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Zapewniamy firmom natychmiastowy dostęp do
aktualnej, precyzyjnej i wiarygodnej informacji rynkowej.

Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych,
crowdsourcingu i zaawansowanej analityki zmieniamy
reguły rynku badań marketingowych i wsparcia sprzedaży.
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Wstęp
W kolejnej edycji badania aktywności branży FMCG w punktach sprzedaży, w dniach 26 października do
15 listopada 2018 roku, audytorzy firmy Skilltelligence zostali wysłani do 500 małych i średnich sklepów
spożywczych z misją zbadania aktywności promocyjnej producentów w punkcie sprzedaży. Zgodnie z
dotychczasowym podejściem, zadaniem naszych badaczy było wskazanie najbardziej widocznych form
promocji POS w działach napojów bezalkoholowych, piwa, słonych przekąsek i słodyczy oraz lodów. W tej
edycji ponownie pytamy także o typ stosowanej promocji (np. obniżka ceny lub gratis) oraz o widoczność
i o to czy promocja skutecznie skłania do dokonania zakupów.
Badanie opiera się na samodzielnej decyzji audytorów, którą promocję wskażą. Decyzje naszych
respondentów powinny dobrze odzwierciedlać postrzeganie zwykłych konsumentów ponieważ na wybór
wskazanej promocji wpływały dwa podstawowe czynniki – widoczność i atrakcyjność formy promocji w
sklepie oraz poziom popularności danej marki / produktu w chwili badania, na przykład pod wpływem
trwającej akcji ATL. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że osoby wykonujące badania nie są
bezpośrednio związane z marketingiem i współpracują z nami w modelu crowdsourcingowym
samodzielnie wybierając realizowane zadania. Wyniki badania pozwalają więc wnioskować, które z działań
promocyjnych były najbardziej zauważalne przez przeciętnych konsumentów.
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Wyniki realizacji
W obecnym badaniu wyniki poszczególnych branż są relatywnie wyrównane. Na czele znalazły się napoje
bezalkoholowe i zaraz za nimi piwo z wynikiem odpowiednio 31% i 29% wszystkich zgłoszonych promocji.
Oba te wyniki są jednak niemal o połowę niższe niż w czerwcu tego roku co nie zaskakuje z racji pory roku.
Interesujące jest także to, że mimo zbliżającego się okresu świątecznego kategoria „słodyczowa” nie
odnotowała jeszcze sezonowego wzrostu osiągając jeden z niższych historycznie wyników – zaledwie 17%.
Nowe w naszym zestawieniu lody spadły do 2% z odnotowanych w poprzednim badaniu 7%.
Aktywność wybranych kategorii w czasie
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Wykres 1 Zmiany udziałów kategorii w poszczególnych edycjach badań
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Najczęściej stosowane formy materiałów POSM – ogólne zestawienie
Pod względem formy stosowanych przez producentów materiałów POS w tej edycji najliczniej pojawiały
się półki/ stojaki i podajniki oraz przywieszki na półce. Co ciekawe w poprzedniej edycji badania te
elementy wyraźnie ustępowały różnego rodzaju plakatom zwykle związanymi z konkursami i loteriami –
na co wpływ miała wyraźna przewaga aktywności branży piwnej.

Najczęściej stosowane materiały POSM
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Wykres 2 Najczęściej używane materiały POSM
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Najczęściej stosowane materiały POSM – w podziale na branże
Poniższy wykres przedstawia rozwiązania, które w ramach zbadanej populacji najczęściej stosowały
poszczególne branże. Tak jak wspominaliśmy wcześniej – branża piwna wyraźnie preferuje duże plakaty i
naklejki podczas gdy np. słodycze preferują podajniki i stojaki oraz przywieszki na półce. Z poniższego
zestawienia wyraźnie jednak widać, że poszczególne branże mają swoje preferowane formy materiałów
POS i niezależnie od terminu badania zwykle się ich trzymają.
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Wykres 3 Formy materiałów POS wg branży

str. 6

Najaktywniejsze marki – piwo i słodycze
Poniżej przedstawiamy zestawienie częstości występowania poszczególnych marek w każdej ze zbadanych
kategorii. W branży piwnej najbardziej aktywne okazały się piwa Harnaś i Żywiec. Warto zwrócić uwagę
na wielkość kategorii inne w przypadku marek piwa – okazuje się, że na rynku trwa bardzo wiele małych i
lokalnych akcji promocyjnych dla debiutujących lub niszowych marek piwa. W kategorii słodyczy liderem
jest Wedel (ptasie mleczko i czekolady) z wynikiem 39% a za nim ciastka Hit i batony Snickers.

