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Future Private 
Labels 2016  
- krok  
w przyszłość

Targi Kielce zapraszają  
na trzecią edycję Konferen-
cji i Targów Producentów 
Marek Własnych od 15 do 
16 czerwca 2016 roku. 

To pierwsze w Polsce i w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej wy-
darzenie w  100 procentach po-
święcone zarządzaniu markami 
własnymi! Podczas konferencji 
przedstawione zostaną nowe 
trendy, kierunki rozwoju i  do-
świadczenia zdobyte przez sieci 
handlowe. Głos zabiorą prele-
genci - praktycy branży z  Polski 
i  Europy. Targi są dedykowane 
producentom marek własnych, 
odbiorcom hurtowym i  najważ-
niejszym sieciom handlowym. 
Na unikatowej wystawie będzie 
można obejrzeć innowacyjne 
koncepty branży - trendy w  za-
kresie produktów, opakowań, 
komunikacji wizualnej. 

- Stawiamy na przyszłość, 
w kontekście kierunków dla ma-
rek własnych w Polsce. Podstawą 
są wiedza i  wymiana doświad-
czeń oraz właściwe kontakty. 
Mamy ambicję, by wydarzenie 
w Kielcach wskazywało najnow-
sze tendencje rynkowe. Nazwa 
wydarzenia „Future Private La-
bels” jest zwiastunem takich 
zmian i nowej formuły konferen-
cji i  targów - mówi Robert Frąk, 
menedżer czerwcowego wyda-
rzenia w Targach Kielce. - Dzię-
ki skoncentrowaniu w  jednym 
miejscu wszystkich podmiotów 
zainteresowanych działaniami 
w sektorze marek własnych, Targi 
Kielce stają się dobrym miejscem 
do prezentacji najnowszej gamy 
produktów, nawiązania szero-
kich kontaktów biznesowych.

Podobnie jak w  latach ubie-
głych, III edycja Future Private 
Labels w  Kielcach będzie do-
brą okazją do przedstawienia 
nowości produktowych naj-
ważniejszych w  Polsce i  Euro-
pie sieci handlowych. W  latach 
2014-2015 z  tej formy prezen-
tacji skorzystały takie firmy jak: 
Intermarche, Kaufland, PSS Spo-
łem, Piotr i Paweł oraz Tesco.

Dlaczego warto uczestniczyć

1
Dostęp do praktycznej wiedzy: miejsce zapoznania się z tren-
dami rynkowymi, nowymi produktami oraz z innowacyjnymi 
rozwiązaniami.

2
Jedyne w Polsce miejsce spotkań B2B umożliwiających nawiązanie 
nowych relacji handlowych i biznesowych - 2 dni dedykowane wy-
łącznie profesjonalistom z branży marek własnych.

3

Producenci marek własnych mają szansę premierowo przedstawić 
całą gamę produktów i spotkać się z przedstawicielami głównych 
sieci handlowych. Przedstawiciele sieci mają możliwość rozszerze-
nia swojej wiedzy i kontaktów.

4 Łatwy dojazd, atrakcyjna baza hotelowa oraz duży wybór atrakcji 
do zwiedzenia po konferencji.

5 Silne wsparcie medialne wydarzenia w kraju i za granicą:  
media branżowe, internet, social media.

Międzynarodowy zasięg wydarzenia

17%
handlowy

produkcyjny

marketingowy

menedżerski

logistyczny 
i transportowy

medialny

inne

Profil zwiedzających wg branży

FUTURE PRIVATE LABELS 15-16 czerwca  
w nowej odsłonie
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Opinie Wystawców

Polanin  
Wielkopolska  
Wytwórnia Wódek

Gminna Mleczarnia 
w Pierzchnicy

Gminna Mleczarnia w Pierzch-
nicy może pochwalić się kilku-
nastoletnią tradycją produkcji 
wyrobów mleczarskich wysokiej 
jakości. Zdobyła zaufanie klien-
tów dzięki niepowtarzalnemu 
smakowi tradycyjnie wytwarza-
nych produktów oraz ich wy-
sokiej jakości. Wyroby Mleczar-
ni w  Pierzchnicy pozbawione 
są  środków konserwujących czy 
sztucznych barwników. 

 - Dzięki naturalnej i tradycyjnej 
produkcji, Mleczarnia jest 
członkiem świętokrzyskiej sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego, Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego 
i  Lokalnego oraz znajduje 
się na  szlaku kulinarnym 

Świętokrzyskiej Kuźni Smaków 
– mówi prezes Piotr Dąbrowski 
z Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy. 
– Cieszymy się, że z  gamą 
naszych tradycyjnych twarogów 
zaprezentujemy się po raz pierwszy 
podczas targów Future Private 
Labels 2016 w Kielcach. Interesuje 
nas współpraca z  regionalnymi 
sieciami handlowymi. Już jesteśmy 
obecni w  kieleckiej hali Makro. 
Wyroby Mleczarni w  Pierzchnicy 
można nabyć w kieleckiej i buskiej 
sieci PSS Społem, GS Staszów 
w  Delikatesach Centrum w  sieci 
Lewiatan oraz w  sklepach Kielc, 
Buska, Pińczowa, Staszowa, 
jak również w okolicznych 
miejscowościach.

Dzięki współpracy z  pracow-
nikami Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego, Mleczarnia 
w Pierzchnicy jest jednym z pierw-
szych zakładów w  Polsce, który 
wzbogacił swe twarogi o  kultury 
probiotyczne. - Obecnie Mleczar-
nia pracuje nad nowym i  unikal-
nym produktem – dodaje prezes 
Dąbrowski.

Politan

Firma jest czołowym polskim 
producentem artykułów do przy-
gotowywania i  przechowywania 
żywności, akcesoriów do sprzątania 
oraz chemii gospodarczej.

- Prezentacja możliwości oraz 
nawiązanie nowych kontaktów 
to  główne powody, dla których 
Politan po raz trzeci uczestniczy 
w targach marek własnych. Po wie-
lu latach doświadczeń, zdobytych 
podczas uczestnictwa w zagranicz-
nych targach branżowych, możemy 
śmiało stwierdzić, że targi w  Kiel-
cach to najlepsze targi marek wła-
snych w  Polsce. Organizowane na 
światowym poziomie i z roku na rok 
zwiększające swoją rangę. Uczestni-
czyliśmy w pierwszej edycji i byliśmy 
bardzo zadowoleni, kolejna była 
jeszcze lepsza, więc zamierzamy 
wykorzystać trzecią edycję do odnie-
sienia jeszcze większych sukcesów. 
– mówi Marek Traczyk menedżer 
sprzedaży B2B firmy Politan.

Mocne strony firmy Politan 
w  ramach sektora B2B to: wielo-
letnie doświadczenie w  zakresie 
produkcji i sprzedaży oferowanych 
produktów, możliwość przygoto-
wania rozwiązań pod markę wła-
sną klienta, dwa własne zakłady 
produkcyjne z  rozległym parkiem 
maszynowym, innowacyjność 
w zakresie produktów i usług oraz 
zespół specjalistów potrafiących 
zaprojektować i  skonstruować 
nowe maszyny, dostosowane 
do indywidualnych potrzeb klienta. 

Na tegorocznych targach ma-
rek własnych w  Kielcach zapre-
zentowane będą takie produkty 
jak: torebki i  rękaw do pieczenia 
z  innowacyjnym opatentowanym 
klipsem, woreczki do lodu (Poli-
tan jest pionierem ich produkcji 
w Polsce), folia do żywności, tacki 
do grilla, worki na śmieci oraz sze-
roka oferta chemii gospodarczej, 
zawierająca między innymi płyny, 
emulsje i mleczka czyszczące oraz 
środki do pielęgnacji obuwia. Firma 
jest gotowa do szerokiej współpra-
cy B2B. 

Odpowiedź na zapotrzebo-
wanie ze strony partnerów biz-
nesowych można określić krótko: 
POLITAN – Yes, we can! – dodaje 
Marek Traczyk.

Firma Polanin ze Środy Ślą-
skiej zdecydowała się wziąć udział 
w  Targach Future Private Labels 
w  Kielcach już po raz drugi. Za-
prezentuje swoją ofertę alkoholi, 
opartych na tradycyjnych receptu-
rach. Działająca od 1991 roku fir-
ma, mając doświadczenie w dzie-
dzinie wyrobów alkoholowych, 
jest w stanie sprostać najbardziej 
wyszukanym projektom. Od kilku 

lat wiodącym procesem firmy jest 
tworzenie i  modernizowanie ma-
rek własnych. 

- Pomagamy klientom zarów-
no w  kwestiach technicznych, 
technologicznych, estetycznych, 
słownych i  graficznych. Dodat-
kowo realizujemy w  pełni sa-
modzielne procesy produkcyjne 
- mówi Angelika Przybylska z fir-
my Polanin. - Wszystkie produkty 

w  naszej firmie powstają z  pie-
czołowitą starannością i zaanga-
żowaniem. 

Produkcję alkoholi przepro-
wadza się z  użyciem selekcjo-
nowanych surowców. Naszym 
celem jest nieustanne dosko-
nalenie jakości oferowanych 
wyrobów, w  tym celu wdrożono 
Międzynarodowy Standard Bez-
pieczeństwa Żywności BRC.

Całość wypowiedzi na stronie www.markiwlasne.pl

Stoisko Politan z edycji 2014. Polanin na swoim stoisku prezentował wyszukane produkty.
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Felieton eksperta – Private Brands  
– Marki przyszłości

Joao Ramos
Dyrektor ds. strategii 
produktu,  
Jeronimo Martins

Żyjemy w  trakcie fali zmian, 
marki własne wchodzą w  trzecią 
fazę życia. Początki były skromne.  
White Labels czyli „białe marki” 
(produkty sprzedawane po marką 
dystrybutora) – stawiały sobie jako 
główny cel czysto funkcjonalne 
wsparcie konsumenta, identyfika-
cję produktu, niezależnie, czy był 
to ryż czy cukier.  Wśród sprze-
dawców rozpoczęła się jednak 
ewolucja w kierunku powszechnie 
znanych Private Labels - marek 

własnych. Nie są to już czarno
-białe etykiety towarowe. Posiada-
ją własne znaczenie, nazwę i logo 
oraz wspólną tożsamość z  całą 
linią produktów. 

