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14,1 mln
gospodarstw domowych 
jest obecnie w Polsce.

15
urządzeń AGD przypada 
średnio na każde z nich.



Jest z czego wybierać
Dostaniesz się do podstawowej 
15-ki?

To tylko część marek na rynku dużego

i małego AGD – każda z nich konkuruje

ze swoim szerokim asortymentem

o dostanie się do 15-ki, lub powiększenie

składu urządzeń w gospodarstwie (wraz

z nieustannie rosnącymi trendami

niedoczasu, optymalizacji i convenience).



W tym raporcie skupimy się 
na małym AGD kuchennym.

Nasi stratedzy udzielą odpowiedzi na pytania:

→ JAK I GDZIE POLACY KUPUJĄ AGD?

→ CO DZIŚ NAJMOCNIEJ WPŁYWA NA ICH ZACHOWANIA?

→ CO NAM COVID ZAMKNĄŁ, A CO OTWORZYŁ?

→ CO ROBIĆ, ŻEBY REGULARNIE WCHODZIĆ DO PIERWSZEJ 
15-KI POLSKICH KUCHNI?

W celu dokładnego zdiagnozowania 
kategorii, zintegrowaliśmy wiedzę z 

kilkunastu ogólnodostępnych raportów 
i źródeł badawczych.



Wielkość i dynamika 
rynku



6,3% wszystkich portfeli
Siła nabywcza per kategorie

Wg obliczeń domu badawczego GfK

Polonia 4,5% rocznego budżetu Polacy

przeznaczają na elektryczne AGD, a 1,8%

na inne produkty AGD.

(źródło: GfK, 2018)



Cały rynek AGD notował wzrosty
Ale zdecydowanie szybciej rosło małe AGD

+15,6%

wzrost wartości 
sprzedaży r/r.

W 2019 roku przełożyło się to na wydatki rzędu

11,9 mln zł brutto

+6,2%

wzrost wolumenu 
sprzedaży r/r.

12 mln

sztuk małego sprzętu 
kupili Polacy.



Podwójny wzrost w 2 lata
Ekspresowa modernizacja

Głównym sprawcą tak dobrych wyników

są ekspresy do kawy, które stanowiły, aż

34% całkowitej wartości sprzedaży

małego AGD.

To prawdziwy koń pociągowy kategorii

– wartość sprzedaży ekspresów na

przestrzeni dwóch lat wzrosła 2x!!!

(źródło: APPLiA, 2020)



Pijemy 2x więcej kawy...
...niż w 2015

Chyba nic tak nie oddaje trendów

konsumenckich ostatnich lat w Polsce.

Wg szacunków APPLiA spożycie kawy per

capita w naszym kraju również wzrosło

dwukrotnie, ale na przestrzeni 4 lat.

A kofeinowy zjazd wciąż nie nadchodzi.

Do września 2020, ekspresy stanowiły

już prawie 40% wartościowego udziału

w panelu małego AGD.

(źródło: APPLiA, 2020)



A potem przyszedł COVID
Dynamika 2020

Po dużych spadkach zimą, sell-in

zaczyna odrabiać straty.

Na poziomie wolumenu, drobne AGD już

prawie tam jest – po trzech kwartałach

jest już tylko -3% w stosunku do okresu

ubiegłorocznego.



Zaczęliśmy się zbroić
Czas domowych przygotowań

Co ciekawe, wg danych BLIK, marzec – miesiąc

ogłoszenia lockdownu, kiedy wiele firm

wstrzymywało działalność – był czasem

wielkich zbrojeń polskich domów.

Sprzedaż w sklepach internetowych

oferujących sprzęt RTV i AGD była

w marcu aż +270% wyższa niż w lutym.



Zachowania 
konsumenckie



Jak kupują?
Wszystkimi możliwymi ścieżkami

22%
najpierw czyta o 
produktach w 

internecie, a potem 
kupuje w sklepie 
stacjonarnym.

18%
najpierw szuka online, 

potem sprawdza offline, 
następnie dokonuje 

zakupu online.

25%
cały proces zakupu 
wykonuje offline.

20%
cały proces zakupu 

wykonuje online.

