluczowa jest dostępność bardziej wyszuka-
nych produktów – jak wspomniane produkty 
bio, wybór kaw ziarnistych czy alternatyw dla 
nabiału. To towary, których udział w liczbie 
transakcji jest niewielki, ale to one są w stanie 
przyciągnąć konsumenta do sklepu. 

PROFI WIELKOPOLSKI  
PASZTET Z DROBIEM  
FIRMOWY 131 G

Flagowy w portfolio Profi Pasztet 
firmowy to nie tylko najczęściej 
nagradzany, ale i najchętniej 
wybierany przez klientów produkt 
z naszej oferty. Ponad 25-letnia 
tradycja smaku, receptura oparta 
na tradycyjnej, polskiej kuchni oraz 

dostępność w praktycznie każdym 
sklepie sprawiają, że Pasztet 
firmowy pozostaje bezkonkurencyjny 
w swojej kategorii. Jako lider 
w branży przywiązujemy ogromną 
wagę do zachowania standardów 
jakościowych, które przekładają się 
na smak powtarzalny i niezmienny 
od lat. Stale też dążymy do 
rozbudowywania portfolio naszych 
pasztetów, by spełnić oczekiwania 
konsumentów o najróżniejszych 
gustach. Stąd na przykład mająca 
premierę niespełna dwa miesiące 
temu nowa odsłona linii Pasztetów 
Dworskich lokowanych w segmencie 
produktów premium.

SEBASTIAN PENDER,  
dyrektor marketingu,  
Profi

ZDANIEM LAUREATÓW
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i detalistów buduje się latami, m.in. 
nieustannie rozwijając portfolio 
produktowe oraz intensywnie wspierając 
marki w mediach. Storck jest najlepszym 
przykładem tego, w jaki sposób powinno 
łączyć się powyższe elementy. 
W obecnym roku nasze kluczowe marki 
wprowadzają na rynek niezwykle 
interesujące nowości: Nimm2 Śmiejżelki 
Dżunglaki – kolorowe żelkowe zwierzaki 
o długich kształtach i wyjątkowo 
elastycznej konsystencji, oraz Mambę 
Fruit Surfer – przepyszne gumy 
rozpuszczalne w formie płaskich listków. 
Pojawiła się także edycja limitowana  
w nowej, kolorowej szacie graficznej  
– Toffifee Rodzinna Edycja (opakowania 
125 g i 200 g) powiązana z promocją 
konsumencką. 
Jesteśmy przekonani, że produkty te 
zdobędą uznanie konsumentów oraz 
detalistów, a w przyszłym roku być może 
odbiorą nagrodę dla kolejnego Hitu 
Handlu – za co mocno trzymamy kciuki. 

MAMBA GUMA ROZPUSZCZALNA 
26,5 G

NIMM2 ŚMIEJŻELKI OWOCOWE 
100 G

TOFFIFEE 125 G
 
Bardzo cieszy nas nieustanne zaufanie 
konsumentów i detalistów dla marek 
Storck, a nagroda Hit Handlu jest tego 
najlepszym potwierdzeniem. Tym bardziej 
miło jest nam odebrać wyróżnienie aż dla 
trzech produktów: kostki Mamby 26,5 g, 
Nimm2 Śmiejżelków owocowych 100 g 
oraz Toffifee 125 g.

Ostatnie kilkanaście miesięcy to 
niezwykle intensywny i pracowity czas,  
w którym każda z naszych marek musiała 
odpowiednio dostosować swoje działania 
sprzedażowe, aby sprostać nowym 
wyzwaniom. Widzimy jednak, że marki  
o ugruntowanej pozycji na rynku dobrze, 
a nawet bardzo dobrze poradziły 
sobie ze skutkami obecnej pandemii. 
Każda z naszych zwycięskich marek 
(Mamba, Śmiejżelki i Toffifee) ma bardzo 
bogatą historię swojej obecności na 
polskim rynku i jest doskonale znana 
konsumentom od wielu lat. Mamba  
i Toffifee pojawiły się na naszym 
lokalnym rynku już w latach 90. 
ubiegłego wieku, dzisiaj zaś są wiodącymi 
przedstawicielami, a nawet liderami 
(Mamba) w swoich kategoriach. Podobnie 
Śmiejżelki, które pojawiły się w Polsce 
niemal 20 lat temu, a obecnie są 
wiceliderem najdynamiczniej rosnącej 
kategorii cukierków, czyli żelków. Tak 
wysokie zaufanie wśród konsumentów 

