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Czego dowiesz się z 
tego dokumentu?

→ Jakie są główne trendy, które kształtują obecnie

krajobraz rynku beauty?

→ Jak pandemia wpłynęła na postawy konsumentów?

→ Jak marki reagują na zmieniającą się sytuację w branży?

→ Co można zrobić, żeby wzmocnić pozycję marki

w nowych realiach?



Przeprowadziliśmy 
szereg analiz:

2x indywidualny wywiad 
pogłębiony ze specjalistą 
(kosmetolożka + lekarz 

dermatolog)

IDI SPECJALIŚCI

10x wywiad z 
konsumentkami, które w 

ciągu ostatniego miesiąca 
kupowały kosmetyki

IDI KLIENCI

Analiza wyników badań i 
danych rynkowych

RAPORTY RYNKOWE

Analiza komunikacji 
wybranych podmiotów 

rynkowych

KODY KOMUNIKACJI

Analiza najważniejszych 
trendów w kategorii w 

roku 2020

TRENDY 2020



Jan pandemia wpłynęła na 
konsumentów i branżę 

beauty?



35% konsumentów kupuje online
Zmieniające się nawyki

59% konsumentów
w czasach pandemii kupuje kosmetyki stacjonarnie w 

drogerii, sklepie, wciąż rzadziej w aptece.

Aktualnie aż 35 % procent 
kupuje kosmetyki online i wydaje się, że ten sposób może 

wejść nam w nawyk na stałe. 

Badanie Kantar Millward Brown na zlecenie Wonga Polska, Czerwiec 2020

64%
uważa zakupy online za 
szybsze i wygodniejsze.

45%
postrzega opisy 

produktów on-line jako 
bardziej czytelne i 

zrozumiałe.

37%
wciąż potrzebuje rozmowy 

ze sprzedawcą, który 
doradzi, co kupić.



Kupujemy więcej, ale rezygnujemy 
z najdroższych marek
Wpływ pandemii

300% wzrost sprzedaży
produktów do pielęgnacji skóry, paznokci i włosów na 

Zalando

McKinsey "How COVID-19 is changing the world of beauty”, Maj 2020

55%
spadek sprzedaży 

kosmetyków luksusowych.

75%
spadek sprzedaży perfum 

luksusowych.

150%
wzrost sprzedaży 

kosmetyków do oczu w 
sklepie Alibaba m/m (liczony 

od 19 lutego).



A wygląd i uroda niezmiennie 
są dla nas bardzo ważne
Czas dla siebie

Na dbanie o urodę poświęcamy średnio 
5h dziennie, prawie o 1h więcej, niż 
wynosi średnia światowa (raport GfK 
Beauty. 2016).

Nasze zaangażowanie w pielęgnację 
potwierdzają również nowsze badania. 
Stopniowo jednak zmieniają się nasze 
motywacje. Coraz mniejszą rolę odgrywa 
chęć zrobienia wrażenia na otoczeniu, a 
zyskuje dbałość o zdrowy wygląd i dobre 
samopoczucie (raport Nutridome, 2020).
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Rośnie świadomość klientów
przy półce…
Postawy i zachowania

Jak wynika z raportu NeedforBeauty, 19% 
z osób kupujących kosmetyki, to te 
dbające o siebie i zwracające uwagę na 
skład. 

38% konsumentów kupuje produkty 
naturalne, a 59% chce zaznajomić się 
najpierw ze składem lub deklaruje 
istotność składu decyzji zakupowej. 

Polscy konsumenci chcą o siebie zadbać 
w zdrowy i świadomy sposób.

Raport NeedforBeauty IQS, 2018



… ale na decyzje wciąż wpływa 
głównie marka i cena
Czynniki decyzyjne

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, przy 
wyborze kosmetyków kierują się przede 
wszystkim marką. 

Kolejnym kluczowym czynnikiem wyboru 
jest cena. Przyjmuje ona również rolę 
drogowskazu, pozwalając wybrać 
produkt z odpowiedniego segmentu.

Różnice wśród płci pojawiają się na 
poziomie właściwości produktu. Dla 
mężczyzn ważniejsze są czynniki 
wrażeniowe (zapach, wygląd), podczas 
gdy kobiety zwracają uwagę na czynniki 
funkcjonalne (dopasowanie, wygoda).

Raport NeedforBeauty IQS, 2018



Krajowe marki wzbudzają 
większe zaufanie
Lokalny patriotyzm

Podczas pandemii wzrósł w nas 
konsumencki patriotyzm. Wg badania 
”Barometr Covid-19” realizowanego przez 
Kantar aż 65% konsumentów wybiera 
chętniej marki krajowe. Bardziej wierzymy 
w ich intencje i jakość  produktów.