14%
najpierw ogląda 

produkty w 
rzeczywistości, a 

później kupuje online.



Gdzie kupują?
Tam gdzie wszyscy

Polacy deklarują, że stacjonarnie najczęściej

kupują w Euro, Media Markt

i Media Expert, a liderami sprzedaży

internetowej są Allegro, Morele.net i eMag.

TOP3 preferencji to także TOP3

znajomości spontanicznej – widzimy tutaj

role dostępności mentalnej i fizycznej

w kształtowaniu zachowań konsumenckich.

(źródło: Arvato, 2019)



Gdzie szukają?
70% wyrabia sobie zdanie online

Pierwsze źródło informacji przed

zakupem AGD to internet, gdzie prym

wiedzie wyszukiwarka Google (następny

slajd) - bardzo często to ona

ukierunkowuje już dalej cały

następujący proces zakupowy.

(źródło: Arvato, 2019)



Jak szukają?
Wybór wielokrotnie potwierdzony

Zakupy RTV/AGD to zakupy, które mają

nam służyć przez długi czas, dlatego

muszą być strzałem w dziesiątkę.

Aż 75% polskich internautów korzysta

z przynajmniej 7 źródeł informacji.

Co ciekawe, w tej kategorii, portale

społecznościowe nie weszły nawet do

pierwszej 10-ki liczby wskazań.

(źródło: Gemius, 2020)



Czego szukają?
Czynniki wyboru

Aspekt cenowy zawsze jest istotny, ale

rzadko kiedy w takim stopniu jak

w kategorii małego AGD.

Co ważne, już na drugim miejscu są

szczegółowe opisy produktów – ich

brak to często główny powód

rezygnacji z zakupu.

(źródło: Arvato, 2019)



Online pod lupą
AGD w czołówce e-commerce

Dane Gemius pokazują, że sprzęt

gospodarstwa domowego to jedna

z najchętniej kupowanych kategorii

w e-commerce. Przyjrzyjmy się bliżej

temu kanałowi.

(źródło: Gemius, 2020)



Online pod lupą
Dynamika E-commerce

61 mld zł
wart był rynek e-

commerce w Polsce w 
2019 r.

11%
całego rynku handlu 

detalicznego stanowiło 
e-commerce w 2019

63(!!!)%
całego rynku handlu 

detalicznego ma 
stanowić e-commerce 

w Chinach w 2025.

36(!)%
całego rynku handlu 

detalicznego stanowiło 
e-commerce w Chinach 

w 2019.

20%
całego rynku handlu 

detalicznego ma 
stanowić w 2025 

(prognozy po COVID).



Online pod lupą
Wpływ COVID

25%
internautów zaczęło 
częściej robić zakupy 

online z powodu 
koronawirusa.

5,6%
wynosił udział kanału 
online w sprzedaży 

detalicznej w styczniu 
2020.

11,9%
wynosił udział kanału 
online w sprzedaży 

detalicznej w kwietniu 
2020.



Online pod lupą
Wpływ COVID

Z danych Mastercard wynika, że elektronika to kategoria

zakupowa, którą e-commerce wybronił w największym

stopniu (choć ogromny przyrost nie zrekompensował utraty

ruchu do punktów stacjonarnych). Wzrost sprzedaży RTV

i AGD online może zachodzić szybciej niż dla innych kategorii.

(źródło: Mastercard, 2020)



Offline only
Istnieje świat poza internetem

Nie zapominamy jednak, że wciąż miliony

Polaków nie dokonały ani jednego zakupu

online.

A według badań własnych sieci RTV Euro

AGD około 30-40% klientów nadal

potrzebuje wsparcia sprzedawcy

podczas zakupów.

(źródło: Gemius, 2020)



Offline only
I jest bardzo duży

Suche statystyki wykazują, że najwięcej

niekupujących online jest wśród ludzi

powyżej 50. roku życia, z mniejszych miast,

z niższym wykształceniem.

Nie zmienia to faktu, że ludzie niekupujący

online pojawiają się licznie w każdej

kategorii demograficznej i mają swoje

powody, by tych zakupów unikać.

