Trendy na rynku żywności, wpływ pandemii na zachowania konsumentów na
rynku żywności konsekwencje zaistniałej sytuacji, epidemiologicznej dla
organizacji sprzedaży w krótkich łańcuchach dostaw
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Jak zmieniły się łańcuchy dostaw
żywności po ogłoszeniu stanu
zagrożenia epidemiologicznego?
Niepewność, lęk
Wzrost znaczenia sieci handlowych (sprawna logistyka)
Zamknięcie targowisk i bazarów, ograniczenie w przemieszczaniu (dojazd do producentów)
Lawinowy wzrost sprzedaży żywności online
Rozwój nowych form sprzedaży np. „kliknij i odbierz”
Zatory w firmach logistycznych (zamknięcie granic, wzrost zleceń)
Brak pracowników
„Sprzedawca bohater”

Jak zmieniły się zachowania
konsumentów?
Niepewność, lęk
Rzadziej i większe zakupy
Zakupy na zapas
„Zrób to sam”

Deficytowa mąka i drożdże (600% wzrost sprzedaży…)
Ale też…wspólne posiłki

Samorealizacji
Uznania
Przynależności
Bezpieczeństwa
Fizjologiczne

Przed
pandemią

Od rozpoczęcia
pandemii

Zrewidowaliśmy hierachię
zaspokajania potrzeb?
Piramida Maslova

https://www.icemobile.com/motives-and-behaviour-changes-ofconsumers-in-food-retails-new-normal

https://www.ipsos.com/pl-pl/finanse-jedzenie-zakupy-czyli-wszystko-o-konsumencie-w-czasach-pandemii

„Polski konsument w czasach
koronawirusa” raport IPSOS, maj 2020
Zdrowiej się odżywiamy?
Około 40% (częściej osoby młodsze) twierdzi, że obecnie żywi
się zdrowiej niż przed wybuchem epidemii, gdyż je więcej
warzyw i stawia na domowe jedzenie.
Większość osób, które przestawiły się na gotowanie w domu,
deklaruje zamiar kontynuowania tego zwyczaju po pandemii.
Jednocześnie 25% badanych twierdzi, że teraz je bardziej
kalorycznie, a ponad jedna trzecia obawia się wzrostu masy
ciała.
Nie wiemy, nie potrafimy skorzystać? o możliwości zakupu
określonych produktów przez internet

https://www.ipsos.com/pl-pl/finanse-jedzenie-zakupy-czyli-wszystko-o-konsumencie-w-czasach-pandemii

„Polski konsument w czasach
koronawirusa” raport IPSOS, maj 2020
Zakupy żywności przez internet?
Zakupy robimy rzadziej
Nadal robimy zapasy
Tylko 8% zadeklarowało, że zakupy spożywcze zamówiło online.
DLACZEGO? Uważamy bowiem, że trzeba będzie długo czekać
na dostawę albo że w ogóle dostawy do naszego domu nie są
możliwe. Obawiamy się też, że produkty zakupione przez
internet będą nieświeże
Nie wiemy, nie potrafimy skorzystać? o możliwości zakupu
określonych produktów przez internet

Czy te zmiany będą miały
trwały charakter? raport IPSOS, maj
2020

▪Jak wynika z badania, 10 % kupujących żywność online zrobiło to w
czasie pandemii po raz pierwszy.

▪Raport wskazuje, że Polacy dostrzegli także znaczenie

małych i
średnich firm we wspieraniu lokalnej gospodarki.

▪Prawie dwie trzecie respondentów (62%) robiło zakupy w małych lub
lokalnych sklepach, a 28% kupowało online u małych i średnich marek.
▪Dla jednej trzeciej ankietowanych powodem do takiej decyzji była
możliwość wsparcia zarówno miejscowej, jak i krajowej gospodarki.
▪Nawet po kryzysie 79% Polaków deklaruje, że będzie jeszcze

chętniej kupowało lokalne produkty!!!
https://www.ipsos.com/pl-pl/finanse-jedzenie-zakupy-czyli-wszystko-o-konsumencie-w-czasach-pandemii

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83240%2Csondaz-polacy-jedza-zdrowiej-po-czasie-spolecznej-izolacji.html

"Nawyki żywieniowe Polaków w czasie izolacji
społecznej podczas epidemii koronawirusa 2020" badanie
przeprowadzono na zlecenie firmy Upfield, przez MRW, pod koniec czerwca br. na próbie dwóch tysięcy dorosłych Polaków.