Jednak druga generacja marek 
własnych, była wciąż bardzo za-
leżna od swoich odpowiedników 
- marek krajowych. Większość 
z  nich starała się jedynie odtwa-
rzać, w najlepszy możliwy sposób, 
cechy lidera kategorii w  oparciu 
o benchmark.  Główną cechą tych 
marek była, co nie jest zaskocze-
niem, ich cena. Nie miały odrębnej  
tożsamości,  jedynym wyróżnikiem 
był niski koszt zakupu. Za tym szła 
słaba jakość, często utożsamiana 
z markami własnymi.  W 9 na 10 
przypadków, w konkurencji rynko-
wej skazane one były na drugie 
miejsce, za markami krajowymi.

Dziś najlepsze sieci handlo-
we rozwijają się i  przechodzą 
od  Private Labels - Marek Wła-
snych  ku  Private Brands - Mar-
kom Prywatnym. To rzeczywiste, 
prawdziwe marki, konkurujące 
z najbardziej znanymi markami na 
świecie. Nie dlatego, że są tańsze. 
Wspiera je konkretna historia, są 
spójne i  prezentują wiarygodną 
jakość, a  strategia marki znaj-
duje odzwierciedlenie w  sercach 

i umysłach konsumentów.  Private 
Brands - nie są już kopią lidera ka-
tegorii - same są liderem kategorii 
lub walczą ramię w  ramię o  ten 
tytuł. Jak to robią?

 Pierwszy na rynku 
Pojawiają się na rynku pierw-

sze. Dzięki wypracowanej przez 
lata zwinności i  szybkości, gdy 
sieci wprowadzały na rynek setki 
produktów rocznie (a firmy FMCG 
wprowadzały zaledwie kilka pro-
duktów), handlowcy są teraz le-
piej przygotowani niż tradycyjne 
firmy FMCG. Wymyślają, tworzą 
i  rozwijają produkty.  Z planu na 
papierze, w  rekordowym czasie, 
trafiają one na półki sklepowe.  
Idą w ślad za trendami lub nawet 
je wyprzedzają, napędzają i zako-
rzeniają się w  wielu kategoriach 
produktów jednocześnie.  Jeśli 
jogurt grecki staje się wyborem 
klientów, niektóre marki wprowa-
dzają zarówno jogurt grecki jak 
i  jogurt grecki z  owocami. Inna 
firma może opracować masło na 
bazie jogurtu greckiego. Jednak 
sieć handlowa może wprowadzić 
wszystkie wspomniane produkty, 
plus lody oraz naleśniki na bazie 
jogurtu greckiego. Tym samym 
zawłaszcza cały nowy trend - tak 
w sklepie, jak i w koszyku klienta. 

 Wyjątkowość
 Kiedy kilka sieci miało wła-

sną markę, tania alternatywa była 
dodatkowym atutem. Dzisiaj, gdy 
świat komunikuje się znacznie le-
piej, niż kiedykolwiek wcześniej, 
a wirtualna sieć oferuje nieograni-
czone możliwości wyboru produk-
tów i marek, te tanie łatwo znaleźć. 
Nawet marki krajowe zmagają się 
z  obniżoną ceną. Żyjemy w  erze 
doświadczonych konsumentów. 
Ich budżety są napięte. Kupują-
cy w  dalszym ciągu odczuwają 
skutki ostatnich recesji i z większą 
ostrożnością wydają pieniądze. 
Właśnie Private Brands stają się 
coraz ważniejsze. Jako, że nie są 
już replikami innych produktów, te 
nowe Private Brands znajdują się 
w komfortowej, uprzywilejowanej 
sytuacji -  nie mają bezpośrednich 
konkurentów, znaczą więcej niż 
tylko metka z niższą ceną. W rze-
czywistości wiodą prym w swojej 
kategorii lub zaspokajają potrzeby 
konsumenta, przynajmniej przez 
jakiś czas. Dobrze realizowana 
strategia Private Brands pozwoli 
najlepiej przygotowanym sieciom 
mieć następcę Coca Cola czy Pepsi 
na wyłączność, przynajmniej przez 
jakiś czas. Dopóki nie pojawi się 
kolejny produkt, depczący po 

Różnorodność prezentowanych  
w Kielcach produktów pokazuje,  

jak szerokie segmenty  
obejmuje już marka własna.
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piętach. Szybkie wyszukiwanie 
w  Google dla zapytania „Trader 
Joe” pokazuje wiele artykułów 
oznaczonych „jedynie Trader Joe”.  
Sprzedawca tym samym zyskuje 
lojalnych klientów.

 Chwilowe monopole
 Są pierwsze na rynku, napę-

dzają trendy bardziej, niż czyni to 
większość konkurentów FMCG. 
Tym samym znajdują się w pozycji 
chwilowego monopolisty. Zapisują 
się w  świadomości klientów nie 
tylko jako Private Brands, a  jako 
całe sieci handlowe. Te zaczyna-
ją być postrzegane jako miejsca, 
gdzie oferowane są nowości, jako 
sklepy, gdzie najlepsze rzeczy poja-
wiają się najwcześniej.  Tajemnica 
tkwi w  nieustannym odnawianiu 
oblicza sklepu i kategorii produk-
tów. Następuje przechodzenie od 
jednego do drugiego monopolu. 
Konkurenci stale walczą, próbując 
skopiować „starą” innowację, gdy 
my mamy już premierę kolejnego, 
doskonałego produktu.

Znaczenie
Wszystkie te unikalne i  inno-

wacyjne cechy nie biorą się tylko 
z  nowo odkrytego składnika lub 

nowego opakowania. Wszyscy 
sprzedawcy jak i ich zespoły, wra-
stają w ten świat nowych odkryć, 
tak w rozwoju produktu jak i mar-
ki. Produkty spod znaku marki 
własnej nie będą już tylko sumą 
atrybutów technicznych i  kom-
ponentów. Budować je będzie 
cała koncepcja produktu i  marki. 
Weźmy przykład ciasta ze słodkich 
ziemniaków  Patti LaBelle Swe-
et Potato Pie - w  listopadzie ich 
ciasto sprzedawało się co sekun-
dę w  sklepach Wal-Mart,  dzięki 
wsparciu związanym z  rozwojem 
produktu i zainteresowaniem me-
diów społecznościowych.  Każdy 
mógł umieścić te same składniki 
i zrobić ciasto ze słodkich ziemnia-
ków. Nikt jednak nie może podro-
bić Patti LaBelle.  Od teraz Brand 
Management czyli zarządzenie 
marką skoncentrowane na Private 
Brands (nie jedynie na markach 
sprzedawcy) będzie odgrywać klu-
czową rolę.

 Zarządzanie marką
  Jako, że Private Brands stają 

się centralnym elementem strategii 
wielu sieci, uwaga przykładana do 
zarządzania tymi markami będzie 
również rosnąć. Zespoły Brand 

Managerów po stronie sieci staną 
się atutem, dającym podstawę do 
odróżniania się na rynku.  Praca 
zaś w ramach zarządzania marką 
będzie kluczowym elementem co-
dziennego życia sieci handlowych, 
czy to w  aktywności w  sklepie, 
co-brandingu, we wsparciu wyra-
żanym przez sławy itp.

 W oparciu o konsumenta 
Dawniej badania ogranicza-

ły się do wielkich marek FMCG. 
Spowodowane to było po części 
faktem, że ryzyko niepowodzenia 
było znacznie większe. Powodem 
był również fakt, że (podobnie 
jak i  dzisiaj) proces rozwoju no-
wego produktu (NPD) był tak 
długotrwały po stronie FMCG, 
że każde narzędzie redukcji ryzy-
ka było witane z  radością. Sieci 
ewoluują, stają się prawdziwymi 
właścicielami i menedżerami ma-
rek. Podąża za tym wykorzystanie 
danych i  badania rynku przed 
i po wprowadzeniu produktu. Co 
więcej, nie ma takich danych i ba-
dań, które mogą precyzyjnie od-
tworzyć czy przewidzieć końcowe 
doświadczenie klienta w  sklepie 
i  oddziaływanie produktów. Daje 
to jedynie rzeczywisty produkt na 
półce w kontakcie z prawdziwymi 
konsumentami, podejmującymi 
decyzję zakupu (lub rezygnacji 
z kupna).  W przeciwieństwie do 
firm z branży FMCG, sieci posia-
dają rzeczywiste sklepy, tysiące 

punktów sprzedaży.  Mogą decy-
dować kiedy i  jak umieścić nowe 
produkty, mogą decydować o po-
wtarzalności nowego produktu i / 
lub  marek. W kontakcie z praw-
dziwymi konsumentami mogą 
zobaczyć, jak do klientów prze-
mawiają.  To cenne źródło wiedzy. 
Ono, wraz z danymi dotyczącymi 
wielu kategorii i szybko wprowa-
dzanymi korektami pozwoli mar-
kom własnym przez dłuższy czas 
dotrzymać kroku klientom.

Destination Brands  
- marki miejsca

  Klienci zauważą, jeżeli uda 
się wsłuchać w  ich głos, stwo-
rzenie wyjątkowych produktów 
i  wprowadzenie ich na rynek 
znacznie szybciej niż inni. Sieci 
zaś zyskają najbardziej pożądany 
atut: destination brands - marki 
miejsca. Marki, które są tak wy-
jątkowe, że mają lojalną grupę 
docelową. Sprawiają, że ludzie 
wracają do tego samego sklepu 
i raz po raz kupują dany produkt, 
jak również inne produkty zapeł-
niające koszyk konsumenta. Gra-
nica, która oddzielała Marki Kra-
jowe  i Marki Własne jest cieńsza 
niż kiedykolwiek wcześniej. Dla 
niektórych sieci Private Brands 
jutra zaczynają żyć już dziś. Ci, 
którzy nie zrozumieją i nie okieł-
znają nowej rzeczywistości mogą 
wypaść z gry.

Coś dla czworonożnych pupili...

...i miłośników łakoci.
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Wystawcy zagraniczni

Z Italii do Kielc
Wśród wystawców każdej 

edycji targów marek własnych 
w  Kielcach zawsze obecne były 
firmy zagraniczne. Podczas tego-
rocznej wystawy Future Private 
Labels 2016 pojawią się, między 
innymi, firmy z Włoch, o  różnym 
profilu swej działalności.