GRZEGORZ 
KULESZA,  
senior brand 
manager, Storck

ZDANIEM LAUREATÓW

HIT HANDLU W LICZBACH I ETAP BADAŃ

540 mln 
  

Tyle transakcji w skali roku przebadał CMR,  
aby wyłonić najlepiej sprzedające się produkty  

w 66 kategoriach.

Kilka tys.
  

Paragony pochodziły z takiej liczby placówek 
działających w ramach sieci scentralizowanych, 

franczyz miękkich i twardych oraz będących 
niezależnymi sklepami.

12  
miesięcy

  Takiego okresu dotyczyło to badanie.

300 mkw.
  

Analiza obejmowała paragony ze sklepów o powierzchni 
nie większej niż ta.
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Większe potrzeby  
i wielopaki

Trzy pytania do Michała Gmurka z firmy 
Brainlab, która przeprowadzała II etap 
badań na potrzeby Hitu Handlu.

W poprzednim badaniu pojawił nam się 
wątek produktów regionalnych, zwłaszcza 
w przypadku nabiału. Tzn. część detalistów 
mówiła w rozmowie z ankieterami, że to 
nie te największe marki sprzedają się u nich 
najlepiej, ale produkty lokalnych podmiotów. 
Czy widać to było również w tym roku?
Nie, teraz ten wątek się nie pojawił.

„Handel”: W tym roku pytaliście detalistów 
nie tylko o najlepiej sprzedające się produkty, 
lecz także o firmy ubezpieczeniowe, 
telekomunikacyjne, banki i samochody 
dostawcze, z których korzystają. Czy 
dołożenie do badania usług przyniosło jakieś 
zaskoczenia?
MICHAŁ GMUREK, BRAINLAB: Zaska-
kujących sytuacji nie było dużo, ukazał nam się 
raczej pewien schemat, tzn. właściciele i kierow-
nicy sklepów często korzystają z telefonu lub 
samochodu zarówno do użytku prywatnego, jak 
i do prowadzenia sklepu. To ważna informacja 
do usługodawców, bo oznacza większe potrzeby.

A jak jest z zajętością detalistów? Na ile mieli 
czas na badanie i na ile wybór zwycięzcy 
w każdej kategorii był dla nich oczywisty?
Po zeszłorocznych doświadczeniach wybiera-
liśmy już te „luźniejsze” godziny, a odmowy 
udziału w badaniu były rzadkością. Wskazanie 
liderów sprzedaży w konkretnych kategoriach 
nie było problemem, detaliści dodawali jednak, 
że część tych produktów, szczególnie pierwszej 
potrzeby, sprzedawali w okresie lockdownów 
w  wielopakach, bo ludzie mieli tendencję do 
kupowania na zapas, i to była różnica względem 
poprzedniego roku. Teraz, jak zaznaczali, sytu-
acja wróciła do normy.

www.handelextra.pl94

RAPORT HIT HANDLU 2021

BRAINLAB 
działa na rynku od dziewięciu 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

1050
  
Tyle wywiadów telefonicznych (CATI) zostało 
łącznie przeprowadzonych z detalistami. 4

Tyle nowych kategorii w ramach 
usług dla biznesu dodaliśmy w tym 
roku. Tu każdy kierownik/menedżer 
sklepu sam wskazywał operatora 

telekomunikacyjnego, ubezpieczyciela, 
markę samochodu dostawczego i bank,  

z którego usług korzysta  
lub chce korzystać w przyszłości  

na potrzeby prowadzenia biznesu.3
  

Detaliści wskazywali, który  
z trzech produktów (wyłonionych 
na podstawie analizy paragonowej) 
najlepiej sprzedaje się w ich placówce 
w kategorii, o którą pytał ankieter.