Podczas społecznego odosobnienia Polacy chętnie sięgali po warzywa, część rezygnowała z mięsa na
rzecz produktów pochodzenia roślinnego.
Zmianę nawyków żywieniowych w czasie izolacji społecznej zadeklarowało ponad 40 % badanych.
Prawie połowa (48%) przyznała, że jadła zdrowiej, a co czwarta osoba (24,5%) spożywała mniej mięsa
Dla większości oznacza to jedzenie większej ilości warzyw (76%), owoców (50%), świeżych produktów
(43%), ziaren i nasion (43 %).
Ankietowani wskazywali też na częstsze gotowanie w domu od podstaw (60%) i regularne jadanie
posiłków (46%).
Okazało się, że to Polacy najczęściej deklarowali, że jedli zdrowiej. W Polsce takie osoby stanowiły 48 proc.
badanych, dla porównania - wśród Brytyjczyków - 29 proc., natomiast wśród mieszkańców Holandii – 27
proc.
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83240%2Csondaz-polacy-jedza-zdrowiej-po-czasie-spolecznej-izolacji.html

Sprzedaż żywności pochodzenia roślinnego vs. sprzedaż żywności ogółem

Globalny zwrot
w stronę diet
roślinnych?
https://plantbasedfoods.org/plantbased-food-outpaces-total-food-salesduring-covid19/
„sprzedaż detaliczna żywności pochodzenia roślinnego w USA
znacznie przekroczyła łączną sprzedaż żywności w czasie pandemii,
co pokazuje, że w dobie kryzysu coraz więcej konsumentów
decyduje się na żywność roślinną”.

https://www.ipsos.com/pl-pl/jak-epidemia-zmienila-nasz-stosunek-do-ekologii
Z raportu IPSOS wynika, że co piąta osoba deklaruje, że po pandemii
zamierza podczas zakupów wybierać produkty bardziej przyjazne dla
środowiska, ponieważ: są zdrowsze, martwi ich negatywny wpływ
produktów na środowisko
chcą chociaż trochę zrównoważyć negatywny wpływ
jednorazowych maseczek i rękawiczek na środowisko

Mniej i z troską
o środowisko…

Niemal połowa Polaków twierdzi, że w wyniku pandemii bardziej boi
się kryzysu klimatycznego,
Ponad połowa polskich konsumentów twierdzi, że od momentu pandemii
zaczęła bardziej skrupulatnie segregować śmieci.
40% badanych deklaruje, że po pandemii zamierza kupować mniej
rzeczy.
Powodów jest wiele – ludzie twierdzą, że jednak nie potrzebują tak
wiele nowych rzeczy, ile kupowali wcześniej, chcą oszczędzać
pieniądze, spędzać mniej czasu w galeriach handlowych, a także
martwią się tym, jak ilość kupowanych rzeczy wpływa na środowisko.

LESS IS MORE – koncentracja na spersonalizowanych produktach, spersonalizowanych działaniach
marketingowych przy odrzuceniu produktów masowych kierowanych do tzw. przeciętnego odbiorcy

Trendy?
LISTONIC
TRENDY
ZAKUPOWE
RAPORT 2020

MARKI WŁASNE – wzrost znaczenia marek własnych pod względem ilości i wartości sprzedaży oraz
postrzegania przez konsumentów jako alternatywy dla produktów dostępnych pod markami producentów

NOWA WALUTA: czas – wzrost znaczenia czynnika czasu w pracy, nauce, podczas dokonywania zakupów
itp.

ONLINE Versus OFFLINE – zmiana struktury zakupów przejawiająca się wzrostem udziału zakupów
dokonywanych w sklepach internetowych
TECHNOLOGIA W POŁACZENIU Z TRADYCJĄ – wzrost znaczenia internetu w procesie dokonywania
zakupów, w poszukiwaniu informacji o produktach, wzrost znaczenia urządzeń cyfrowych
E-MOBILE – wzrost znaczenia urządzeń i aplikacji mobilnych ze względu na łatwość, wygodę zakupów,
nieograniczony czas wyboru, dostępność przez całą dobę, tańszą ofertę
MNIEJ CHEMII WIĘCEJ SMAKU – koncentracja na naturalnych walorach odżywczych i dietetycznych
produktów

https://tylkofmcg.pl/wpcontent/uploads/2020/01/trend
y-zakupowe-2020.pdf

BĄDŹ BARDZIEJ EKO – wzrost znaczenia takich zjawisk jak: recykling, zero waste, ograniczenie zużycia
plastiku itp.
DRONEM PROSTO DO KLIENTA – dążenie do wykorzystania dronów w procesach logistycznych
ARTIFICIAL INTELLIGENCE W LOGISTYCE – WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PROCESACH
LOGISTYCZNYCH

https://www.wwf.org.uk/what-we-do/livewell
Zasady zrównoważonej i zdrowej diety

Trendy w zachowaniach
konsumentów i ich wpływ na
rozwój KŁD
1. TROSKA O ŚRODOWISKO (EKOLOGIZACJA KONSUMPCJI,
ŻYWNOŚC EKOLOGICZNA) NIEMARNOWANIE ŻYWNOŚCI
2. WIĘCEJ WARZYW I OWOCÓW
3. SEZONOWE
4. NATURALNE - PRODUKTY JAK NAJMNIEJ PRZETWORZONE
(CZYSTA ETYKIETA)
5. LOKALNE I AUTENTYCZNE
6. Z DBAŁOŚCIĄ O ZWIERZĘTA HODOWLANE, JAJA od kur z
wolnego wybiegu…
7. MNIEJ MIĘSA?
8. MNIEJ CUKRU, SOLI, TŁUSZCZÓW NASYCONYH, ZDROWSZA
DIETA?
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Jakie zachowania w sferze żywności i żywienia polscy konsumenci
podejmują najczęściej? (ocena na skali od 1 do 7, 1= bardzo rzadko, 7 = bardzo często)
Źródło: badania własne finansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2017

n=501

Sezonowe – co się za tym
kryje?
Hedonizm, poszukanie przyjemności, świeże = wyjątkowe
walory sensoryczne