Jedną z  nich jest firma  
Pastificio Chelucci,  producent 
makaronu, działający na rynku 
od 1912 roku. To rodzinna firma 
z Toskanii. Zajmuje się produkcją 
makaronu jajecznego i makaronu 
z  pszenicy durum. Powstają one 
z  najwyższej jakości składników, 
wedle starych receptur i procedur 
przygotowywania.

W  Kielcach podczas targów 
Future Private Labels 2016 go-
ścić będzie inna włoska firma  
– SANYpet, lider na rynku żyw-
ności dla zwierząt domowych. 
Oferuje  suche i   mokre karmy 
dla psów i kotów, przekąski oraz 
dietetyczną żywność dla psów 
i  kotów. Oferuje, między innymi, 
produkty Super Premium na bazie 
ryb lub mięs takich jak dziczyzna, 
jagnięcina, kurczak. Produkowa-
ne w fabrykach Islandii Arctic Pet 
i Arctic Snack będzie można po-
znać w Kielcach. Fabryki SANYpet 
posiadają certyfikat ekologiczny 
w  zakresie produkcji karmy dla 
zwierząt domowych. 

Karmy dla czworonożnych 
pupili to także domena firmy 
Monge – największego włoskie-
go producenta w branży, wytwór-
cy ponad 70 marek własnych. 
W  swej ofercie ma karmy od 
klasy ekonomicznej do premium. 
Posiada najnowocześniejsze fa-
bryki karmy dla zwierząt domo-
wych we Włoszech, o  zdolności 
produkcyjnej 110.000T rocznie 
dla karmy mokrej i 127.000T dla 
suchej karmy.

Marka Martino powstała 
w 1904 roku dzięki Andrea Mar-
tino, ekspertowi sztuki młynar-
skiej. Kolejne pokolenia podtrzy-
mywały tradycję marki aż do roku 
1995, kiedy to dzięki Pasquale 
Martino powstało Couscous. Dziś 
Sipa International jest liderem 
branży, zarówno jako najważ-
niejszy dostawca dla dużych sieci 
handlowych z całego świata, jak 
i producent markowych Martino. 
Najnowsze produkty w  porfolio 
Sipa to Couscous gotowe do spo-
życia posiłki Bio.
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dr Magdalena 
Stachura
Kierownik Centrum  
Oceny Produktów

Ryszard Jaśkowski
Zastępca Prezesa Zarządu 
Krajowy Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Spożywców 
„Społem”

 Echa branży

W  mojej ocenie polski rynek 
marki własnej ustabilizował się 
z  tendencją wzrostową w  skle-
pach tradycyjnych, gdzie marki 
własne stanowią już około 3,2 % 
w obrocie.

Klienci maja zaufanie do pro-
duktów w  marce własnej doce-

niając coraz lepszą ich jakość oraz 
relatywnie niższą ich cenę do pro-
duktów brandowych. Sieci które 
oferują produkty w marce własnej,  
permanentnie poprawiają wizual-
ną stronę produktów, skutkiem ta-
kich działań jest coraz lepsza opi-
nia konsumentów o tych towarach 
i ich zakup w coraz większej ilości.

Podobnie jak wskazują trendy 
rynkowe udział w sprzedaży mar-
ki własnej w  Spółdzielniach sys-
tematycznie rośnie i produkty są 
już dostępne w ponad 1500 skle-
pach. W  ubiegłym roku posze-
rzyliśmy portfolio o  grupy asor-
tymentowe nabiał oraz chemia 
i  kosmetyki, natomiast obecnie 
pracujemy nad wzbogaceniem 
oferty o produkty z grupy mrożo-
nek. Spółdzielnie które sprzedają 
towary marki własnej uzyskują 
większą marżę niż na pozosta-
łych produktach. Ważnym atutem 
jest fakt, iż sprzedajemy towary 
pod marką Społem, a  znak ten 
wymyślił dla nas Stefan Żeromski 
110 lat temu. Znaku z  taką tra-
dycją nie posiada żadna Polska 
sieć handlowa, a  polscy klienci 
szanują tradycje i  coraz bardziej 
odżywa w nas patriotyzm ekono-
miczny i świadomość, że kupując 
polskie produkty budujemy naszą 
polską tożsamość narodową.

To już trzecie targi marki wła-
snej w Kielcach w których bierze-
my udział w charakterze wystawcy 
i  nasza opinia jest coraz lepsza. 
W latach ubiegłych skorzystaliśmy 
z  kontaktów handlowych które 
zawarliśmy na targach i  dzisiaj 
część produktów w naszej marce 
realizują obecni tam producenci. 
Ważnym elementem targów są 
prezentacje ekspertów i  oraz pa-
nelowe dyskusje praktyków han-
dlowych. Stwarza to możliwości 
edukacyjne zarówno dla wystaw-
ców jak i  odwiedzających targi. 
W  mojej ocenie formułę targów 
należało by wzbogacić o  moż-
liwość wyróżnienia najlepszych 
debiutów targowych w wybranych 
kategoriach np. najlepsze stoisko, 
najlepszy produkt i uhonorowanie 
ich statuetką targową.

- Marki własne w  latach 90-
tych w  Polsce w  większości ko-
jarzyły się z  produktami gorszej 
jakości. Obecnie, dzięki wspólnym 
staraniom sieci handlowych, de-
talistów i  producentów, produkty 
private label, jak wykazują wyni-
ki kontroli Inspekcji Handlowych, 
charakteryzują się niejednokrotnie 
niższą wadliwością aniżeli marki 
producenckie. Nadzór nad jako-
ścią produktów marek własnych 
odbywa się poprzez audytowanie 
potencjalnych dostawców, bada-
nie produktów w  niezależnych 
akredytowanych laboratoriach, 
przeprowadzanie badań konsu-
menckich i  jakościowych przed 
i  po wprowadzaniu do obrotu, 
a  także poprzez kontrolę jakości 
codziennych dostaw.

Marki własne pozycjonowane 
są na różnych poziomach ceno-
wych od tych najtańszych, po 
marki luksusowe, tak aby spełnić 
potrzeby wszystkich konsumen-
tów, zarówno tych z mniej zasob-
nym portfelem, jak i tych bardziej 
wymagających i  zamożniejszych. 
Produkty te, to nie tylko tańsza 
alternatywa dla dobrze znanych 
marek producenckich, ale również 
coraz częściej są to  innowacyjne 
rozwiązania, nieznane dotychczas 
na polskim rynku. 

Popularność marek własnych 
w Polsce stale rośnie, sięgamy po 
nie coraz częściej, a grono odbior-
ców stale rośnie. Według deklara-
cji, większość polskich konsumen-
tów posiada u  siebie w  domu, 
co najmniej jeden produkt marki 
własnej. Skojarzenia Polaków 
względem marek własnych to naj-
częściej:  produkty tańsze lub niska 
cena. Doceniamy ich atrakcyjność 
cenową i  to, że możemy zaosz-
czędzić na codziennych zakupach, 
efektywniej planować budżet, nie 
rezygnując przy tym z produktów, 
które lubimy. Kwalifikuje się to jako 
istotna składowa smart shoppingu. 

Jednak, co ciekawe, nie za-
wsze jesteśmy w stanie poprawnie 
wskazać wszystkie marki własne 
dostępne pod szyldem danego 
sprzedawcy. Najczęściej kojarzymy 
tylko te marki własne, które w na-
zwie zawierają nazwę sklepu. Na 
polskim rynku pojawiają się coraz 
to nowe brandy, a ich ogrom spra-
wia, że czujemy się zagubieni i nie-
jednokrotnie nieświadomi tego, że 
marka po którą chętnie sięgamy 
to produkt wytwarzany na zlece-
nie sieci, a nie marka producenc-
ka. Niejednokrotnie konsumenci 
oceniają marki własne przez pry-
zmat całego sklepu i tego co tam 
zastali podczas wizyty zakupowej, 
jak: jakość obsługi, wygląd sklepu, 
aranżacje wnętrza, czystość i  po-
rządek, dostępność produktów 
i ich ekspozycja. Na rynku polskim 
znane są dwie strategie, dotyczą-
ce oferowania marek własnych. 
Pierwsza, gdy produkty sprzeda-
wane są pod tą samą nazwą, co 
nazwa sieci. Druga, gdy produkty 
sieci handlowych posiadają na-
zwy własne, nietożsame z nazwą 
sprzedawcy. Druga strategia wy-
maga większego zaangażowania 
i poniesienia kosztów na strategie 
marketingowe. 

Polski konsument, stał się bar-
dziej świadomy, nic nieznacząca 
dla niego etykieta stała się źró-
dłem cennych informacji o  pro-
dukcie. Cena nie jest już jedynym 
wyznacznikiem dokonania wybo-
ru, dotyczy to również sięgania 

po produkty najtańsze, od których 
również coraz częściej oczekuje się 
zadowalającej jakości. Produkty 
marek własnych nie tylko charak-
teryzują się wysoką jakością, ale 
również ich opakowania są bar-
dziej funkcjonalne i przyciągające 
klienta przy półce. Co w rezultacie 
przekłada się na to, że coraz czę-
ściej nie tylko przyznajemy się do 
tego, że nabywamy tego typu pro-
dukty, a nawet chwalimy się tym.

Przed producentami marek 
własnych otwiera się szansa na 
wytwarzanie produktów w  coraz 
to nowych sektorach rynku. Do tej 
pory Polacy najczęściej sięgali po 
produkty private label, zaliczane 
do artykułów spożywczych i  che-
mii gospodarczej, jednakże coraz 
bardziej obdarzają zaufaniem 
markę własną w kategoriach: arty-
kuły dla dzieci, kosmetyki, akceso-
ria i odzież sportowa, a także leki.
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Agnieszka 
Wiśniewska
Kierownik działu 
marketingu marek 
własnych, Intermarche

Mimo małej zadyszki, która 
nastąpiła w  2015 roku, polski 
rynek marek własnych nadal jest 

perspektywiczny. Wartość szaco-
wana jest w  tej chwili na blisko 
45 mld zł i  rośnie. Dynamika 
spadła w  stosunku do ubiegłe-
go roku o 0,8 procenta. Patrząc 
na rozwój marki własnej w kra-
jach zachodnich, jest przed nami 
jeszcze sporo pracy. Nie sądzę, 
by marka własna uzyskała 50 
procent udział na polskim rynku. 
Polski klient nadal potrzebuje 
różnorodności, wyboru i znanych 
brandów. Przykład dyskontów, 
poszerzających swoją ofertę 
o  marki dostawców, jest tego 
małym przykładem.