Hit Handlu na półce  
i co więcej? 
Niniejszym znają już Państwo najlepiej rotujące 
produkty, a więc te, które warto uwzględnić 
w asortymencie. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Kilka 
spostrzeżeń z kraju i ze świata.
Michalina Szczepańska

Oczywiście najlepiej sprzedające się pro-
dukty to obowiązkowy element w za-
opatrzeniu sklepu. Do rozważenia jest 

jednak to, o co je uzupełnić i jak się klientom 
zaprezentować (tzn. nie tylko ofertę, ale także 
cały sklep oraz to, co stoi za jego właścicielem i 
pracownikami). 

NAJWIĘKSZE I NAJMNIEJSZE 
MARKI
W niepewnych czasach Polacy sięgali chętniej po 
sprawdzone marki, robili zakupy w pośpiechu, 
do tego na zapas, byli mniej skłonni do testowa-
nia nowych rzeczy – słyszeliśmy niejednokrotnie 
w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy. I rzeczy-

wiście, gdy otacza nas niepewność, marka, którą 
już znamy, oferuje konsumentom jakiś rodzaj 
„pewności”, ale jednocześnie nie oznacza to, 
że nie chcą oni sprawdzać nowych produktów. 
Chcą. Naturalną koleją rzeczy są jednak zde-
cydowanie bardziej skłonni to robić w ramach 
marki, którą już poznali. Podczas zeszłoroczne-
go badania Hitu Handlu i rozmów z detalistami 
pojawił się wątek produktów regionalnych jako 
ważnej części oferty sklepów, którego w tym 
roku nie odnotowaliśmy. Wymaga to sprawdze-
nia, ale może być znakiem, że mniejsi producen-
ci mają problemy. Jednocześnie to uzupełnienie 
asortymentu o mniej popularne marki, czyli 
właśnie produkcję lokalną, jest wskazywane jako 
działanie, którym mniejsi detaliści są w stanie 
wygrywać z dyskontami. A przyciągnięty w ten 
sposób do sklepu klient kupi w nim coś więcej.  

NOWOMODA CZY NOWY NAWYK
Gdy mowa o różnych nietypowych SKU, nie 
sposób ominąć nisz, które stają się powoli ka-
tegoriami masowymi. Alternatywy dla nabiału  
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Nasza troska o planetę -  
Wasze uznanie. 

Dziękujemy!
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i mięsa, wegańskie pasty i tym podobne produk-
ty śmiało wchodzą już do mniejszych formatów 
i przyzwyczajają do siebie konsumentów. To 
wciąż etap budowania dostępności i relatywnie 
małej sprzedaży w takich placówkach, ale jed-
nocześnie etap, w którym najwięksi producenci 
inwestują w rozbudowę dystrybucji i reklamo-
wanie (nierzadko w największych mediach, na 
poziomie ogólnopolskim) tych nowych produk-
tów w portfolio. Dlatego też jest to już ten mo-
ment, gdy Polacy - widząc wszędzie komunikaty  
o takich nowinkach - są skłonni włożyć je do ko-
szyka w małym sklepie. Oczywiście tylko wów-
czas, gdy je tam odnajdą. Do tej grupy nowinek 
dołożyć jeszcze należy wszelakie produkty eko-
logiczne. I o ile zarówno jedne, jak i drugie jesz-
cze niedawno postrzegane były jako chwilowa 
moda, tak teraz ocenia się je jako stały element 
jadłospisu. Stały, jeśli chodzi o obecność, ale ro-
snący pod względem skali tej obecności.  