Ale też zdrowie (świeżość, wartość odżywcza)
Mniej transportu żywności na duże odległości =
przeciwdziałanie zmianom klimatu, troska o środowisko
Nie marnuję, nadmiar sezonowych produktów przetwarzam
„Słoik przedłużeniem sezonu”
Etyka „chcę wesprzeć lokalną gospodarkę”, „kupuję sezonowe,
kupuję lokalnie”
Sezonowe lemoniady, źródło: http://moninpolska.pl/blog/sloje-z-lemoniada/

Lokalnie idealnie…w dobie
pandemii
Zwrot w stronę produktów lokalnych
Żywność świeża „fresh produce”
Zaufanie i autentyczność – „jaja od p. Zosi, szynka
od p. Wojtka”

Nostalagia (lokalne sklepy, krótkie łańcuchy
dostaw), odwrót od tego co globalne i masowe
WYZWANIE Dostosowanie się do realiów
komunikacji i sprzedaży online
Społeczność – zakupy od lokalnych producentów

Globaldata.com

LOKALNA

TRADYCYJNA

EKOLOGICZNA

Źródło: badania własne finansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2017

Dlaczego krótkie łańcuchy dostaw (KŁD)? Co przekonuje
konsumentów…czy o tym wiedzą?

ZAPEWNIAJĄ
ŚWIEŻĄ
ŻYWNOŚĆ W
AKCEPTOWALNEJ
CENIE

TWORZĄ MIEJSCA
PRACY, SPRZYJAJĄ
ROZWOJOWI
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZWIJAJĄ
LOKALNE
SPOŁECZNOŚCI I
PRZYCZYNIAJĄ SIĘ
DO ICH ROZWOJU

PROMUJĄ BARDZIEJ
ZRÓWNOWAŻONĄ
GOSPODARKĘ
(OGRANICZENIE
TRANSPORTU)

SPRZYJAJĄ
BUDOWANIU WIĘZI
SPOŁECZNYCH I
ZAUFANIA

Jak pogodzić złożone oczekiwania
konsumentów?
Studium przypadku:
subskrypcje/abonament na paczki z
żywnością
EKOLOGIZACJA Zdrowie (warzywa, eko, zero pestycydów?)
SEZONOWE I LOKALNE „dobrym bądź”
WYGODA (zamówienia, dostawa)
PRZYJEMNOŚĆ, DEMATERIALIZACJA KONSUMPCJI (hedonizm)
NOWE DOŚWIADCZENIA KULINARNE, poszukiwanie nowych
DOZNAŃ SENSORYCZNYCH
NIE MARNUJĘ (kupuję tyle ile potrzebuję)
ZERO PLASTIKU Ale co z opakowaniami?
http://www.ninaaikas.com/hello-fresh-food-box/

https://kraftmagazyn.pl/liscie-bananowcazamiast-plastikowych-opakowan/

W 2018 za najważniejszy trend uznano
„Zero plastiku”
jak pandemia zmieniała nasze podejście?
RO Ś L I N N E O PA KO WA N I A ?
L A S E RO W E E T Y K I E T Y ?
J e s t t o t z w. t e c h n o l o g i a p ł y n u k o n t r a s t owe g o – p o
n a n i e s i e n i u l a s e rowe g o n a d r u k u , s k ó r k a z o s t a j e
s p r y s k a n a s p e c j a l ny m p ł y n e m , c o w y wo ł u j e
pożądaną reakcję. Oznaczenie staje się wówczas
w i d o c z n e, a s k ó r k a p o z o s t a j e n i e n a r u s z o n a .

https://foodfakty.pl/laserowe-etykiety-produktowekologicznych-juz-na-rynku

Maszyny vendingowe w czasie pandemii,
bezkontaktowo i bezpiecznie?
https://www.farmersfridge.com/

https://biokurier.pl/jedzenie/farmer-s-fridge-salatki-na-bazie-lokalnych-i-ekologicznychskladnikow-w-automacie-vendingowym/

Trudny biznes? https://biokurier.pl/jedzenie/farmer-s-fridge-salatkina-bazie-lokalnych-i-ekologicznych-skladnikow-w-automacie-vendingowym/