W chwili obecnej w Intermar-
che jest to blisko 2000 produktów 
marki własnej. Staramy się zaspo-
koić potrzeby każdego klienta, 
także tego wrażliwego cenowo – 
w tym segmencie oferujemy mar-
kę Top Budżet i 140 produktów. 
Dla osób szukających produktów 
w  dobrej relacji jakości do ceny, 
oferujemy marki z  mainstreamu 
oraz z segmentu premium, który 

rozwijamy o  produkty BIO czy 
Eco. Bardzo ważnym czynnikiem 
i kluczem do sukcesu naszej mar-
ki jest jakość produktów. Kładzie-
my na to bardzo duży nacisk, 
między innymi poprzez audyty 
u  dostawców, ciągły monitoring 
produktów czy ich ocenę w labo-
ratoriach zewnętrznych. 

Kierunki, o  jakich warto 
wspomnieć, a  w  jakich rozwija 
się Intermarche to produkty Bio 
i  Eco oraz kosmetyka francuska 
i  segment premium. Produk-
ty ekologiczne wprowadzone 
w  2014 roku, cieszą się dużym 
zainteresowaniem klientów. To 
trend ogólnoświatowy. Coraz 
bardziej świadomi klienci, po-
szukują produktów, które nie 
wpływają negatywnie na nich sa-
mych, jak i otaczające ich środo-
wisko. To również coraz bardziej 
wartościowy rynek w Polsce, któ-
rego wartość szacowana jest na 
blisko 700 mln złotych. Wysokiej 
jakości kosmetyka francuska czy 

produkty premium, to oferta dla 
konsumenta mniej wrażliwego 
na  cenę, a  poszukującego nie-
kwestionowanej jakości. 

Wydarzenia, takie jak organi-
zowane w  Kielcach, są jak naj-
bardziej potrzebne branży private 
label. To okazja do spotkań, wy-
miany doświadczeń, znalezienia 
ciekawych inspiracji i  pomysłów 
na rozwój swojej marki własnej. 
To  również okazja do spotkania 
ciekawych i  rzetelnych dostaw-
ców, oferujących markę własną.

Opinie osób, które były dele-
gowane z  Intermarche na targi 
w Kielcach, wskazywały na uży-
teczność prelekcji praktyków 
z  branży i  spotkanie biznesu 
skoncentrowanego na marce 
własnej. To wydarzenia, które do-
piero raczkują w Polsce na wzór 
największych targów w Amster-
damie czy Chicago. Cieszą się 
popularnością, co uzasadnia ich 
skuteczność.

 Echa branży

Wystawy nowości  
produktowych sieci.

Maciej Stoiński
Prezes Zarządu

Od kilku lat obserwuje się dy-
namiczny rozwój marki własnej. 
Klienci coraz bardziej przekonują 
się do tych produktów i  zyskują 
coraz większe zaufanie do marek 
własnej. W  latach poprzednich 
były to zatem znaczące wzrosty 
sprzedaży. Zwiększał się tym sa-
mym udział w  sprzedaży marki 
własnej. Jednak, od około roku, 
obserwuje się spowolnienie dy-
namiki wzrostu obrotu z  uwagi 
na fakt, rynek polski jest już coraz 
bardziej nasycony. Obecnie szacu-
je się, że rynek marek własnych 

to około 34 procent, z  dynamiką 
około 6-7 procent. Sądzę, że przed 
nami jeszcze kilka lat dynamiczne-
go rozwoju marki własnej, choć 
nie można już liczyć na taki wzro-
sty, jak były w latach poprzednich. 

Marka własna coraz częściej 
wkracza w produkty innowacyjne 
i w nowe kategorie, które jak do-
tąd, były zarezerwowane dla ma-
rek producenckich (np. papier na-
wilżony). Coraz częściej produkty 
marki własnej będą pojawiać się 
w kategoriach, w których bardzo 
duży udział w  sprzedaży mają 

silne brandy, jako konkurencyjna 
cenowo i  jakościowo oferta (np. 
izotoniki). 

W  związku z  tym, że klienci 
coraz większą wagą przykładają 
jakości żywności - produkty marki 
własnej będą rozwijać się w sze-
roko pojętej żywności bio, vegan, 
funkcjonalnej i superfood.

Branża potrzebuje takiego 
typu spotkań jak targi. To do-
skonałe miejsce do dyskusji, 
wymiany doświadczeń, oraz na-
wiązania i rozwijania kontaktów 
biznesowych z producentami.
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Anna Kryska
Specjalista ds. Jakości 
Marki Własnej, Stokrotka

Z  roku na rok obserwujemy 
wzrost zainteresowania konsu-
mentów produktami marki wła-
snej. Sieci handlowe podążając 
za oczekiwaniami konsumentów, 
wprowadzają do swojej oferty pro-
dukty pod własnymi markami, któ-
re nie odbiegają jakością od pro-
duktów brandowych, a dla samych 
konsumentów są bardzo atrakcyjne 
pod względem cenowym. Już nie 
tylko produkty spożywcze oferowa-
ne pod marka własną są atrakcyj-
ne dla konsumentów, ale również 
produkty z  kategorii non-food czy 
odzież. Klienci chętnie szukają 

wśród marek własnych także pro-
duktów „Premium” – ich uwagę 
przyciąga zarówno jakość wsadu, 
jak i atrakcyjne opakowanie.

W  sieci Stokrotka możemy 
pochwalić się blisko 600 indek-
sami marki własnej – większość 
stanowią produkty spożywcze, ale 
znajdziemy tu również artykuły 
higieniczne, mydła, kremy do rąk, 
rajstopy, wkłady do zniczy, naczynia 
jednorazowe.

Produkty marki własnej naszej 
sieci dzielimy na trzy segmenty – 
ekonomiczny, dyskontowy oraz 
mainstream’owy.

Z  punktu widzenia rozwoju 
marki własnej, targi w Kielcach sta-
nowią bardzo ważne wydarzenie 
w branży. Cieszę się, że z Lublina nie 
muszę jechać zbyt daleko, aby tra-
fić na wydarzenie dotyczące marki 
własnej, która rozwija się w sposób 
dynamiczny, nie tylko w naszej sie-
ci. Uczestniczyłam w pierwszej edy-
cji targów. Oceniam je bardzo po-
zytywnie. Była to doskonała okazja, 
aby spotkać producentów marek 
własnych, a także nawiązać nowe 
kontakty biznesowe. Tegoroczna 
edycja targów również zapowiada 
się interesująco, z uwagi na konfe-
rencję, której motywem przewod-
nim będą kierunki przyszłości dla 
rynku marki własnej. 

Całość wypowiedzi na:  
www.markiwlasne.pl

Ewa Lewek
Wiceprezes  
Krakowski Kredens

Branża marek własnych 
w Polsce dynamicznie się rozwi-
ja. Nie sposób nie wspomnieć tu 
o  coraz wyższej jakości produk-
tów tej kategorii. Świadomość 
konsumentów, przywiązywanie 
większej uwagi do zawartości 
opakowania zaowocowała więk-
szą dbałością o jego skład. Marki 
własne w Polsce, choć startowa-
ły z  niskiego pułapu jakościo-
wego, obecnie charakteryzują 
się dobrą jakością w  relatywnie 
dobrej cenie.

Marka własna nie jest już 
domeną wyłącznie wielkich sieci 
handlowych, ale coraz częściej 
także hurtowni. Na wzór rynków 
zagranicznych, polskie marki 
własne podzieliły się na „jawne” 
- kiedy produkt jest wprowadza-
ny na rynek przez organizacje 
handlowe jaki i „ukryte” - kiedy 
mali producenci produkują pro-
dukty dla dużych producentów, 
wzbogacając ich potrfolio pro-
duktowe. Takie rozwiązanie jest 
korzystne dla obu stron – zarów-

no dla małych producentów, któ-
rzy produkują towary dla produ-
centów jak i  potentatów rynku. 
Tę szansę szczególnie wykorzy-
stują dotąd nieznani wytwórcy, 
którzy dzięki takiemu rozwiąza-
niu mogą mieć w portfolio pro-
dukcje dla rynkowych liderów. 

Aby jednak do tego doszło 
potrzebny jest kontakt, którego 
możliwość nawiązania zosta-
ła ograniczona przez ustawę 
o  ochronie danych osobowych. 
Alternatywą dla mało efektyw-
nej komunikacji elektronicznej 
są bezpośrednie spotkania, 
wśród których wymienić można 
targi branżowe. To dobre roz-
wiązanie dla małych producen-
tów, chcących współpracować 
z  dużymi firmami. Tutaj mogą 
nawiązać kontakt z handlowca-
mi dużych sieci, zaprezentować 
ciekawe, nietuzinkowe produkty, 
na które jest obecnie moda. 

Targi w  Kielcach potrzebują 
jeszcze czasu i pracy by stać się 
wydarzeniem na miarę wystawy 
w  Amsterdamie. Patrząc jed-
nak na rozwój i  rangę znanych 
w  branży Międzynarodowych 
Targów Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych i  Gumy PLASTPOL, 
organizowanych w Kielcach jest 
szansa, że Kielce kiedyś będą 
Holandią Europy Środkowo – 
Wschodniej. 
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Marka własna rozwija się bar-
dzo dynamicznie, co widać nie 
tylko w  sieciach hipermarketów 
i  dyskontów, ale również u  dys-
trybutorów hurtowych w  rynku 
tradycyjnym. Produkty private label 
wyróżnia obecnie dobra jakość 
i  atrakcyjna cena, co przekłada 
się na wysoką i rosnącą sprzedaż. 
W GK Specjał najszybciej rozwija-
jącym się segmentem marki wła-
snej jest segment ekonomiczny. 
Dziś mamy w  ofercie około 400 
produktów marki własnej, z czego 
prawie połowa to produkty ekono-
miczne. Z punktu widzenia klienta, 
kluczowe znaczenie mają cena i ja-
kość produktu. Polacy chętniej się-
gają po markę własną, niż jeszcze 
kilka lat temu. Celem GK Specjał 

jest dostarczenie naszym klientom 
produktów w  najlepszej możliwej 
jakości, za najniższą cenę. W cenie, 
która na półce w sklepie tradycyj-
nym będzie konkurencyjna wobec 
cen spotykanych w  hipermarke-
tach i  dyskontach. To buduje za-
ufanie klientów, ten proces trwa 
od lat - to nic nowego. Wszystkie 
produkty private label w  firmie 
Specjał są dwa razy do roku bada-
ne w niezależnym, akredytowanym 
laboratorium. Stale prowadzone są 
testy porównawcze i  jakościowe. 
Jesteśmy pewni, że dostarczamy 
dobre produkty, co potwierdza lo-
jalność klientów wobec produktów 
private label. Trzecim, ale również 
ważnym elementem naszych dzia-
łań są funkcjonalne i  atrakcyjne 
opakowania. Byłem obecny na obu 
kieleckich targach. Uważam, że 
impreza jest bardzo potrzebna. 
Otrzymując zaproszenie na pierw-
szą edycję ucieszyłem się, że ktoś 
podjął ten temat. Inicjatywa jest 
świetna, ale oczekiwania branży 
rosną - chciałbym, by impreza na-
bierała rozmachu, żeby w  jednym 
miejscu można było spotkać jak 
największą liczbę wystawców, pro-
ducentów. Pobyt w Kielcach był dla 
mnie możliwością spotkania z do-
stawcami, z którymi już współpra-
cuję, miałem okazję poznać kilka 
nowych firm i  nawiązać kontakty 
handlowe. Pracuję i  mieszkam 
w  Rzeszowie, więc targi i  konfe-
rencja właśnie w  Kielcach, czyli 
niedaleko, to dla mnie dodatkowy 
atut.