(źródło: Gemius, 2020)



Trendy 
w pandemii



4 największe trendy ostatnich lat, które mają istotny wpływ na kategorię 
małego AGD kuchennego to:

Zobaczmy jak wpłynęła na nie pandemia.

kulinarny 
boom

smart 
shopping

misja 
zdrowie

wielka 
wygoda



Trend obserwujemy już od dekady. Kulinarne szaleństwo nie znika
z ekranów TV i naszych kont SM - świadomość konsumencka
i wymagania co do jakości są coraz wyższe.

kulinarny 
boom

69%
młodych Polaków robi 

sobie zdjęcia z 
jedzeniem.

250mln
postów z hasztagiem 
#jedzenie pojawiło się 

w 2018 r.

62%
Polaków w wieku 16-19 
nie wyklucza zostania 

w przyszłości 
zawodowym 
kucharzem.

72%
młodych mężczyzn 
gotuje (choć ich 

ojcowie i dziadkowie 
znacznie rzadziej).

nr5
Jedzenie na 

Instagramie i YT to 
piąta najbardziej 

interesująca userów 
kategoria tematyczna.



30%
miało więcej czasu na 

czytanie książek.

15%
miało więcej czasu na 

nicnierobienie.

45%
gotowało (wzrost o 

36%).

COVID dodatkowo wzmocnił ten trend dająć nam więcej czasu
i powodów na domowe gotowanie.

kulinarny 
boom

13%
Polaków nie potrafiło 
wytrzymać z rodziną.

36%
Polaków miało więcej 

czasu.



Wiele statystyk międzynarodowych plasowało Polskę jako liderów smart
shoppingu. Presje finansowe wywołane przez lockdown jeszcze bardziej
wyszlifują nasze umiejętności.

smart 
shopping

(źródło: 4P, 2020)



Trend w którym mentalnie uczestniczy większość Polaków.
Fizycznie tylko mniejszość. Chcemy być zdrowi, ale nie mamy siły, czasu
i konsekwencji – a świat jest pełen pyszności i relaksu na wyciągnięcie ręki
- co tworzy napięcia, postanowienia, upadki, powroty, kompromisy,
kompensacje i drogi na skróty...

misja 
zdrowie



misja 
zdrowie

COVID to dla wielu z nich koniec wymówek... a dla producentów
suplementów kolejne rekordowe wzrosty sprzedaży.



Rosnące tempo życia, poczucie braku czasu i liczne udogodnienia
z tym związane. Pod względem faktycznych przejawów wśród
konsumentów i realizacji wśród producentów, zdecydowanie największy
trend z wszystkich wymienionych, który pandemia tylko przyśpieszy.

wielka 
wygoda

(źródło: Nielsen, 2020)



Zwiększanie 
sprzedaży



Rynek małego AGD jest bardzo wymagający.

Liczba miejsc w polskich kuchniach jest ograniczona, a chętnych na każde z nich 

jest więcej niż w innych kategoriach.

Dodatkowo, dobra dynamika rynku została mocno wyhamowana przez pandemię.



Ale... tamy pękają

COVID nie tylko rzucił wyzwanie, ale też

otworzył wiele drzwi, które wcześniej

były pozamykane. Ta zwiększona

wariancja na rynkach to okazja dla tych,

którzy wcześniej nie mogli przebić się

przez sufit środka rynku i zagrożenie dla

największych - pozycje liderów są teraz

bardziej otwarte.

Podstawa to szybkie i sprawne

działania, które wpisują się w potrzeby

dobrze zrozumianego konsumenta.



Wiele zmian, które wprowadził COVID - więcej czasu spędzanego w 

domu, inwestowanie w komfort życia domowego, więcej ludzi 

gotujących i zamawiających online - zostanie z nami długi po nim.



I choć cena zawsze będzie mieć kluczowe znaczenie, tak na rynku 

małego AGD, gdzie kupujemy rzeczy, które mają służyć nam na dłużej, 

postrzeganie jakości i zaufanie do marki zawsze będzie odgrywać 

dużą rolę (wysiłek cenowy uzasadniony).



A trend convenience będzie w nadchodzącej dekadzie nie mniej ważny 

niż w poprzedniej. Szybujące zapotrzebowanie na kawę pokazuje, że 

czas i energia są dziś dobrem deficytowym - wszystko co pomaga nam 

je zaoszczędzić jest na wagę złota.