Niekoniecznie. Na razie Saunders mierzy się z nietypowym problemem, a mianowicie z
ogromnym popytem. Mówi, że jego firma ma bardzo „agresywny” plan. Począwszy od 13
lutego ma otwierać jeden kiosk dziennie, na razie w samym Chicago: Jesteśmy zdumieni
reakcją konsumentów. Największa obawa, jaka miałem zanim zaczęliśmy to ta, czy ludzie
będą chcieli kupować w ten sposób, z automatów, żywność. Jednak to działa –
opowiada Saunders.
Przy czym warto wspomnieć, że Chicago to trudny rynek, bo miasto jest nieco oszalałe na
punkcie mięsa w diecie, a jeden z prezentowanych kiosków stanął nawet obok McDonalda.
Dziennikarze z huffingtonpost.com sprawdzili więc, czy to działa. Około 13 popołudniu
połowa sałatek zniknęła i w automacie skończyły się widelce (dodawane, by można było jeść
wprost ze słoika). Właściciel mówi, że dzień wcześniej musieli nawet uzupełnić go w porze
lunchu.

https://www.farmersfridge.com/

Procedury w
systemach
dostaw
bezpośrednich
i obsługi
vendingu na
przykładzie
Farmers
Fridge

Ograniczenie pracowników w obiekcie tylko do personelu
niezbędnego
Monitorowanie temperatury każdego, kto wchodzi do
obiektu

Dezynfekcja całego obiektu co godzinę (w tym
sprzątanie przestrzeni niezwiązanych z produkcją
żywności, takich jak zegary, krótkofalówki itp.)
Reorganizacja sposobu prowadzenia produkcji, aby
pracownicy nigdy nie musieli znajdować się bliżej niż 2m
Zmiana godzin przerw i podwojenie powierzchni
pomieszczeń socjalnych

https://www.farmersfridge.com/

Procedury w
systemach
dostaw
bezpośrednich
i obsługi
vendingu na
przykładzie
Farmers
Fridge

Nowe procedury dotyczące kierowców, zmiany w
grafikach, aby uniknąć gromadzenia się kierowców
Kierowcy nie wchodzą do obiektu - ciężarówka jest
załadowana kluczami, kiedy przyjeżdżają na zmianę
Kierowcy rejestrują się za pomocą telefonu, aby uniknąć
dotykania zegara
Rękawiczki i maski na twarz noszone przez cały czas
dostawy i zmieniane po każdym postoju.
Pomiędzy każdym przystankiem wymagane jest
zastsowanie środka do dezynfekcji rąk
Ciężarówka jest odkażana po każdej zmianie

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ?

„BEZKONTAKTOWO I PRZYJAŹNIE DLA ŚRODOWISKA - MOBILNY MARKET - ROBOMART
Robomart to koncepcja autonomicznego pojazdu (bez kierowcy),
który dostarcza świeże produkty do klienta przez aplikację na
smartfona.
Można określić go jako miniaturowy i mobilny dział świeżych
owoców i warzyw, który znamy z supermarketów i dyskontów.

Użytkownicy mogą wybierać produkty na miejscu zanim zapłacą
(różne wielkości warzyw, owoców czy stopień ich dojrzałości)

Źródło: https://www.trendhunter.com/trends/robomart-car-concept

Doświadczenia międzynarodowe
Pierwsze reakcje producentów działających w KŁD po
wprowadzeniu ograniczeń wynikających z pandemii

www.coveg.co.uk
Założyliśmy konto w mediach społecznościowych
Zaczęliśmy prowadzić blog
Pisaliśmy o tym co dzieje się u nas i co mamy do
zaoferowania

Nagrywaliśmy krótkie filmiki
www.coveg.co.uk

Zaprosiliśmy Was do
pomocy przy zbiorach z
zachowaniem dystansu
społecznego

www.coveg.co.uk

A nadwyżka trafiła
do pracowników
służb zdrowia
TREND „dobrym
bądź”

www.coveg.co.uk

INICJATYWY
KRAJOWE
wspierające
działalność w KŁD
https://www.polski
ebazarek.pl/

INICJATYWY
KRAJOWE
wspierające
działalność w KŁD
CDR RADOM
https://cpsz.cdr.gov.pl
/bazarekproducent#poradnikikrok-po-kroku

Badanie wpływu stanu
zagrożenia epidemicznego
na funkcjonowanie KŁD
Inicjatywa: CDR Radom

I ETAP. Wywiady indywidualne z
użyciem częściowo ustrukturyzowanego
kwestionariusza wywiadu (n=12)

Kryteria doboru próby:
Rodzaj prowadzonej produkcji,
PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW
PRZETWÓRSTWO MIĘSA

PRZETWÓRSTWO MLEKA
PRZETWÓRSTWO ZBÓŻ
HODOWLA RYB

TŁOCZENIE OLEJU
PSZCZELARSTWO

Województwo
LUBELSKIE, LUBUSKIE, MAZOWIECKIE, PODKARPACKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, OPOLSKIE

Zakres badania
O co pytaliśmy?
1.

Czynniki sprzyjające rozwojowi KŁD i utrudniające

2.