Całość wypowiedzi na:  
www.markiwlasne.pl

Zbigniew Rajca
Dyrektor ds. marki  
własnej w GK Specjał

Dominik Nawara
Menedżer ds. marki własnej

- Dynamicznie rozwijający się 
rynek marek własnych wymusza 
lepszą jakość produktów. Na ten 
proces ma wpływ także rosną-
ca świadomość konsumentów. 
Za rozwojem rynku private label 
stoją największe sieci handlowe 
rozwijające asortyment private 
label, jak Jeronimo Martins, Lidl, 
Tesco. Jakość sprzedawanych 
tam produktów pod marką wła-
sną nie odbiega jakością od pro-
duktów markowych i  wynika to 
ze zrozumienia, że utrzymanie 
lojalności klienta marki własnej 
w dłuższej perspektywie możliwe 
jest poprzez dostarczenie pro-
duktu wysokiej jakości w  przy-
stępnej cenie. To właśnie duże 
sieci przyczyniły się do zbudowa-
nia u Polaków świadomości mar-
ki własnej, osiągając dwucyfrowy 
wzrost udziału tej kategorii.

Super-Pharm w Polsce to uni-
kalny koncept połączenia sklepu 
3 w  1, tj. apteki, drogerii oraz 
perfumerii. Obecnie w  Polsce 
Super-Pharm to sieć 65 sklepów 
usytuowanych w najlepszych lo-
kalizacjach polskich miast. Mar-
ka własna Super-Pharm, Life po-
jawiła się w 2013 roku. Od tego 
momentu pod marką Life sprze-
dawane jest kilkaset indeksów, 
a  wciąż rozwijane są nowe ka-
tegorie produktowe. Dużym suk-
cesem było wprowadzenie pod 
marką Life Babies, pieluch, które 
dzięki doskonałej jakości i  przy-

stępnej cenie osiągnęły istotny 
udział sprzedaży w tej kategorii. 
Pod marką Life funkcjonują już 
kosmetyki - lakiery, odżywki do 
paznokci. Artykuły pielęgnacyjne 
- jak szampony, maski i odżywki 
do włosów. W portfolio marki Life 
posiadamy także mydła w płynie, 
wazeliny, pomadki ochronne, 
niedawno wprowadziliśmy żele, 
peelingi. Wkrótce pojawią się 
nowe kategorie pod marką wła-
sną Life. Jesteśmy również apte-
ką, więc wśród naszych marek 
własnych znajdziemy też produk-
ty OTC oraz sprzęt medyczny, jak 
ciśnieniomierze i termometry.

Obserwujemy, że polski rynek 
nie jest wciąż gotowy na niektóre 
produkty – jak na przykład środ-
ki do koloryzacji włosów. Konsu-
menci z  dużą rezerwą odnoszą 
się do produktów, które mają 
bezpośredni wpływ na wygląd 
i  zdrowie. Jeszcze mniej ufni są 
w przypadku produktów do pie-
lęgnacji dzieci. Przed nami i inny-
mi długa droga do zbudowania 
takiego zaufania. Jeśli chodzi 
o  producentów marek własnych 
w Polsce, to uważam, że jesteśmy 
naturalną furtką na wschód - my-
ślę tu o rynkach Bliskiego i Dale-
kiego Wschodu jak np. chłonne 
i  bogate rynki Emiratów Arab-
skich, Japonii. To  jest przyszłość 
dla producentów marki własnej 
zwłaszcza w kategorii żywności, 
choć zadanie nie jest łatwe i wy-
maga cierpliwości i wielkiej dba-
łości o najwyższą jakość.

Byłem obecny na II edycji ma-
rek własnych w  Kielcach i  choć 
rynek konferencyjny i  targowy 
tego segmentu jest w  Polsce 
w  powijakach, to oceniam swój 
pobyt na targach jako udany. 
Spotkałem tu kilka firm, z  któ-
rymi miałem okazję spotkać się 
również na olbrzymich targach 
marek własnych w  Amsterda-
mie. To dobry znak. Liczę, że 
na kolejnych targach pojawią się 
nowi dostawcy i  zarówno targi, 
jak i  konferencja rozwinie się 
i awansuje w ciągu kilku najbliż-
szych lat do rangi najważniejsze-
go wydarzenia w kraju.
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 Echa branży

Daniel Grabka
Dyrektor zakupów 
NETTO POLSKA

- Ostatnie dwa-trzy lata to nie-
co słabszy okres dla segmentu 
marek własnych. Wcale nie dla-
tego, że pogorszyła się ich jakość, 
ale dlatego, że dostawcy brandów 
oferują produkty bardzo konku-
rencyjne cenowo. W  ostatnim 
czasie są skłonni mocniej inwe-
stować w  cenę, co sprawia, że 
poziom konkurencyjności marek 
własnych zaczął spadać. Z  jednej 
strony ten trend wpływa negatyw-
nie na sprzedaż tego asortymentu, 
ale z  drugiej strony - wymusza 
na sieciach handlowych inwesty-
cje w  jakość i  innowacyjność sa-
mych produktów, w opakowania, 
w  działania promocyjne. Trzeba 
powiedzieć, że niektóre marki 
własne stały się prawdziwymi per-

łami, wcale nie gorszymi od ich 
znanych, brandowych odpowied-
ników.

W  Netto mamy obecnie 423 
aktywne linie marek własnych. 
Nie działamy pod wpływem chwili 
i czasowych mód. Konsekwentnie 
inwestujemy w rozwój naszych 
marek własnych. W  ciągu ostat-
niego, a  także w bieżącym roku, 
koncentrujemy się na działaniach 
wokół budowania silnego wi-
zerunku naszych najsilniejszych 
brandów. Weszliśmy także w sek-
tor premium, wprowadzając boga-
tą linię ekskluzywnych produktów 
Premieur.

Nie miałem jeszcze przyjemno-
ści brać udziału w  kieleckich Tar-
gach i  Konferencji Producentów 
Marek Własnych. Z  pewnością 
na rynku polskim brakowało od-
powiednika dużej, holenderskiej 
PLMA „World of Private Label”. 
Z mojego punktu widzenia - jako 
ewentualnego uczestnika - bardzo 
ważne, aby organizatorzy Targów 
nie koncentrowali się wyłącznie 
na produktach, ale zaprezentowali 
wszystko to, co pomaga wyróżnić 
produkt na rynku - a więc kierun-
ki w  projektowaniu opakowań, 
modyfikacje, nowe technologie, 
ciekawe nośniki, źródła synergii. 
Marka własna to nie tylko sam 
produkt, ale cały koncept, który 
wyróżnia daną sieć handlową 
na rynku, tak więc bardzo ważne, 
aby koncentrować się na całym 
know-how, a nie tylko na kolejnej 
czekoladzie czy proszku do prania.

- Polski rynek zmienia się bar-
dzo dynamicznie. Nie da się dzi-
siaj zignorować trendów rozwoju 
marek własnych. Integracja skle-
pów poprzez sieci franczyzowe 
umożliwia dzisiaj pracę z  marka-
mi własnymi właściwie wszystkim 
podmiotom. Dotyczy to również 
małych, lokalnych producentów ar-
tykułów spożywczych, piwa itp. Nie 
ma dla nich łatwiejszej drogi roz-
woju, ignorowanie tego, jest moim 
zdaniem, poważnym błędem.

Pozytywnie oceniam wszelkie 
działania zmierzające do integra-
cji sklepów i  sieci franczyzowych. 
Jednym z oczywistych celów takich 
działań jest tworzenie marek wła-
snych. Mamy tego przykłady choć-
by w sieci sklepów Społem bardzo 
aktywnie obecnych na  targach. 
Sami dopiero rozpoczynamy ten 
proces. Do tej pory wspólnie z hur-
townią Mas-Pol wprowadziliśmy 
do sklepów piwo „Z MILEWA”.

Pobyt podczas targów marek 
własnych w Kielcach oceniam bar-
dzo pozytywnie. Myślę, że udzia-
łem powinni być zainteresowani 
wszyscy producenci, niezależnie 
od tego czy dzisiaj produkują mar-
ki własne oraz wszystkie sieci 
i  organizacje branżowe. Nie ma 
lepszej okazji do wymiany do-
świadczeń w  tym temacie. Jako 
firma, planujemy aktywny udział 
w najbliższych targach.

Artur Pęda
Menedżer ds. handlu 
Mirabelka

Future Private Labels to pierwsze tak 
kompleksowe wydarzenie poświęcone 
w 100% markom własnym.

Jerzy  
Cieszkowski
Dyrektor zakupu  
Alma Market SA

Branża marek własnych 
zmieniła się diametralnie. Po-
czątki były trudne, gdyż jakość 
produktów pozostawiała wiele 
do  życzenia. Obecnie obserwu-
jemy dynamiczny rozwój tego 
rynku. Przede wszystkim zmierza 
on w kierunku lepszej jakości to-
warów. Produkty sprzedawane 
pod marką własną są coraz lep-
sze. W związku z tym cieszą się 
większym zaufaniem klientów, 
a to przekłada się na wolumen 
sprzedaży.