Udział marek piwa

Udział marek słodyczy
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Wykres 4 Najaktywniejsze marki w kategorii "Piwo"
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Wykres 5 Najaktywniejsze marki w kategorii „słodycze”
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Najaktywniejsze marki – napoje bezalkoholowe i przekąski słone
W stawce napojów bezalkoholowych wyniki poszczególnych marek są relatywnie wyrównane. W ścisłej
czołówce znalazła się tym razem ponownie Coca-Cola. Warto także odnotować dobry wynik debiutanta w
zestawieniu – Oryginalnego Soku. Wśród słonych przekąsek tradycyjnie już przodują chipsy Lay’s z
wynikiem 38%, za którym z wyraźnie słabszym wynikiem plasują się chipsy Crunchips (24%).

Udział napojów bezalkoholowych
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Wykres 6 Najaktywniejsze marki w kategorii "napoje bezalkoholowe"

Chipsy Lorenz
Monster Munch
8,8%

Chipsy Crunchips
24,1%
Wykres 7 Najaktywniejsze marki w kategorii "przekąski słone"
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Typy promocji wykorzystywane w materiałach POS
W tej edycji naszego badania po raz kolejny sprawdzaliśmy jakiego rodzaju przekaz promocyjny pojawia
się w stosowanych materiałach. W tej edycji oprócz czterech stosowanych wcześniej generycznych form
przekazu: gratisowy dodatek, konkurs/ loteria, korzyść z zakupu większej liczby produktów (multizakup)
oraz obniżka ceny pojawiła się kategoria „Nowość na rynku” z wynikiem prawie 10%. W kategorii inne
pojawiły się głównie przekazy związane z dbałością o jakość produktu lub o środowisko.

Typ przekazu w odnalezionej promocji
Multizakup (np. 2 w cenie 1)
2,1%

Inne
5,9%

Konkurs lub loteria
40,5%

Nowość na rynku
9,6%

Gratisowy dodatek / prezent
12,1%
Obniżka ceny
29,8%
Wykres 8 Rodzaje przekazu promocyjnego w badaniu
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Widoczność i skuteczność promocji
Twórców promocji, które trafiają do sklepów na pewno interesuje to jak nasi audytorzy oceniali
atrakcyjność promocji oraz skuteczność przekonywania do zakupu. Okazuje się, że blisko ¾ naszych
audytorów oceniło atrakcyjność promocji jako wysoką (oceny 4 i 5) – podobny odsetek respondentów
ocenił, że odnalezione formy promocji zachęcają do zakupu objętych nimi produktów.
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Wykres 9 Ocena atrakcyjności promocji
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Wykres 10 Czy promocja skłania do zakupu?
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Przykładowe zdjęcia z badania – promocje słodyczy

Zdjęcie 1 Podajnik z produktem, Central Market, Warszawa

Zdjęcie 2 Podajnik z produktem, Grosik, Ostrów Wielkopolski
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Promocje piwa

Zdjęcie 3 Plakat, Dom Handlowy Młyn, Nidzica

Zdjęcie 4 Naklejka, Sklep Kalina, Olsztyn
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Promocje napojów bezalkoholowych

Zdjęcie 5 Podajnik z produktem, Mini Delikatesy,
Małdyty

Zdjęcie 6 Podajnik z produktem - lodówka, ABC, Lubin
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Promocje słonych przekąsek

Zdjęcie 7 Podajnik z produktem, Top Market, Warszawa

Zdjęcie 8 Wobler, Lewiatan, Nidzica
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Dziękujemy!
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Tel. 517 785 350
radoslaw.jez@skilltelligence.pl
Łukasz Głowacz
Tel. 501 505 910
lukasz.glowacz@skilltelligence.pl

Biuro handlowe:
ul. Solec 81 B, lok A28
00-382 Warszawa

Siedziba :
Skilltelligence Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
NIP: 521 369 62 06

str. 15