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

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

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

linię produktową / estetyką
oferowaną przez konkurenta.

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

shopperowym)
§ Relacje z dystrybutorami

Kilkadziesiąt lat badań pokazało, że podstawą zwiększania 
udziałów w każdej kategorii jest jednoczesne zwiększanie 
3 dostępności - mentalnej, fizycznej i portfolio.

Truizm, ale jakże prawdziwy - produkty, które są łatwiejsze do 
kupienia (dla większej ilości ludzi, w większej liczbie sytuacji) 
mają większy udział w rynku.



BYĆ W GŁOWACH KIEDY SZUKAJĄ 

(Top of Mind, wspierający wszystkie 
procesy heurystyczne którymi 
kierujemy się wybierając produkty)

ZAWSZE MIEĆ TO CZEGO SZUKAJĄ

("bo jeśli akurat nie ma Coca Coli to 
kupię sobie Pepsi")

ZAWSZE BYĆ TAM GDZIE SZUKAJĄ 

(czy fizycznie, na półkach w 
najbliższym sklepie czy online w 
wyszukiwarkach i recenzjach)

W skrócie, trzeba:



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



Dostępność mentalna wpływa na decyzje zakupowe…
Rozważanie w momencie zakupu

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

a to możemy robić łącząc ze sobą dwie drogi:

Budowanie trwałej świadomości wśród szerokiego
grona klientów, którzy prędzej czy później będą
szukać produktów z naszej kategorii.

Działania wymierzone w ścieżki zakupowe klientów,
którzy akurat rozważają zakup małego AGD (ci
którzy ich akurat nie szukają, nie są zainteresowani i
szybko zapomną co do nich mówiliśmy).



F A Z A  1

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

Potencjalny klient nie ma na tym 
etapie konkretnych potrzeb 

zakupowych, ale od czasu do 
czasu natrafia na komunikaty 

marek online lub TV, widzi 
produkty na półkach sklepowych, 
część go interesuje, mała część 
zapada w pamięć, duża część od 

razu jest zapominana.

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

Klient zaczyna rozważać zakup 
produktu z danej kategorii, 
przegląda informacje online, 

szuka opinii, etc. Proces selekcji 
prowadzi z reguły do shortlisty 
2-3 marek. Marki skuteczne na 

poprzednim etapie mają 
zdecydowanie większe szanse na 

wejście do shortlisty 
(heurystyka dostępności).

TRAFFIC + LEADY

F A Z A  4

U Ż Y T K O W A N I E

Część klientów, zadowolonych 
z zakupu i efektów, demonstruje 
je znajomym offline, jak i online 

poprzez media społecznościowe, 
czy zostawia recenzję.

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 i są pod silnym wpływem 
emocji związanych z 

poszczególnymi markami, dlatego 
warto działać na kilka sposobów.

SPRZEDAŻ

... i jest budowana przez zintegrowaną komunikację
Wspieranie decyzji zakupowych w różnych ścieżkach zakupu



Przykładowy układ współgrających narzędzi
System naczyń połączonych

C
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TV
Billboard 

sponsorski

Social Media
Content marketing
Działania reklamowe

Influencerzy
Akcja 

POS
Promocje sprzedażowe

Strona www
Narzędzia

Internet
Google Ads

(Remarketing)

Social media
Konkursy

Media Relations
Współpraca redakcyjna

Branded Content
Lokowanie marki

Internet
Google Ads

TOP OF MIND + 
WIZERUNEK

TRAFFIC + LEADY WOM + UGCSPRZEDAŻTOP OF MIND + WIZERUNEK



Dlaczego warto z nami 
współpracować?



Nasza praca ma długofalowe przełożenie na biznes
Pracujemy z firmami, które dzięki współpracy z nami 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 

efektywnej drogi

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.



Wybrane realizacje



Zwiększenie świadomości marki
Florina

Wyzwanie:

Firma skupiała się głównie na rozwijaniu 
współpracy na poziomie dystrybutorów. Wielu 
klientów korzystało z produktów marki, lecz często 
nie zdawali sobie z tego sprawy, dlatego 
potrzebne było zbudowanie świadomości marki 
wśród obecnych i potencjalnych klientów.