Motywy podejmowania działalności w KŁD

3.

Konsekwencje stanu zagrożenia epidemicznego dla organizacji sprzedaży, kosztów,
poziomu dochodów, zatrudnienia, wielkości sprzedaży

4.

Dostęp do informacji, wykorzystywane źródła informacji i ich przydatność,
zapotrzebowanie na informacje

5.

Czynniki ryzyka prowadzenia działalności w KŁD

6.

Oczekiwania w zakresie form i narzędzi wsparcia

7.

Korzystanie z rozwiązań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

8.

Zmiany zachowań klientów

9.

Ocena perspektywy dalszego rozwoju KŁD

Co skłania do działania w krótkich
łańcuchach dostaw?
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Problem ze sprzedażą innymi
kanałami

Dążenie do zróżnicowania kanałów Możliwość uzyskania wyższych
sprzedaży
dochodów

Świadomość zagrożeń
środowiskowych (troska o
środowisko)

Zapytania ze strony klientów

Presja ze strony konkurentów

Liczba odpowiedzi

Motywy podejmowania działalności w
krótkich łańcuchach dostaw
(liczba wskazań)

Co sprzyja rozwojowi KŁD?
„Wysoka jakość produktów
„Świadomość klientów”
„Zaufanie ze strony klientów”
„Znany producent”

„Możliwość zatrudnienia członków rodziny”
„Bezpośredni kontakt z konsumentem, możliwość szybkiego reagowania na
jego potrzeby”

„Atrakcyjna cena”
„Wyższy zysk”

Co ogranicza rozwój KŁD
„Brak czasu na organizowanie sprzedaży”
„Niejasne przepisy prawa, różnie interpretowane”
„Brak rąk do pracy”
„Brak wsparcia finansowego”

„Brak wsparcia władz lokalnych w promocji lokalnych
producentów i ich produktów”

Organizacja sprzedaży
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festiwale i inne
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Organizacja sprzedaży

Dostawy do
gastronomii

(liczba wskazań)

Dostawy do
hurtowni

Dostawy do klientów Sprzedaż mobilna
instytucjonalnych
(np. przedszkola,
szkoły, szpitale)

Zmiany na poziomie produkcji/przetwórstwa po
ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego
„Trudności z zapewnieniem wystarczającej ilości siły roboczej. Poszukiwanie alternatywnych możliwości sprzedaży”
(OW_WARZ) (PROD_ZW_ML)
„Dostęp do środków produkcji” (PROD_ZW)
„Zmniejszenie produkcji – produkty z krótkim okresem przydatności do spożycia, których nie było gdzie
magazynować” (PROD_ZW_ML)
„Zmniejszenie produkcji ze względu na brak pracowników” (opieka nad dziećmi)” (PROD_ZBOŻ)
„Poszukiwanie alternatywnych kanałów ze względu na brak możliwości sprzedaży do restauracji”
(PROD_ZW_ML)
„Zwiększone zapotrzebowanie na produkty przetworzone, zmiana struktury produkcji, więcej przetworów, mniej
świeżych” (PROD_ZW_AK)

Zmiany w organizacji sprzedaży po
ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego
„Więcej klientów przyjechało do gospodarstwa” (OW_WARZ).
„Nowe sposoby informowania o ofercie. Nowe kanały sprzedaży. Uruchomienie własnego sklepu
spożywczego z produktami z własnego gospodarstwa” (OW_WARZ).
„Wprowadzenie sposobów pakowania przedłużających trwałość (np. próżniowe)” (PROD_ZW_AK)

„Utrata możliwości sprzedaży do gastronomii”
„Uruchomienie nowych kanałów sprzedaży” Wprowadzenie sprzedaży na OLX i ALLEGRO”
„Dostawy do domu”

Zmiany w organizacji sprzedaży po ogłoszeniu
stanu zagrożenia epidemicznego
„Przeniesienie sprzedaży do sieci, reklama w mediach społecznościowych” „Sklep internetowy”

„Wprowadzenie płatności bezgotówkowych”
„Trudności we współpracy z firmami kurierskimi (likwidacja), opóźnienia”
„Odbiór osobisty bez kontaktu, kupujący – sprzedający. Wystawianie w skrzyneczce przed bramą, klient
mógł odebrać towar w rękawiczkach, a w drugiej skrzyneczce zostawić należną kwotę” (PROD_ZW_MLE)
„Nastąpiła całkowita zmiana kierunku sprzedaży – zarówno Klient, jak i producenci przenieśli się do się do
sieci” (PROD_ZW_PSZ)

Współpraca z firmami
logistycznymi/kurierskimi
Współpracujemy z firmą kurierską. W związku z czym w
porozumieniu z kurierem wprowadziliśmy zasady wysyłania paczek
bez kontaktu.