Drogerie i sklepy również coraz chętniej 
sprzedają tego typu produkty. Widzą 
zainteresowanie i nie chcą zostać w tyle.



Euromonitor w swoim raporcie 
dotyczącym wpływu pandemii na rynek 
FMCG i usług w Chinach zidentyfikował 
zmianę preferencji konsumenckich i 
większe zainteresowanie „zdrowym 
pięknem”.

Ten kierunek zmian w postrzeganiu 
pielęgnacji i dbania o siebie był 
zauważalny w Polsce już we 
wcześniejszym okresie. Bazując na 
wnioskach Euromonitora możemy 
zakładać, że wspomniane postawy 
zyskają jeszcze na znaczeniu.

Dbamy przede wszystkim o 
zdrowie…
Zdrowe piękno



…co widać we wprowadzanych 
na rynek innowacjach
Zdrowe piękno

Coraz bardziej chcemy rozwiązań, które 
upiększą, ale i odżywią. Marki o tym 
wiedzą, dlatego wprowadzają coraz 
więcej nowych produktów.

Łączone jest przyjemne z pożytecznym. 
Coraz częściej zauważane jest pojęcie 
„medyczny kosmetyk”. Dobrym 
przykładem jest marka Max Factor, 
której produkty są połączeniem makijażu 
i pielęgnacji. materiały reklamowe marki Max Factor



Stylizacje ewoluują i 
dostosowują się do warunków
Makijaż w masce

Wzrost sprzedaży lakierów do paznokci i  
produktów do makijażu nie jest 
przypadkowy.

Wynika to nie tylko z utrudnionych wizyt 
u kosmetyczki. Zmienia się nasze 
podejście do tego typu usług, dużo 
częściej makijaż jest wykonywany 
samodzielnie (również ze względu na 
oszczędność). Większą uwagę 
przykładamy też do makijażu, który jest 
po prostu widoczny. W końcu często 
musimy chodzić w maseczce, która 
zakrywa sporą część twarzy.

Sklep internetowy marki Inglot



Rossmann, który od maja regularnie 
realizuje promocje sprzedażowe w 
kategorii kosmetyków do makijażu, jest 
bardzo dobrym przykładem elastycznej 
reakcji na zmieniające się warunki.

Czy warto? Klienci tego oczekują. 
Gospodarstwa domowe odnotowały w 
tym roku spadek dochodów o aż 45% 
(wg wspomnianego już badania 
”Barometr Covid-19”). Konsument 
potrzebuje pomocy, a producenci 
konsumenta. 

Szukamy sposobów 
na oszczędność
Promocje i rabaty

materiały reklamowe marki Rossmann



Eksport polskich kosmetyków 
wzrósł o 6,2%
COVID-19 a polskie firmy

Branża, jako jedna z nielicznych, ma się 
bardzo dobrze. W okresie pandemii 
eksport polskich kosmetyków wzrósł aż 
o 6,2%. To bardzo dobra prognoza 
potencjału wzrostu dla rodzimych 
producentów.

Przykładem wzrostu jest Floslek, którego 
sprzedaż zagraniczna wzrosła aż o 50%. 
To po części zamrożone zamówienia na 
początku pandemii, ale i pozyskane nowe 
rynki.

Główny Urząd Statystyczny



Jak w obecnej 
sytuacji zwiększyć 
udziały w rynku?



Kluczem do zwiększania udziałów rynkowych jest jednoczesne 
zwiększanie 3 dostępności - mentalnej, fizycznej i portfolio.

3 siły napędzające wzrost udziałów



3 siły napędzające wzrost udziałów

DOSTĘPNOŚĆ MENTALNA
§ Znajomość marki
§ Spójny wizerunek
§ Top of Mind -> na ile dana

marka przychodzi mi do głowy
kiedy myślę o zakupie produktu
z kategorii.

Niska dostępność mentalna 
hamuje potencjał sprzedażowy 

wypracowany przez dostępność 
fizyczną i portfolio.

DOSTĘPNOŚĆ PORTFOLIO
§ Wyróżniająca paleta produktów
§ Innowacje produktowe
§ Produktowa odpowiedź na każdą

linię produktową / estetykę
oferowaną przez konkurenta.

§ Hero products.

DOSTĘPNOŚĆ FIZYCZNA
§ Łatwość nabycia
§ Dystrybucja na terenie kraju
§ Dostępność produktów
§ Widoczność w POS (dzięki działaniom

shopperowym)
§ Relacje z dystrybutorami



Wills Integrated specjalizuje się 
w doradztwie strategicznym i 
prowadzeniu działań 
komunikacyjnych, które budują 
dostępność mentalną.