Drugi wyraźny trend to two-
rzenie różnych typów marek 
własnych. Najtańsze, lepsze 
i  premium. Zwłaszcza w  tym 
ostatnim segmencie widać wy-
raźny trend wzrostowy. W Polsce 
udział marek własnych w sprze-
daży to   obecnie ok. 15 proc. 
i  cały czas rośnie. Obserwując 
rynki zagraniczne, a  szczególnie 
te w  Szwajcarii i  Francji, wynik 
ten będzie coraz większy.

Targi branży marek własnych 
są potrzebne. To doskonała płasz-
czyzna do wymiany doświadczeń 
i obserwowania trendów. Przed-
stawiciele Alma Market co roku 
są obecni na największej tego 
typu imprezie w Europie, w Am-
sterdamie, gdzie przyglądamy się 
najlepszym i szukamy inspiracji.
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Dorota Kałowska
Koordynator projektu 
Future Private Labels, 
strateg firmy Cobalt  
Spark i ekspert PIH

Nowoczesne marki wła-
sne wymagają nowo-
czesnego zarządzania. 
Największemu w  Polsce 
wydarzeniu, poświęco-
nemu w całości markom 
własnym - Future Priva-
te Labels, które odbędzie 
się 15-16 czerwca w Tar-
gach Kielce, towarzyszyć 
będzie ekspercka konfe-
rencja „Future of private 
labels”. 

KONFERENCJA  
– „Future of private labels” 

- Nie ma w  naszym kraju i  tej 
części Europy podobnego spotkania, 
podczas którego można pozyskać 
nie tylko wiedzę, ale również inspi-
rację do pracy z markami własnymi 
w  tak szerokim, kompleksowym 
zakresie. Ekspercka konferencja 
doskonale uzupełni wydarzenie 
– komentuje Dorota Kałowska, 
współorganizator konferencji, stra-
teg w firmie Cobalt Spark i ekspert 
PIH. - Konferencja „Future of priva-
te labels” to pozycja obowiązkowa 
w kalendarzu każdego, kto poważ-
nie myśli o  wdrażaniu i  rozwijaniu 
marek własnych. W jednym miejscu 

- Przed nami dwa dni praktycz-
nych rozmów o  zarządzaniu mar-
kami własnymi! Nie ma w Polsce 
wydarzenia takiego jak FUTURE 
PRIVATE LABELS - praktycznego 
spotkania profesjonalistów, na co 
dzień zajmujących się markami 
własnymi. Współpracując z sieciami 
handlowymi  od ponad 10 lat mia-
łam okazję z  bliska obserwować, 
jak zmieniało się w tym czasie ich 
podejście oraz sposób zarządzania 
markami własnymi. Od produktów 
pierwszej ceny, rozwijanych w ka-
tegoriach „commodity” aż po two-
rzenie silnych marek, z  którym 
mamy do czynienia obecnie. 

Polski rynek jest z  resztą nie-
zwykle ciekawy na tle innych, 
europejskich  krajów, rozwijamy 

się bowiem bardzo dynamicznie. 
Dobrze zarządzane marki własne 
w krótkim czasie stały się napraw-
dę silną konkurencją dla brandów 
producenckich, wywierając na nie 
skuteczną presję nie tylko poprzez 
cenę, ale również tworząc atrak-
cyjną ofertę produktową w  no-
wych kategoriach i segmentach. 

U  podstawy skutecznych stra-
tegii private labels leży bowiem 
coraz lepsze rozumienie polskiego 
konsumenta oraz umiejętność od-
powiadania na potrzeby i trendy. 

Przed nami jednak nowe wy-
zwania, dotyczące dalszego roz-
woju private labels, kreowania 
relacji z konsumentami oraz wyko-
rzystania marek własnych w  bu-
dowaniu lojalności klientów wo-

bec sieci handlowej. Nowoczesne 
marki własne wymagają dzisiaj 
nowoczesnego zarządzania. 

Dlatego spotkanie takie jak 
FUTURE PRIVATE LABELS jest 
w  Polsce potrzebne – potwier-
dzają to zarówno sieci handlowe, 
jak i  dostawcy produktów pod 
marki własne. Podczas dwóch 
dni, oprócz wymiany doświadczeń 
i  opinii, będzie również okazja 
do dyskusji o trendach oraz nowo-
czesnej komunikacji, którym towa-
rzyszyć będzie wystawa produk-
tów innowacyjnych oraz targi. Do 
zobaczenia w czerwcu na FUTURE 
PRIVATE LABELS!

Dorota Kałowska 
Koordynator programu  

FUTURE PRIVATE LABELS

spotkają się przedstawiciele sieci 
handlowych, duzi dystrybutorzy oraz 
producenci marek własnych, aby 
zarówno podzielić się swoimi do-
świadczeniami, jak i wspólnie, pod-
czas panelu dyskusyjnego, zastano-
wić się, co nas czeka w przyszłości. 

Wśród prelegentów kon-
ferencji znajdą się wyłącznie 
praktycy z Polski i  zagranicy, 
z  wieloletnim doświadcze-
niem we wdrażaniu i  koor-
dynowaniu pracy z  markami 
własnymi. Natomiast w  gronie 
mówców - przedstawiciele sieci 
handlowych i  dużych dystrybuto-

rów, dostawcy, realizujący znaczną 
część swoich obrotów w zakresie 
dostarczania marek własnych, 
agencje badawcze i doradcze oraz 
dostawcy nowoczesnych narzędzi 
marketingowych.

Konferencji towarzyszyć będzie 
również panel dyskusyjny, do któ-
rego zapraszamy przedstawicieli 
wszystkich środowisk zaintere-
sowanych rozwojem i  podnosze-
niem szeroko rozumianej jakości 
marek własnych w Polsce – doda-
je Dorota Kałowska.

Wielu chętnych brało udział w konferencjach w latach 2014 i 2015. 
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Jeżeli mają Państwo ciekawe pomysły dotyczące poruszanych podczas konferencji zagadnień lub chcecie zgłosić swoją pre-
lekcję zapraszamy do kontaktu. Zgłoszenia proszę kierować do Doroty Kałowskiej – koordynatora programu FUTURE PRIVATE 
LABELS, mail: dorota.kalowska@markiwlasne.pl  ·  tel.: +48 501 412 709

Zagadnienia konferencji

Dokąd zmierzamy z marką własną – trendy i prognozy na lata 2016-2020.

Wybrane zagadnienia poruszane podczas konferencji „Future of private labels” *:

Marka własna jako element budowania lojalności wobec sieci.

Kiedy niska cena nie wystarczy – budowanie marki własnej w oparciu o wartość dodaną.

Rola innowacji w tworzeniu marek własnych.

Od „me too” do „me first” – marka własna jako lider w kategorii.

Komunikacja jakości marki własnej – od deklaracji do czynów.

Nowe segmenty, nowe kategorie – w jakich kierunkach będą się rozwijały marki własne w przyszłości.

Millennials przyszłością marek własnych? O dialogu z pokoleniem Y.

Czy marka własna ma szansę stać się Brandem? O doświadczeniach z rynku polskiego oraz rynków zagranicznych.

Zespoły projektowe w budowaniu silnych marek własnych – model partnerski w relacjach sieć-dostawca.

* szczegółowy program konferencji jest obecnie konsultowany z przedstawicielami sieci handlowych i dostawcami. Ostateczny program zostanie 
opublikowany na początku kwietnia 2016 r.

Badania konsumencie dowodzą, że „kupujemy oczami”.  
Oznacza to, że opakowanie produktu determinuje w znaczniej części 
decyzję o zakupie. Podczas Future Private Labels 2016 nie mogło 
więc zabraknąć konkursu na atrakcyjne opakowanie. Formuła będzie 
realizowana we współpracy z magazynem Packaging Polska. 
Ogólnopolski konkurs  
„BEST PRIVATE LABELS’ PACKAGING” ruszy już wkrótce!
O szczegółach – zasadach regulaminu, terminach zgłoszeń 
będziemy na bieżąco informować na stronie www.markiwlasne.pl 
Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Future Private Labels 2016. 

ZAPRASZAMY Do UDZIAłU! 

KONKURS „BEST PRIVATE LABELS`PACKAGING”
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Zdaniem ekspertów

Maciej Ptaszyński
Dyrektor Generalny 
Polskiej Izby Handlu

Marka własna w  ciągu ostat-
nich lat stała się bardzo ważnym 
elementem rynku, zwłaszcza 
w  przypadku produktów FMCG, 
zdobywając coraz większe uzna-
nie konsumentów. Obecnie mało 
która sieć może pozwolić sobie 

Andrzej 
Wojciechowicz
Doradca Business FMCG

Marki własne na polskim rynku 
znalazły już swoje stałe miejsce, 
stanowiąc ponad jedną trzecią ob-
rotu w kategorii FMCG. W stosun-
ku do rozwiniętych rynków Europy 
jesteśmy pośrodku stawki, na rów-
ni z Finlandią czy Szwecją, jednak 
daleko od rezultatów Szwajcarii 
czy Hiszpanii (ponad 50 procent). 
Pomimo mniejszej dynamiki sprze-
daży marek własnych w roku ubie-
głym, spowodowanym głównie 
poszerzeniem asortymentu dys-
kontów o produkty markowe pro-

na nieuwzględnienie marki wła-
snej. Ponad 3/4 konsumentów 
ma świadomość istnienia marek 
własnych. Pojęcie marki własnej 
ewoluuje z  czasem i  coraz czę-
ściej są kojarzone z dobrą jakością 
i  ciekawym opakowaniem. To, 
że 30 procent konsumentów nie 
ma  zdania na temat marek wła-
snych może wskazywać, że ich nie 
identyfikuje. To może być szansa 
dla sieci, ponieważ wskazuje na 
potencjalną niszę konsumencką, 
którą odpowiednia motywacja 
mogłaby skłonić do wypróbowania 
marki własnej. Dlatego też, wyda-
rzenia takie jak Future Private La-
bels 2016 są ważnym czynnikiem 
jej rozwoju w skali naszego kraju. 
Od kilku lat targi niezmiennie przy-
ciągają ekspertów producentów 
i  sieci handlowe zainteresowane 
rozwojem marek własnych – jest 
to najważniejsze wydarzenie tego 
typu w Polsce i mamy nadzieję, że 
nadal będzie się rozwijać

ducentów, możemy liczyć na dalszy 
powolny wzrost tego segmentu.