Zamawiam kuriera – pakuję paczkę – przyklejam list przewozowy –
zostawiamy paczki pod wiatą przy bramie, a kurier odbiera bez
kontaktu bezpośredniego z nami.
Zmaksymalizowaliśmy zasady higieny – mycie, sprzątanie,
dezynfekcja. Pozostałe aspekty nie uległy zmianie.
„Trudności we współpracy z firmami kurierskimi (likwidacja),
opóźnienia”

„Dostęp do środków higieny” „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRIOTYTETOWE”
„Wzrost kosztów ze względu na konieczność zakupu środków higieny”
„Ograniczone możliwości docierania do klientów”
„Konieczność ograniczenia produkcji”

Co się okazało najtrudniejsze bezpośrednio po
wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego?

„Sprzedaż wzrosła. Wzrosło zapotrzebowanie na wędliny w punktach dystrybucji i bezpośrednio z
gospodarstwa” PROD_ZW_WĘD)
„Sprzedaż wzrosła i została przyspieszona. Wzrosło zapotrzebowanie na jabłka i soki jabłkowe”
(OW_WARZ)
„Na początku zmniejszenie sprzedaży, po ustabilizowaniu sytuacji powrót do normalnej produkcji i
uruchomienie dodatkowo sprzedaży z gospodarstwa” (PROD_ZW_WĘD).

„Sprzedaż w ramach sprzedaży KŁD niestety uległa zmniejszeniu” (PROD_ZBOŻ)
„Sprzedaż na takim samym poziomie” (PROD_ROŚL_OL)
„Spadek sprzedaży przetworów mlecznych do gastronomii, zmniejszenie produkcji większa odstawa mleka do
mleczarni” (PROD_ZW_MLE).
„Sprzedaż zmniejszyła się o ¾” (PROD_ZW_MLE)

Wpływ sytuacji bezpośrednio po ogłoszeniu stanu
zagrożenia epidemicznego na wielkość sprzedaży

„Nieznaczny spadek kosztów ze względu na spadek cen paliwa”
„Zwiększone nakłady ze względu na dodatkowe koszty związane ze środkami higieny”

„Koszty pozostały bez zmian”
„Koszty mojej działalności nieznacznie spadły, ponieważ jestem mikro przedsiębiorcą
prowadzę działalność gospodarczą, zostałam zwolniona z opłacania składek”

Wpływ sytuacji bezpośrednio po ogłoszeniu stanu
zagrożenia epidemicznego na koszty

Wykorzystywane źródła
informacji
„strony internetowe MRiRW, GIS; programy telewizyjne”
„strona GIS, TV, radio”
„doradcy, strony internetowe MRiRW, kontakty z innymi
producentami, publikacje o tematyce KŁD”
„doradcy ODR, informacje ze strony internetowej MRiRW, GIS”

„Internet – głownie strony internetowe MRiRW, GIS i inne GOV”
„strony internetowe, portale internetowe dla rolników, programy
telewizyjne”

Najbardziej przydatne źródła
informacji
„Internet”
„Programy telewizyjne TVP informacje tam przekazywane były wiarygodne”
„GIS – informacje dla mnie najbardziej wiarygodne i odnoszące się do mojej
produkcji”

„Publikacje o tematyce KŁD, bardzo przystępnym językiem napisane, wytłumaczone”

Jakich informacji najbardziej brakowało
Pani/Panu w momencie wprowadzenia
ograniczeń związanych z zagrożeniem
epidemicznym?
1. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa w obrocie żywnością w okresie
zagrożenia epidemicznego
2. Informacje na temat środków zapewniających bezpieczeństwo higieniczne
3. Informacje na temat sposobu pakowania żywności z zachowaniem zasad higieny
4. Informacje na temat zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom
5. Informacje na temat zapewnienia bezpieczeństwa klientom
6. Informacje na temat możliwości promowania mojej oferty
7. Informacje na temat polecanych materiałów do pakowania żywności
8. Informacje na temat zapewnienia higieny zbiorczych opakowań
9. Informacje na temat form płatności bezgotówkowych i zasad ich realizacji
To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY
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Z jakiego zakresu brakowało informacji?
(liczba wskazań)

Jakie formy współpracy
będą sprzyjać rozwojowi
KŁD?
„Zwiększenie reklamy firmy (rozszerzenie źródeł dystrybucji,
prezentacja oferty na platformach internetowych, tj. Polska smakuje,
mazowiecki e-bazarek, i inne)”

„Promocja, poszerzenie grona klientów, usieciowanie produkcji i
produktów z marka lokalną”
„Korzystanie z internetowej formy e-bazarek, gdzie bezpłatnie można
umieścić swoją ofertę, większy dostęp do konsumentów”
„Gotowość do współpracy ze strony mniejszych detalistów”

Jakie formy współpracy
będą sprzyjać rozwojowi
KŁD?
„Sieciowanie – promowanie sąsiedzkich lokalnych
producentów. My rozdajemy materiały promocyjne Lokalnej
Grupy Działania (lokalni producenci i ich produkty), a
Konsumenci szukają nowych POLECONYCH produktów i
producentów”