Zwiększanie dostępności mentalnej
Rozważanie w momencie zakupu

Zależy nam na budowaniu dostępności mentalnej,
która przekłada się na wzrosty sprzedaży,

a w kategorii kosmetyków możemy to robić łącząc ze sobą dwie drogi:

Budowanie trwałej świadomości wśród szerokiej
grupy docelowej. Tak, by w sytuacji wyboru przy
półce, promowana marka znalazła się w wachlarzu
branych pod uwagę opcji.

Działania wymierzone w ścieżki zakupowe
konsumentów, którzy akurat rozważają zakup oraz
działania mające na celu wygenerowanie zakupów
impulsowych.



F A Z A  1

Z A I N T E R E S O W A N I E  
K O S M E T Y K A M I I

Potencjalny klient zaczyna 
zastanawiać się nad wyborem 

kosmetyków, nie robi tego 
przypadkowo. Ma już swoje 

ulubione marki. Część odbiorców 
na tym etapie się zatrzymuje.

TOP OF MIND + WIZERUNEK

F A Z A  2

A K T Y W N E  
P O S Z U K I W A N I A

Na tym etapie kształtują się 
konkretne potrzeby klienta. 

Wiedza zebrana podczas 
poszukiwań tworzy 

„światopogląd” na temat tego, co 
jest dobre, a co złe w świecie 

kosmetyków. Zaangażowanie w 
tę fazę jest mocno zróżnicowane 

w różnych grupach.

TRAFFIC + LEADY

F A Z A  4

U Ż Y T K O W A N I E

Zadowoleni z zakupu i efektu, 
demonstrują  go znajomym 

offline, jak i  online poprzez media 
społecznościowe.

WOM + UGC
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F A Z A  3

D E C Y Z J A  Z A K U P O W A

Po zapoznaniu się z dostępnymi 
na rynku opcjami, klient 

podejmuje decyzję o zakupie. 
Preferencje zależą od rodzaju 

klienta, dlatego warto działać na 
kilka sposobów.

ZAKUP

Dobór narzędzi wspierający 
decyzje na ścieżce zakupowej



Przykładowy układ
współgrających narzędzi
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TV
Billboard 

sponsorski

Social Media
Content marketing
Działania reklamowe

Influencerzy
Akcje partnerskie

POS
Promocje sprzedażowe

Packaging design

Strona www
Prezentacja oferty

Komunikacja wizerunkowa

Internet
Google Ads

(Remarketing)

Social media
Konkursy

Interakcja z fanami

Media Relations
Współpraca redakcyjna

Branded Content
Lokowanie marki

Internet
Google Ads

TOP OF MIND + 
WIZERUNEK

TRAFFIC + LEADY WOM + UGCZAKUPTOP OF MIND + WIZERUNEK



Dlaczego warto z nami 
współpracować?





Nasza praca ma długofalowe przełożenie na biznes
Pracujemy z firmami, które dzięki naszej współpracy zwiększyły wartość firmy, 

podniosły zaangażowanie pracowników, pogłębiły penetrację rynku lub stworzyły 
markę, która wzmacnia ich pozycję na lata.

Pracujemy ze 
świadomością 

kontekstu 
biznesowego

Budujemy markę 
będącą 

długotrwałym 
zasobem firmy

Realizujemy 
wspólnie 

określone cele

Szukamy 
najbardziej 

efektywnego 
sposobu

Budujemy wartość.



Realizujemy projekty z obszarów:

Public Relations Performance Strategy Creative

Digital Branding Design

Integrated

Budowanie efektywnej 
obecności i relacji w 

mediach

Skuteczne zarządzanie 
budżetem kampanijnym 

w celu realizacji KPI

Opracowywanie 
pozycjonowania i 
strategii marki

Kreowanie historii, 
konceptów i linii 
komunikacyjnych

Przygotowanie 
contentu i realizacja 

aktywacji w Internecie

Tworzenie identyfikacji 
wizualnej marki

Projektowanie 
materiałów graficznych 
spójnych z konceptem

Realizacja celów biznesowych i strategicznych dzięki 
integracji wiedzy i umiejętności z wielu obszarów.



Integrujemy wiedzę i perspektywy

Celowość Współpraca Nowe drogi
Lubimy zadawać 

pytania, by wiedzieć co 
robimy. Planujemy 

pracę z myślą o celu.

Staramy się patrzeć z 
różnych perspektyw. 
Współpracujemy z 

klientem, a nie na jego 
zlecenie.

W poszukiwaniu 
efektywności 

sprawdzamy nowe 
rozwiązania.



Zapraszamy 
do rozmowy

www.wills.pl |  w.pastucha@wills.pl |  547789612

https://www.willsintegrated.com/
mailto:w.pastucha@wills.pl