Obserwując wystawców na tar-
gach sektora private labels w Kiel-
cach możemy zauważyć wyraźną 
ewolucję drogi rozwoju marek 
własnych dystrybutorów. Korzystna 
cena detaliczna produktu, wzamian 
za akceptowalną jakość, nie jest już 
jedynym determinantem powsta-
nia produktu. Trudno się mierzyć ze 
społecznym odczuciem „dobre, bo 
znane“ lub „godne polecenia, bo 
markowe“ wypromowanym przez 
marki producenckie przez wiele lat. 
Dlatego kreatorzy marek własnych 
podejmują inne działania. Krok 
po  kroku, w  sferę generowania 
marki własnej, wkracza innowacyj-
ność w zakresie produktowym, ale 
i wizualnym opakowania. 

Na targach Future Private Labels 
możemy odnaleźć nowe trendy mar-
ketingowe rozwijające się w markach 
własnych, a zmierzające w kierunku 
– ciekawe, inspirujące, intrygujące, 
nowoczesne, na czasie…

Future Private Labels ma szansę 
stać się nietuzinkowym spotkaniem 
nie tylko producentów, ale również 
marketerów i trendsetterów współ-
czesnego rynku FMCG.

 Wiele ciekawych spotkań i propozycji produktowych na targach w Kielcach.
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Felieton eksperta – Czas marki własnej

Dr Maria Andrzej 
Faliński
Dyrektor Generalny 
Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji

Od lat marki własne znajdują 
w  Polsce znakomity grunt, by ro-
snąć – i  rosną. Od form prymar-
nych, czyli uzupełniających ofertę 
towarów najtańszych, po rozwinię-
te w struktury poziome i pionowe 
generacje, linie, ba! – kategorie 
towarów marki własnej o najwyż-
szych parametrach jakościowych, 
zdrowotnych, estetycznych, funk-
cjonalnych. W  żywności mamy 
ich już ponad 30 procent oferty, 
a  w  niektórych kategoriach nie-
żywnościowych (np. w  artykułach 
higienicznych) nawet powyżej 70 
procent. U  podstaw tego stoi ich 
konkurencyjność cenowa i  dobra 
jakość. To otworzyło nie tylko drogę 
ku opanowaniu rynku wewnętrz-
nego, ale też toruje wielu katego-
riom drogę wyjścia na najlepsze 
rynki eksportowe – kanałem siecio-
wej sprzedaży transgranicznej. 

Polityka podatkowa
Polska wkroczyła w nowy etap 

polityczny, jedną z jego cech wiodą-
cych jest nowa polityka podatkowa 
(czy inne ograniczenia wobec han-
dlu) np. planowany zakaz handlu 
w niedzielę), w znacznym zakresie 
wycelowana sektorowo w handel, 
który w takiej czy innej formie, musi 
sobie z tym poradzić, nie zatracając 
atrakcyjności dla konsumentów 
oraz kontrahentów-dostawców. 
Okoliczność ta wskazuje na mar-
ki własne, jako skuteczny środek 
utrzymania wzrostu firm siecio-
wych. Podatki i  inne planowane 
ograniczenia dla handlu siecio-
wego skierują go ku produktom, 
które pozwolą wypracować rela-
tywnie wysoką marżę przy niskiej 
cenie jednostkowej. Pozwoli to nie 
tylko utrzymać pozycję w  rynku 
krajowym, ale i  pomoże poszu-
kać rekompensaty w  zwiększeniu 
sprzedaży na inne rynki. Planowa-
ny podatek od przychodu dużych 
firm handlowych spowoduje, że 
detaliczne formaty handlowe, które 
opierają się o markę własną i mają 
nie tylko najwyższą rentowność, 
ale i lepszą pozycję konkurencyjną 
wobec tych formatów, które nie-
stety mają rentowność niższą lub 
zbliżoną do stopy podatku - prze-
staną zarabiać netto na sprzedaży. 
Obie te kategorie firm mają więc 
naturalną skłonność do bardzo 
różnorodnych marek własnych – 
pierwsza rozwojową, drugą można 
nazwać „ratunkową”. 

Private label w sieci 
franczyzowej 

Ale… w związku ze specyficz-
ną relacją hurtu (nawet tego naj-

większego i sieciowego) z detalem 
małych, kupieckich powierzchni, 
organizowanych w sieci franczyzo-
we i specyficzną relacją podatkową 
sprzedaży hurtu i detalu, znacząca 
część sprzedaży firm hurtowych 
będzie zwolniona z podatku. Zwol-
nione też z niego będą małe firmy, 
spełniające warunki kwoty wolnej 
od podatku, w tym firmy detaliczne 
wchodzące do systemu franczy-
zowego – zapewne nie wszystkie, 
ale liczący się ich procent. Tutaj po-
wstaje nowe eldorado pracy „na” 
markach własnych. Sprzyja im bo-
wiem potrzeba utrzymania atrak-
cyjnej ceny (najsilniejsi gracze pod-
dani podatkowi nie muszą wcale 
uciekać w  podwyżki – zarabiając 
mniej, ale w warunkach rywalizo-
wania z osłabionymi konkurentami 
– sięgnąć mogą po wypowiedze-
nie wojny cenowej, by wygrywać 
zwiększeniem skali i  dobrą ceną, 
między innymi dzięki markom wła-
snym). Sprzyja im także tendencja 
do powiększania się liczby sklepów 
wchodzących do sieci franczyzo-
wych, by ochronić się przed silną 
konkurencją „zwykłą sieci”. Marki 
własne rozkwitną więc i na małej, 
„hurto-zależnej” powierzchni.

Pod parasolem 
Ale… to nie wszystko. Nasili 

się zjawisko kreowania tzw. marek 
parasolowych dla dobrych, często 
standardu premium, produktów 
marek własnych. Są to zróżnicowa-
ne struktury, elastycznie zmienne, 
oferujące dobry towar, ale i  coś 
więcej – markę wspólną dla wielu 
produktów, która nobilituje tych, 
którzy „pod jej parasol” wejdą. 
Umocni się ich oddziaływanie 
w  postaci lat temu kilka niewy-
obrażalnej – oto marka własna (jej 
systemowa postać) daje wizerunek 
miejsca dobrych, prestiżowych za-
kupów i  sklepowi (sieci!) i konsu-
mentowi. Co więcej – daje szansę 
swoistej gwarancji oczekiwania 
jakości od  produktów obok – np. 
produktów pod brandem produ-
centa. Tak oto pojawia się nowe 
i  silne wzmocnienie sprzedaży 
wewnątrz kraju i na eksport. Stąd 
też wychodzą impulsy dla nowych 
wielokanałowych systemów sprze-
dawania i  wiązania konsumenta 

w relacje interakcyjne ze sklepem, 
siecią i ich komunikatami; tu zrodzą 
się nowe formuły smart shoppingu. 
To jest ścieżka sukcesu, ale tylko 
dla najlepszych – tak w handlu, jak 
i w produkcji.

Impuls do koncentracji
Nowe wyzwania stawiane przez 

polityków to także zachęta do kon-
centracji rynku. Poziome koncentra-
cje mają oczywisty, niejako ilościo-
wo zorientowany wpływ na rozwój 
marek własnych, ale jakościowa 
zmiana drzemie w koncentracjach 
pionowych, głównie w przejęciach 
przez handel osłabionych przez 
„uboczne” skutki ograniczania 
handlu firm produkcyjnych. Tutaj 
powstać mogą całe konglome-
raty produkcyjno-dystrybucyjne, 
o bardzo konkurencyjnych cenach, 
wysokiej jakości i  systemowo or-
ganizowanej w  jednym ręku kon-
cepcji zarządczej. Wówczas marka 
własna stanie się niejako marką 
realizowaną w jednym organizmie 
handlowo–produkcyjnym. Mniej-
sze znaczenie mieć będą, ze wzglę-
du na mniejsze możliwości finanso-
we, sieci handlowe kreowane przez 
produkcje. 

Marki własne dowiodły swej 
siły rynkowej i w najbliższym cza-
sie zaprezentują swoje możliwości. 
Są napędzane nie tylko korzystną, 
co nie znaczy najniższą, ceną. Się-
gnęły z  sukcesem po jakość, po 
ustrukturalizowany asortyment 
i  zarządzanie nim. Szybko i  po-
wszechnie docierają do klientów, 
nawet tam, gdzie nie ma aso-
cjowanych z  nimi do niedawna 
wielkich powierzchni handlowych. 
Uruchomiły synergię z  konkurują-
cymi z  nimi towarami o „brando-
wym” charakterze, wzmacniają 
kooperacyjne współzarządzanie 
łańcuchami technologicznymi, łań-
cuchami dostaw, łańcuchami war-
tości, wreszcie wiążą firmy duże 
z  małymi. Podnoszą zatem pro-
duktywność całej gospodarki i na-
wet w zetknięciu z etatystycznymi 
pomysłami na rozwój gospodarki 
„dadzą radę”.Dr Faliński był prelegentem obu spotkań branży marek własnych w Kielcach
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Private label w perspektywie 5 lat 

Specjaliści  
są pewni: nie 
będzie powtórki  
wzrostów  
z lat 2009-2012

44,4 mld złotych - taką 
przybliżoną wartość rynku 
marek własnych w  2015 
roku w  Polsce szacował 
raport PMR - eksperta 
badań rynku w  Europie 
Środkowo-Wschodniej. 
Wzrost prognozowano 
na poziomie 6,6 procent. 
Według sporządzonego 
na jesieni ubiegłego roku 
raportu, obiecująco wy-
glądają perspektywy roz-
woju segmentu private 
label do 2020 roku.

Badanie rynku ujęte w raporcie 
„Marki własne detalistów w Pol-
sce 2015. Analiza rynku i prognozy 
rozwoju na lata 2015-2020” po-
kazuje, że wolniejszy wzrost rynku 
jest pochodną niższych wzrostów 
sprzedaży marek własnych w dys-
kontach, odpowiadających obec-
nie za 66% jego wartości. Dotyczy 
to zwłaszcza lidera rynku, Biedron-
ki, w której udział marek własnych 
w obrotach jest z każdym rokiem 
niższy (aktualnie wynosi ok. 50%, 
podczas gdy jeszcze w  2009 r. 
udział ten wynosił 58%). Podob-
ny trend zaobserwować można 
na przykładzie Lidla, który również 
w  ostatnim czasie mocno posze-
rzył ofertę produktów markowych.