„Większy zasięg informacji o możliwości sprzedaży
produktów”
„Ścisła współpraca pomiędzy producentami żywności a
lokalnym odbiorcą, tj. restauracje, bary, szkoły, sklepy,
na wzór włoskiego systemu KILOMETR 0”

Jakie formy współpracy będą
sprzyjać rozwojowi KŁD?
„Tworzenie spójnej marki firmy – nazwa, logo, etykiety, pełne dane oraz
kontaktowe (telefon, strona www)”
„Maksymalne skrócenia łańcucha powoduje ustabilizowanie ceny korzystnej
zarówno dla producenta jak i konsumenta – brak dodatkowej marży”

„Nawiązanie relacji z Klientami – tworzenie bazy stałych zadowolonych
odbiorców”
„Promocja innych lokalnych producentów w ramach wzajemnej
współpracy – np. sery kozie, ryby wędzone, kiszonki”

WSPÓŁPRACA + SPÓJNE DZIAŁANIA

Jakie formy współpracy będą
sprzyjać rozwojowi KŁD?
Wspólne inicjatywy np. sklepy internetowe, e-bazarki, paczka
od rolnika – odbieranie towaru od kilku producentów i
dostarczanie świeżego do konsumenta.
Większy zasięg informacji o możliwości sprzedaży produktów
Spotkania, dostęp konsumentów do bazy producentów w KŁD
e-bazarek dostępny na stronach Ośrodków Doradztwa
Rolniczego

Oczekiwania dotyczące wsparcia
działalności w KŁD w związku z pandemią
1.

Wsparcia finansowego tworzeniu stron internetowych informujących o ich ofercie

2.

Wsparcia finansowego w tworzeniu i obsłudze sklepów internetowych

3.

Wsparcia w zakresie promocji na rynkach lokalnych

4.

Wsparcia na działania w zakresie rozwoju nowych produktów i opakowań

5.

Wsparcia w formie tworzenia platform internetowych umożliwiających wspólną sprzedaż

6.

Szkoleń z zakresu obsługi zamówień internetowych i sklepów internetowych

7.

Szkoleń z zakresu zachowania bezpieczeństwa żywności w okresie zagrożenia epidemicznego

8.

Szkoleń na temat rozwoju nowych produktów

9.

Szkoleń na temat zasad znakowania produktów

10. Szkoleń na temat oczekiwań konsumentów/klientów i zmian ich zachowań
11. Stworzenia aplikacji mobilnej informującej o ofercie produktowej w KŁD

Oczekiwania dotyczące
wsparcia
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Oczekiwania dotyczące form wsparcia
działalności w KŁD (liczba wskazań)
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Czynniki ryzyka w KŁD

„Zwolnienia z 3 miesięcznego płacenia ZUS. Dofinansowanie (pożyczka) na utrzymanie miejsc pracy”
„Dofinansowanie (pożyczka) na utrzymanie miejsc pracy, zwolnienie z opłacania KRUS przez 3
miesiące, ulgi podatkowe”
„Zwolnienie z opłacania składek na czas występowania epidemii (KRUS, ZUS), ale tylko w moim
przypadku, ponieważ jestem mikro przedsiębiorcą. W przypadku produkcji w ramach RHD rolnicy nie
mieli żadnego wsparcia po za zwolnieniem ze składek KRUS”
„Żadne, ponieważ dla producentów rolnych ulga w płaceniu KRUS to za małe wsparcie dla takich małych
rodzinnych gospodarstw, gdzie z małego areału musi się utrzymać kilka osób”
„Zwolnienie z podatku, przesuniecie terminu spłat zadłużeń”
„Zwolnienie z płatności ZUS dla pracowników zatrudnionych w gospodarstwie”

Najkorzystniejsze rozwiązania w ramach tzw. tarczy
antykryzsowych

„Szkolenia zdalne”
„Doradztwo jak docierać do szerszej rzeszy klientów, promocja na rynkach lokalnych”

Bezpieczna sprzedaż żywności, aktualne informacje na temat form wsparcia, przekazywanie
informacji od organów państwowych.
Przekazywanie przez doradców podczas występowania zagrożenia bezpośrednich informacji z
MRiRW, Sanepidu, weterynarii (o ile takie informacje znajda się w ich posiadaniu)

Jakie formy doradztwa byłby najbardziej
przydatne?

„Rozwój nowych produktów”, uruchomienie własnego sklepu (inwestycje)”
„Poszukiwanie nowych sposobów sprzedaży, nowe sposoby komunikowania się z klientami (strona internetowa firmy)”

Boję się podejmowania działań inwestycyjnych z obawy, że epidemia może wrócić, dlatego tez nie zaryzykuję zwiększeniem
produkcji. Produkcja na razie zostanie na stałym poziomie.
Poszukiwanie nowych sposobów sprzedaży rozszerzenie o dowóz do klienta
Po odmrożeniu gospodarki wznowiona sprzedaż do restauracji i sprzedaż klientom w gospodarstwie bez zmian.