Efekt:

Systematyzacja architektury marek, identyfikacji 
wizualnej i półki produktowej, wraz z nową stroną 
www i kompleksową kampanią komunikacji 
przełożyły się na 30-200% wzrostu sprzedaży linii 
produktowych, wzrost zasięgu w SM o 400%, 
oraz wzrost zasięgu marki do 800 tys. osób 
dziennie.

Obszary:
Strategy

DesignDigital

Creative

Public Relations

Branding





Kampania repozycjonująca
Walldesign

Wyzwanie:

Transformacja marki z segmentu premium do 
przystępnej półki. Konieczne było przygotowanie 
nowej koncepcji kreatywnej, która zmieni 
nieefektywne pozycjonowanie na rynku.

Efekt:

Walldesign jako produkt dopełniający nasze 
mieszkanie – to podstawa koncepcji „I już nic nie 
trzeba zmieniać”. Przygotowane kreacje reklamowe 
pozwoliły skutecznie zmienić postrzeganie marki 
na rynku. Podczas kampanii dotarły one do 
3 milionów osób, a średnio aż 30% odbiorców 
zainteresowało się treściami produktowymi. 
W ramach działań zorganizowaliśmy także konkurs, 
gromadząc około 600 zgłoszeń.

Obszary:

Public Relations

DesignDigitalCreative





Zwiększenie 
rozpoznawalności marki
Blachotrapez

Wyzwanie:

Zbudowanie pozycji lidera w branży oraz 
wypromowanie nowego biznesowego wizerunku 
firmy przy jednoczesnym zwiększeniu dotarcia do 
nowych grup odbiorców.

Efekt:

Usystematyzowanie komunikacji produktowej 
i regularne kontakty z mediami zaprocentowały 
dotarciem do blisko 3 milionów osób (2019 r.), 
rozpoznawalność marki wzrosła o ok. 33% w latach 
2017-2019, a Firma jest obecnie liderem branży. 
Blachotrapez funkcjonuje jako międzynarodowa 
Grupa Kapitałowa i pojawia się w największych 
mediach w kraju jako Success Story Polskiego 
biznesu.
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Nowa platforma komunikacji
Kakto

Wyzwanie:

Kakto to polska sieć sklepów RTV i AGD. Stanęliśmy 
przed zadaniem opracowania komunikacji 
budującej świat marki Kakto od zera. 

Efekt:

W opracowanej kampanii wideo postawiliśmy na 
dwie główne wartości sklepów lokalnych Kakto: 
sprzedaż z ludzką twarzą i fachowa porada. 
Wykorzystaliśmy wizerunek sprzedawców Kakto co 
nie tylko zwiększyło autentyczność przekazu, ale 
też podziałało pozytywnie na samych 
pracowników. Po 3 tygodniach emisji z nowym 
wizerunkiem marki zapoznało się prawie 3 mln 
osób.

Obszary:

Strategy Design

Digital

Creative





Pracowaliśmy 
również dla:



Zapraszamy 
do rozmowy

www.wills.pl |  b.siniarski@wills.pl |  533295270

https://www.willsintegrated.com/
mailto:b.siniarski@wills.pl


§ Badania własne RTV Euro AGD, 2019
§ Badanie "Konsument w czasach koronawirusa", Ipsos, 2020
§ Badanie Omnibus CAWI, 4P, 2020
§ Badanie SW Research, 2020

§ Dane Arvato Bertelsmann, 2019
§ Dane BLIK, 2020
§ Dane GUS, 2020
§ Dane IQS, 2018
§ Dane Izby Gospodarki Elektronicznej, 2020
§ Dane Mastercard, 2020
§ Dane Nielsen, 2019
§ Dane PWC, 2017
§ Dane z badań GfK Polonia 2016-2020

§ Raport „E-commerce w Polsce 2020”, Gemius, 2020
§ Raport "Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2019", PMR, 2019
§ Raport „Omnichannel 2019” RTV/AGD, Your CX, 2019
§ Raport Organizacji Producentów i importerów AGD w Polsce za rok 2019, APPLiA, 2020

Źródła


