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Marki własne w kategoriach 
kosmetyczno-chemicznych

Czynniki wpływające na wzrost rynku, oczekiwania 
partnerów handlowych i konsumentów
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Rok 2021 to wzrost FMCG o 3,2% i 
szybszy wzrost artykułów do pielęgnacji 

domu

2

Artykuły do domu Kosmetyki Artykuły spożywcze TOTAL FMCG

6,7

6,7

6,4

6,3

86,9

86,9

4,4

1,8
3,2 3,2

1 2 3 4

2020

2021 +3,2%

175,6

mld PLN

181,3

mld PLN

Zmiana wartości (%) 2021 vs 2020

Wartościowy udział grup kategorii 
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Dominujące i wzmacniane 
zachowania lat 2020, 

2021….



Była robiona lista zakupowa Zakupy miały być tak szybkie 

jak to możliwe

Korzystano z nowych 

technologii

Korzystano ze specjalistycznych 

sklepów online
Próbowano innych produktów 

niż zazwyczaj

Największe zakupy były 

robione online

61% 48% 34%

21% 17% 12%

Kluczowe 

zachowania
Często/Zawsze

Nowa 

Wygoda



Specjalna uwaga na zdrowie 

fizyczne

Specjalna uwaga na zdrowie 

psychiczne i wellbeing
Ograniczano „złe” produkty

Korzystanie z 

suplementów dla 

poprawy zdrowia

Specjalna uwaga na 

wygląd

Jedzenie i picie 

pomagało poprawić 

nastrój

Specjalna uwaga na 

etykiety produktów

56% 53% 50%

46% 42% 34%52%

5…

Balans

Poszukiwanie porad o 

zdrowym życiu i 

wellbeing

29%

Kluczowe 

zachowania
Często/Zawsze



Zmiana ku produktom 

lokalnym

Kupiono marki przyjazne 

zwierzętom

Kupiono markę przyjazną

środowisku

Poszukiwanie inspiracji u 

innych
Skupienie na wpływie marki na 

środowisko lub społeczność

Przestano kupować produkty 

ze względu na ilość 

opakowania

Kupiono markę przyjazną 

społecznej równości

50% 44% 42%

26% 26% 24%32%

Nowa Wartość

Kluczowe 

zachowania
Często/Zawsze



Sprawdzanie cen produktów 

które miały być kupione

Specjalna uwaga na jakość 

produktu

Zakupy w sklepach z 

najlepszymi promocjami

Poszukiwanie produktów które 
mogą mieć benefit dla mnie: 
białko, witaminy, błonnik, bez 
glutenu

Poszukiwanie Private 

Labels
Przyjemność z Premium

Trzymanie możliwie niskiej 

wartości koszyka

71% 69% 52%

31% 25% 31%43%

Budżeto-racjonalizacja

Kluczowe 

zachowania
Często/Zawsze
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Presja cenowa, inflacja, niepewność jutra 
powoduje wzmocnienie „sprytnych 

zachowań”…

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20212020

55% 57% 59%
66% 66%

60%

49%
53%

49% 52%

71% ???
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Źródło:  raport syndykatowy GfK Shopping Monitor, 2022

2020 SMART 

SHOPPERS

71%2021 SMART 

SHOPPERS

74%
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P. Skąd czerpie Pan(i) informacje o promocjach 
produktów spożywczych, kosmetycznych oraz 
chemicznych? (możliwość udzielenia kilku 
wspomaganych odpowiedzi).

O promocjach trzeba powiedzieć a COVID 
znacząco zmienił źródło informacji

N=1036

2020

TOP 5 

źródeł informacji

60% 38% 36% 35% 30%N=1036

2021

TOP 5 

źródeł informacji
Papierowe gazetki 
promocyjne / ulotki 
sklepów dostępne 

w sklepie lub 
dostarczane do domu             

Kolorowe, 
wytłuszczone ceny 

na półkach 
sklepowych

(często z 
przekreśloną ceną 

regularną)

Reklama 
w TV

Aplikacja mobilna 
konkretnego sklepu

Strony internetowe 
poszczególnych sklepów
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Liczba nabywców 

/penetracja

Dynamika wartości 

wydatków

2021 vs. 2020

Częstotliwość 

zakupu w ciągu 

roku

13,5 mln 

Gospodarstw 

domowych/100%

116

+9%

Marki własne – 2021 r.

Δ%

1

2

3

80,7% 79,7%

19,3% 20,3%

2020 2021

Udział wartościowy marek 

własnych w FMCG

Produkty markowe

142 mld

33,9 mld

+2%

+9%

144 mld

36,8 mld

Ostatnie lata to renesans marek własnych

TY2021

Private Labels Udział 
wartościowy

20,3 %

+1,0 p.p vs TY2020

(1pp = 1,8mld PLN)
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o +1,8%

Stan branży w zakupach 
gospodarstw domowych

Cosmetics Home Care

Private

Y2021 vs 2020

o 99,6% (+0,0pp)

Private

o +0,6%

o +7,7%

o +65,3%

o +71,5%

o 99,3% (+0,0pp)

o 94,1% (-0,1pp)

o 70,2% (+8,9pp)

o 43,4% (+8,4pp)

Private

Private

o +3,3%

o +6,6%

o +40,4%

o +57,5%

o 99,3% (+0,1pp)

o 98,2% (-0,2pp)

o 63,9% (+15,7pp)

o 30,4% (+9,5pp)

o +4,4% o 99,8% (+0,0pp)

+142mln 

PLN

+56mln 

PLN

+253mln 

PLN

+24mln 

PLN
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Mniej wizyt i większe koszyki – dopasowanie

asortymentu jest kluczowe

Wykorzystaj możliwości programu lojalnościowego –

konsument tego oczekuje

Komunikuj się cyfrowo

Cena znów jest królem ale ceny muszą być mądre a to 

promocje mają przyciągać

Private Labels bez kompromisów jakościowych to dziś 

świetna propozycja dla Klienta

Nie działaj intuicyjnie, wykorzystaj dane i analitykę do 

planowania

GfK dla 
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Kontakt:

Szymon Mordasiewicz
szymon.mordasiewicz@gfk.com

+48 509 551 818