OFFLINE A ONLINE
„15-minutowy market” – to koncept z Londynu 
start-upu Weezy. Detalista obiecuje dostarczyć 
zakupy w tym czasie od złożenia zamówienia, 
kierowcy odbierają zamówiony towar prosto z 
różnych magazynów (nie tracą czasu na jego wy-
branie w sklepie ani na dojazd do jednego maga-
zynu centralnego). Do tego poruszają się na ro-
werach bądź elektrycznych skuterach, oczywiście 
w trosce o środowisko. To tylko jeden z przykła-
dów online’owego biznesu detalicznego, który 
zaistniał w czasie pandemii. Również nad Wisłą 

obserwowaliśmy wysyp debiutów e-sklepów – i 
tych ugruntowanych offline’owych sieci, i no-
wych detalistów. Pytanie pozostaje jedno – na ile 
Polacy, którzy w czasie lockdownów kupili żyw-
ność w internecie po raz pierwszy, będą chcieli 
ten zwyczaj zachować? Tu zdania są całkowicie 
podzielone – od tych, którzy przekonują, że tak 
jak konsumenci wrócili hurmem do galerii han-
dlowych, tak i szybko zapomną o kupowaniu 
produktów spożywczych online; do tych, któ-
rzy przekonują, że wygoda dostawy pod drzwi 
mieszkania również tych ciężkich zakupów to 
luksus, ale na tyle dostępny luksus, że nie sposób 
z niego zrezygnować. Właścicieli i kierowników 
sklepów, zrzeszonych w mniejszych sieciach i nie-
zrzeszonych, zastanawiających się nad wejściem 
w e-commerce, pozostaje mi zostawić z jeszcze 
kilkoma szczegółami ze wspomnianego koncep-
tu Weezy: detalista ów podkreśla, że jest mały,   
lokalny i tym chce przyciągnąć konsumentów. 
Jego zasięg ograniczony jest do dwóch dzielnic 
Londynu, nie korzysta z pośredników, więc  
– czym się chwali – może zaoferować atrakcyjne 
ceny i – w przeciwieństwie do wielu konkuren-
tów – realizuje też mniejsze dostawy. Minimum 
są zakupy za 15 funtów. 
Dla tych, którzy jednak zdecydują się pozostać 
tylko offline, również ciekawe zjawisko – phy-
gital. To pojęcie określa połączenie w handlu 
doświadczeń fizycznych (physical) z tymi inter-
netowymi/cyfrowymi tzn. z nowymi techno-
logiami (digital). I jeden wymiar tego zjawiska 
to łączenie różnych kanałów sprzedaży (online 

i offline), ale inny – jak najbardziej fizyczna 
obecność w sklepie, zarówno klientów, jak  
i kasjerów oraz doradców klienta. Dla po-
wodzenia stacjonarnej sprzedaży potrzebna 
jest jednak jak największa wiedza o klientach 
pozyskana np. za pomocą programu lojalno-
ściowego i analizy zebranych w nim danych. 
Pozwala to na lepsze dobranie asortymentu, 
maksymalne jego zregionalizowanie i tym sa-
mym przyciągnięcie klientów do placówek of-
fline. Ponadto, już bez wyszukanych nazw czy 
w zasadzie neologizmów, pozostają do zagospo-
darowania potrzeby społeczne konsumentów.  
A te, zwłaszcza po wielu miesiącach ograniczo-
nych rozmów, mogą być spełnione w sklepie 
dzięki rozmowie ze znajomym sprzedawcą, który 
pamięta, co klient kupował. Może więc warto na 
tego typu uważność uwrażliwić obsługę? 