Większe zaufanie da…  
wzrost rynku

Wszystkie największe sieci 
handlowe już oferują marki wła-
sne w najszybciej rotujących kate-
goriach, więc kolejne wprowadza-
ne produkty nie będą przynosiły 
już tak spektakularnych wzrostów. 
Ponadto, rozwój oferty ilościowej 

będzie hamowany chociażby przez 
powierzchnię sklepów. Tak więc, 
wzrost rynku w  kolejnych latach 
będzie przede wszystkim efektem 
większego popytu na  produkty 
marek własnych, które z  roku 
na rok cieszą się większym zaufa-
niem, w drugiej kolejności – roz-
woju oferty ilościowej.

Nie oznacza to jednak, że licz-
ba marek własnych w sieciach nie 
będzie rosnąć. Zwłaszcza super-
markety coraz mocniej stawiają 
na  markę własną. Sieci, które 
znacznie zwiększyły ten asorty-
ment w  ciągu ostatniego roku/
dwóch lat to m.in. Stokrotka, Po-
lomarket, Piotr i Paweł czy Alma.

Format nie taki mały
Również sklepy małego for-

matu (obecnie trzeci największy 
kanał dystrybucji marek własnych) 
to segment, w  którym dokonuje 
się największy wzrost sprzedaży 
marek własnych. Ich dynamiczny 
wzrost jest rezultatem wprowa-
dzania i  rozwijania oferty marek 
własnych przez wszystkich dużych 

dystrybutorów hurtowych, specja-
lizujących się zarówno w produk-
tach spożywczych, jak i  chemicz-
nych. Należą do nich: Makro Cash 
& Carry, Grupa Eurocash, Grupa 
Specjał, Intermarche czy Delko. Fir-
my te obsługują około jedną trze-
cią rynku spożywczego w Polsce.

Szerszy wachlarz
Za wzrostem rynku marek 

własnych w  kolejnych latach 
przemawiają także zmiany w  za-
kresie oferty produktowej, które 
zachodzą na rynku w  ostatnich 
latach. Sieci starają się walczyć 
z  konkurencją, oferując klientom 
coraz szerszy wachlarz produktów, 
często zdrowszych, z kategorii pre-
mium, z zagranicy.

Jak wynika z analizy, przed sek-
torem marek własnych przyszłość 
pełna wyzwań. Drogi rozwoju moż-
na będzie poznać podczas czerw-
cowego wydarzenia Future Private 
Labels 2016 w Targach Kielce.

Źródło: PRM

Lidl (kucharze 
Pascal Brodnicki i Ka-
rol Okrasa, czy aktu-
alnie Dorota Well-
man), Tesco (Robert 
Makłowicz), Eurocash 
(Ewa Wachowicz).

Owoce i warzywa, 
a  także pieczywo; 
część sieci uruchomi-
ła w  sklepach mini-
piekarnie do wypieku 
pieczywa na miejscu 
(np. Lidl, Biedronka, 
Kaufland).

O g r a n i c z a n i e 
ilości soli, cukru,  
chemicznych dodat-
ków i konserwan-
tów w  żywności,  
np. Biedronka, Alma.

Produkty rolne 
pochodzące z  gospo-
darstw z  certyfikatem 
ekologicznym np. Tesco 
Organic, Auchan Bio, 
Piotr i Paweł Bio.

Intermarche, Car-
refour; marka Deluxe 
w  Lidlu, czy La Spe-
ciale w Biedronce. Ich 
znaczenie, podobnie 
jak marek własnych 
w segmencie bio/eko, 
będzie rosło, z uwagi 
na pogłębienie tren-
du zdrowego odży-
wiania.

Bogatsza oferta 
kosmetyków (Bie-
dronka, Lidl, Netto), 
a  także odzieży, ar-
tykułów sportowych 
(Lidl), marka odzieżo-
wa F&F oraz dziecię-
ca Tesco Loves Baby 
w Tesco.

Najważniejsze trendy produktowe rynku private label

Nacisk  
na produkty 
świeże

Zdrowsza 
żywność

Żywność 
Eko/Bio/
Organic

Produkty 
premium, 
np. impor-
towane 
z Francji

Więcej 
artykułów 
niespo-
żywczych

Zatrudnia-
nie zna-
nych osób  
do pro-
mocji 
własnych 
produktów
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Badania konsumenckie

Marka  
godna zaufania  
- najnowsze 
badania 
konsumenckie

Coraz więcej Polaków za-
uważa, kupuje i  kojarzy 
produkty segmentu priva-
te label, uważając, że ich 
jakość nie odbiega znacz-
nie od produktów brando-
wych. Już 38 procent Pola-
ków kojarzy markę własną 
- to wzrost o  7 procent  
od poprzedniego badania.

Częściej znajomość samego po-
jęcia marki własnej deklarują męż-

czyźni - aż 43 procent (więcej o 11 
procent niż podczas poprzedniego 
badania), a  kobiety 33 procent. 
Lepiej zorientowani są respon-
denci z  wyższym wykształceniem, 
osoby w  wieku 25-44 lata oraz 
respondenci z miast powyżej 100 
tys. mieszkańców. Można również 
zaobserwować, że na kojarzenie 
tego zjawiska znacząco wpływa 
dochód – osoby z dochodem netto 
powyżej 2 000 zł częściej wiedzia-
ły, czym są marki własne. 

Z  konsumenckiego badania 
wynika także, że wśród klientów 
poszczególnych sklepów, najwyż-
szą rozpoznawalnością cieszą się 
marki własne dostępne w sklepach 
sieci Biedronka (74%), co jest spój-
ne z faktem, że to najczęściej wy-
bierana sieć sklepów detalicznych. 
O połowę rzadziej wymieniane były 
marki sieci Lidl i Carrefour (36%).

43

36

19

Cena – są tańsze  
niż produkty markowe

Jakość produktu

Cena – nie ustępują jakością produktom markowym

11 Cena – nie ustępują jakością produktom markowym

20 Inne powody

Czynniki wyboru marek własnych w Polsce Wynik w %, III kw. 2015

Cena - to wciąż główny powód, 
dla którego Polacy wybierają pro-
dukty marek własnych. Wymienia 
go aż 62 procent badanych konsu-
mentów. W drugiej kolejności wy-
mieniana jest jakość produktu - 36 
procent z nas deklaruje, że to waż-
ne kryterium. Badani wskazywali, 
że marki własne są tańsze niż pro-
dukty markowe, a jednocześnie nie 
ustępują im jakością (19%). 

Duża zmiana w  postrzeganiu 
produktów marek własnych, któ-
ra zaszła na przestrzeni lat – od 
chwili, kiedy kilkanaście lat temu na 
polskim rynku pojawiały się pierw-
sze tego typu produkty. To właśnie 
korzystny stosunek jakości do ceny 
będzie głównym czynnikiem, dla 
którego produkty marek własnych 
staną się chętnie wybierane przez 
konsumentów w najbliższych latach.

Źródło: badanie konsumenckie PMR.
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Fotorelacja

Stoisko marki Pupilfoods.

 Nowe kontakty  międzynarodowe- bezcenne.Ekspozycja Victoria Cymes.

Stoisko firmy Tarczyński. Stoisko Wet Wipe z Węgier.
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O organizatorze

Drugi w Europie Środkowo-Wschodniej  
organizator targów i wystaw

7 19 2400 90 000 

nowoczesnych hal 
wystawienniczych

wielofunkcyjnych 
sal konferencyjnych

miejsc  
parkingowych

m2 powierzchni 
wystawienniczej

Targi Kielce  
- profesjonalnie  
dla zwiedzających 
i wystawców

Targi Kielce to drugi 
ośrodek wystawienni-
czy w  Europie Środko-
wo-Wschodniej i  jeden 
z  dwóch liderów tar-
gowych w  Polsce. Targi 
Kielce rozpoczęły swoją 
działalność w 1992 roku.

- Pierwszą wystawą zorga-
nizowaną w  kieleckim ośrodku 
był znany dziś na całym świecie 
Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego. Dziś w  kalendarzu 
targowym jest 70 wydarzeń i sys-
tematycznie przybywają nowe. 
Organizujemy też blisko 700 kon-
ferencji i eventów rocznie - mówi 
prezes Zarządu Targów Kielce, 
dr Andrzej Mochoń. – Do sukcesu 
ośrodka niewątpliwie przyczynił się 
profesjonalizm pracujących tu  lu-
dzi. Zespół jest otwarty na nowe 
wyzwania i  kreatywnie do nich 
podchodzi. W  swoich działaniach 
kierujemy się słowami człowieka 
sukcesu, jakim był Henry Ford: Fir-
my, które rosną dzięki rozwojowi, 
nie zginą – dodaje prezes Mochoń. 

70 700 6500 220 000 

wystaw rocznie kongresów,  
konferencji i szkoleń

wystawców zwiedzających

Lokalizacja
Współrzędne GPS: 
50° 53’ 56,47’’ N 
20° 35’ 20,57’’ E



KONTAKT
Targi Kielce SA  
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce

DOŁĄCZ DO LIDERÓW.  
Weź udział w najlepszym wydarzeniu roku 2016,  

dedykowanemu markom własnym! 

Zakres branżoWy:
• produkty spożywcze
• produkty kosmetyczne
• środki czystości
• artykuły higieniczne
• produkty naturalne i organiczne
• opakowania i wzornictwo
• narzędzia i artykuły „zrób to sam”
• produkty odzieżowe i obuwnicze
• produkty papiernicze i biurowe
• tworzywa sztuczne
• artykuły reklamowe
• artykuły gospodarstwa domowego
• produkty dla zwierząt domowych
• produkty i akcesoria dla dzieci
• inne z kategorii produktów  

niespożywczych (Non-Food Section)

Profil ZWiedZającego:
PRZEDSTAWICIELE 
• międzynarodowych sieci handlowych
• hipermarketów
• supermarketów
• centrów handlowych
• hurtowni i dystrybutorów
• linii lotniczych
• sieci fast food`ów
• instytucji i organizacji państwowych
• sieci sklepów spożywczych
• importerzy i eksporterzy
• sieci hoteli i restauracji
• firm cateringowych
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