Pozostaję przy tych samych produktach.
Powrót KŁD, ale utrzymanie silnej obecności w sieci (olx, Facebook, Instagram). Oparcie sprzedaży na dwóch
silnych nogach.

„Nowe sposoby komunikowania się z klientami, rozwój płatności online”
„Planowane inwestycje w przetwórstwo”

Jak doświadczenia z okresu stanu zagrożenia
wpłyną na dalszy rozwój działalności w KŁD
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KŁD przyczyniają się do
Działanie w KŁD
poprawy stanu
pozwala zaoszczędzić
środowiska
czas

KŁD poprawiają
KŁD przyczyniają się do
KŁD wpływają
Istniejące regulacje
wizerunek rolnictwa obniżania finalnej ceny pozytywnie na poprawę
prawne sprzyjają
wśród konsumentów
produktu dla
jakości produktu
rozwojowi sprzedaży w
konsumenta
KŁD

Dzięki KŁD można
wzmocnić zaufanie i
lojalność między
kupującym a
sprzedającym

Jak postrzegane są KŁD?
(średnia ze skali 5 stopniowej 1= w ogóle się nie zgadzam, 5 = w pełni się zgadzam)

Sprzedaż w KŁD
poprawia sytuację
finansową
producentów/dochody
gospodarstw rolnych

Sprzedaż w KŁD to
chwilowa moda

Co jest źródłem satysfakcji
wynikającym z działania w KŁD?

„30-50 lat, mieszkaniec miasta, wykształcenie średnie i wyższe, ceniący produkty dobrej jakości”
„25-60 lat, mieszkaniec miasta (głównie), wykształcenie średnie i wyższe, ceniący żywność wysokiej jakości, pochodzącej ze
sprawdzonego źródła”
„Wykształcenie wyższe, w średnim wieku, mieszkający w miastach (60% produkcji wysyłam do Warszawy)”
„Mam bardzo szeroki wachlarz klientów: emeryci, domy weselne, restauracje, osoby w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy dużych miast i
z sąsiednich wsi. Najmniej liczną grupą jest młodzież i studenci”

„Klientami są osoby powyżej 30 roku życia, są to mieszkańcy miasta i wsi”
„Mieszkaniec miasta w wieku ok. 50 lat wykształcenie średnie, poszukujący produktów naturalnych bez konserwantów i polepszaczy”
„Mieszkaniec miasta 40 lat wykształcenie wyższe, zdrowe i racjonalne odżywianie siebie i swoich dzieci”

„Rodziny z dziećmi, wiek produkcyjny, mieszkaniec większych miast lub mieszkaniec wsi (po przeprowadzce z miasta)”
„Świadomy, szukający zdrowych i lokalnych produktów”
„Klientami są osoby powyżej 30 roku życia, są to mieszkańcy miasta i wsi”

Profil klienta KŁD

„Gdzie i co mogą kupić bezpośrednio od producenta”

„Gdzie i kiedy będzie można nabyć moje produkty i co jest aktualnie w ofercie. Kiedy mogą do mnie przyjechać”
„Przede wszystkim informacji o BEZPIECZEŃSTWIE produktu”
„Czy można składać zamówienia przez internet z bezpośrednią dostawą do domu i płatnością przez internet”

„Czy dostawa jest do domu”
„Jaki jest termin przydatności do spożycia”

O co pytali klienci?
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Producenci działający w krótkich
łańcuchach dostaw dobrze poradzili
sobie po wprowadzeniu zagrożenia
epidemicznego

Pandemia COVID-19 sprzyja
rozwojowi sprzedaży w krótkich
łańcuchach dostaw na świecie

Sprzedaż produktów w krótkich
łańcuchach dostaw w Polsce wzrosła
po wprowadzeniu stanu zagrożenia
epidemicznego

Dostęp do środków higieny
niezbędnych do zapewnienia
bezpieczeństwa w KŁD jest
wystarczający

Dostęp do informacji na temat
Stan zagrożenia epidemicznego nie
bezpieczeństwa w KŁD po ogłoszeniu
wpłynął na wzrost kosztów
stanu zagrożenia epidemicznego był
działalności w KŁD
wystarczający

Jak poradzili sobie producenci, jak oceniają wybrane
konsekwencje pandemii?
(średnia ze skali 5 stopniowej 1= w ogóle się nie zgadzam, 5 = w pełni się zgadzam)
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1= bardzo zła

1= zdecydowanie się pogorszyła

5= bardzo dobra

5= zdecydowanie się poprawiła
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Owoce, warzywa

Wędliny

Owoce, warzywa,
przetwory

Sery

Obecna sytuacja

Oleje

Pieczywo, inne
zbożowe

Wędliny

Sery

Miód, inne

Akwakultura

Mleko, sery, inne

Porównanie z sytuacją sprzed stanu zagrożenia epidemicznego

Subiektywna ocena sytuacji finansowej

Dziękuję za uwagę!!!

sylwia_zakowska_biemans@sggw.edu.pl