NOWINKI TECHNOLOGICZNE  
A RETROZAKUPY
I tak zgrabnie przeszliśmy do zakupów w sty-
lu retro, a więc „starodawnej” wymiany zdań 
z  klientem. Niezależnie od tego warto spoj-
rzeć na Chiny, z których niejedno rozwiązanie 
technologiczne, również handlowe, do Europy 
zawitało. Tam placówki naszpikowane są czuj-
nikami, kamerami itp., umożliwiającymi np. 
poprzez zeskanowanie kodu QR sprawdzenie 
całej drogi produktu i jego składników, tzn. od 
drogi od pola do stołu. Ponadto, patrząc np. 
na wyposażenie sklepów Hema, należących do 
Alibaby, z daleka widać, w który dzień przyje-
chał do sklepu który produkt z asortymentu 
świeżego. Klient spaceruje po placówce oczy-
wiście z włączoną aplikacją, która dodatkowo 
podpowiada mu, o czym mógł zapomnieć, co 
wcześniej w takich okolicznościach kupował. 
Sugeruje również nowe produkty do spróbowa-
nia, bazując na wcześniejszych zakupach i okre-
ślonych na tej podstawie gustach. Ryby i owoce 
morza pływają w gigantycznych akwariach, po 
odłowieniu na życzenie klienta mogą być od 
razu przygotowane tj. ugotowane na miejscu, by 
było wygodnie. Na suficie zaś zamontowane są 
tory dla toreb, które jeżdżą nad głowami klien-
tów po całym sklepie, w odpowiednim miejscu 
zjeżdżają do poziomu podłogi, gdzie odbiera 
je obsługa, następie wyładowuje produktami  
i z powrotem odsyła w górę. Po skompleto-
waniu trafiają skuterami do odbiorców. Tych, 
którzy akurat zdecydowali się tego dnia nie 
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odwiedzać sklepu, lecz zamówić produkty  
z tej placówki przez internet. Z jednej strony to 
jakiś rodzaj handlowo-technologicznego „ko-
smosu”, ale z drugiej – potężny zestaw poten-
cjalnych inspiracji. Bo wprawdzie trudno sobie 
wyobrazić w mniejszym sklepie wprowadzenie 
skanowania kodów QR umożliwiających śle-
dzenie ścieżki każdego produktu, ale można 
sobie wyobrazić zamieszczenie przy regale albo 
w mediach społecznościowych owej placówki 
informacji o historii jakiegoś ciekawego dostaw-
cy. Np. że pomidory dla nas wyprodukowało 
rodzinne gospodarstwo X, które z dziada pra-
dziada specjalizuje się w takiej i takiej odmianie, 
a taki i taki smak swoich warzyw uzyskuje dzięki 
takiej i takiej troskliwej uprawie. I zaserwować  
w ten sposób klientom kilka ciekawostek. 
 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  
I NOWE FORMY KOMUNIKACJI
Komunikacja z klientami w sklepie, czy to za 
pomocą takich historii, czy wszelkich innych 
informacji, to temat rzeka. Opisaną powy-
żej formę „storytellingu” można przedstawić  
w formie krótkiego filmiku wideo. Nie mówimy  
o materiale wyprodukowanym z pomocą oświe-
tleniowca, dźwiękowca i montażysty, ale o krót-
kim nagraniu z telefonu, na którym widać czło-
wieka, który ów towar dostarcza i który o nim 
opowie. Taki zaś filmik to wymarzony plik do 
włożenia w media społecznościowe, które mogą 
być kanałem kontaktu z częścią klientów, na-
wet jeśli będzie to kanał intuicyjnie prowadzony 
przez młodsze pokolenie w Państwa rodzinach. 
To jedna z form interakcji z konsumentem. Inna, 
bardziej czasochłonna i kosztochłonna (a jedno-
cześnie praktykowana z przytupem przez wspo-
minaną już chińską sieć Hema), to uczynienie 
ze stacjonarnego sklepu miejsca doświadczania 
produktów. Tamtejsze placówki są miejscami 
wydarzeń pokazujących konsumentowi np., jak 
w ramach „tygodnia włoskiego” przyrządzić wło-
skie produkty dostępne w ofercie detalisty. Spro-
wadzony na tę okoliczność znany kucharz gotuje  
i rozmawia z klientami. Brzmi ciekawie? Ow-
szem. Jestem przekonana, że tak jak w przypad-
ku historii „od pola do stołu” jest do wykonania  
i w polskich warunkach. Na inną skalę i z inny-
mi nazwiskami, ale wciąż może być inspiracją. 
I wdrażania m.in. takich pomysłów Państwu 
życzę. A o wszelkich nowinkach w tym zakresie 
przeczytacie co miesiąc w „Handlu”.
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