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Rynek ekologicznej 
i zdrowej żywności



Potencjał branży
Zdrowo i ekologicznie

Rynek ekologicznej żywności to zaledwie 0,5%

wartości całego rynku spożywczego w Polsce. Nie

jest to imponująca liczba w porównaniu do Danii, gdzie

jego udział wynosi aż 12,1%.

Nie oznacza to jednak, że nie potrzeba nie istnieje.

Wartość rynku wzrosła o aż 10% w latach 2019–

2020 z jednoczesny skokiem udziałów w sprzedaży e-

commerce, który rozwija się w zawrotnym tempie.



Raz na jakiś czas
Mimo wszystko, zakupów ekologicznych dokonujemy bardzo rzadko.. 

ZRÓDŁO: link

https://jemyeko.com/wp-content/uploads/2021/07/raport_05-07-2021.pdf


Raz na jakiś czas
..traktując je, jako uzupełnienie.

Produkty Bio / Eco / Organic od lat notują

dynamiczny wzrost, ale to wciąż mniej niż 1% rocznej

sprzedaży żywności (kategorie 'bez glutenu, bez

cukru, bez laktozy, light' to mniej niż 4%).

Co ważne, obie kategorie są kupowane przez

odpowiednio 70% i 99% Polaków, tylko, że rzadko,

w ramach wyjątku, uzupełnienia 'normalnych

zakupów spożywczych’.

(za: dane Nielsen, 2019).



Nie mamy dostępu do 
produktów
Zdrowo i ekologicznie

Problemem jest przede wszystkim dostępność.

Produkty ekologiczne, mimo że coraz bardziej

widoczne, wciąż ukrywają się na osobnych, małych

stoiskach w sklepach lub po prostu ich tam nie ma.

Mając świadomość zmiany tendencji zakupowych

konsumentów i coraz częstszych zakupów online

można to zmienić. Szczególnie jeśli bierzemy pod

uwagę rozwój e-commerce, który trwa.

ZRÓDŁO: link

https://jemyeko.com/wp-content/uploads/2021/07/raport_05-07-2021.pdf


Korzystamy z tego, co nam oferują i rzadko szukamy dalej
Konsument z reguły miesza produkty z wielu kategorii w odpowiedni mix 
zdrowotności, przyjemności i cen – zawsze w różnych konfiguracjach. 

* fragment palety możliwości widzianych oczami kupującego



A marki idą tam, gdzie on, poszerzając kompetencje wizerunkowe
Komunikacja, opakowania, portfolio – zabiegi firm rozmywają ścisłe granice 
pomiędzy ’health’ i ’indulgence’. Wielu graczy zajmuje coraz szerszy obszar.

* fragment palety możliwości widzianych oczami kupującego



Jak było dotychczas?
Wzrost rynkowy od lat oparty 
na idei zdrowej żywności...

... a konkretnie odczarowywaniu jej z głównych

barier konsumenckich.

→ Zdrowe nienudne

→ Zdrowe nietrudne

→ Zdrowe niepozbawione radości

Jednocześnie zagarniając obszar, zarezerwowany

dla ekologicznego jedzenie, które nie ma jeszcze

wystarczających środków, żeby go spożytkować.



Jak jest dziś?
Dobrze naoliwiona maszyna z apetytem 
na więcej

Połączenie semiotyki zarezerwowanej dla

produktów eko z produktami szeroko

dostępnymi i nieco bardziej zbliżonymi do

lifestyle’u konsumenta, chęci posiadania

przyjemności podczas konsumpcji, ale

i odpowiedzialności związanej ze środowiskiem.

W ten sposób sprzedając coś, niekoniecznie

ekologicznego, ale i tak zdrowszego od

alternatyw. Tym samym mogącego zmieniać

nawyki żywieniowe, ale i związane z ogólnym

dbaniem o swoje zdrowie oraz kondycję.



Czynniki i postawy 
kształtujące decyzje 

zakupowe



Jak jest dziś?
Dobrze naoliwiona maszyna z apetytem na więcej

JESTEŚMY W ICH GŁOWACH, KIEDY 
SZUKAJĄ 

§ Rozpoznawalny, autentyczny brand.
§ Konsekwentnie realizowane 

pozycjonowanie, na poziomie 
komunikacji, zachowań i produktów.

§ Zdrowa radość życia na poziomie 
przekazu i zabiegów formalnych.

MAMY TO CZEGO SZUKAJĄ

§ Szerokie portfolio z odpowiedziami 
na wszystkie potrzeby.

§ Wiodące Power SKUsy.
§ Innowacje produktowe.JESTEŚMY TAM, GDZIE SZUKAJĄ

§ Szeroka dystrybucja.
§ Widoczność na półce.
§ Łatwość zakupu.



Zobaczmy, jak kształtują się zapatrywania na nadrzędne 
czynniki wyboru w kategorii.



Zdrowie vs. przyjemność
Szturm prozdrowotności

Z jednej strony, poprzednia dekada to szturm

świadomości prozdrowotnej - setki programów w TV,

miliony postów na Facebooku i Instagramie, tysiące

produktów, kampanii reklamowych, influencerów

i działań edukacyjnych, które przekonywały do

szeroko pojętych zdrowych wyborów.

Przed rosnącą świadomością prozdrowotną (lub, tego

że nie jesteśmy tak zdrowi, jak powinniśmy) nikt nie

mógł się ukryć.



Zdrowie vs. przyjemność
Cała Polska chce być zdrowsza

I faktycznie, mentalnie w trendzie prozdrowotnym

uczestniczą dziś chyba wszyscy Polacy. Niezależnie

od tego, jak zdrowi jesteśmy, każdy z nas chce być

zdrowszy niż jest.

Najlepiej już teraz, dziś, najniższym nakładem sił, co

chyba najlepiej pokazuje to, jak błyskawicznie w tej

dekadzie rozwijały się kategorie farmaceutyków

i suplementów diety.



Odpowiedzialność vs. 
przyjemność
Jesteśmy coraz bardziej eko, chcemy 
dbać o planetę

Poza tym - zmiany klimatyczne. Konsumenci

wymagają odpowiedzialnej produkcji, przechodzą

na specjalne diety mające chronić planetę, walczą

podczas swoich codziennych czynności i tego

samego oczekują od producentów.

ALE

Tak naprawdę, często wolą, aby tę pracę ktoś

wykonał za nich. Nie każdy ma wystarczającą ilość

do pracy nad sobą, a odpowiedzialna żywność jest

dobra i dla niego i tych bardziej aktywnych.



Odpowiedzialność vs. 
przyjemność
WEGE już nie tylko w planach

Wiemy też, że trudno jest dostać ekologiczną

żywność. Mimo, że wymaga więcej pracy, łatwiej

czasami zmienić nawyki żywieniowe. Uczymy się

jeść więcej warzyw i produktów wege - 30%

sprzedaży takich produktów jest tego świadectwem.

Problem w tym, że nie szukamy za daleko, a zdrowe

zamienniki nie spełniają w 100% funkcji, jaką miały.

Tutaj pojawia się dieta.

ZRÓDŁO: link

https://jemyeko.com/wp-content/uploads/2021/07/raport_05-07-2021.pdf


Chcemy być na diecie..
Widoczna w codzienności

O diecie myślą wszyscy i ta myśl pomaga już na

wstępie zdobyć uwagę konsumenta. W końcu

wszyscy chcemy być zdrowi, atrakcyjni etc.

Projektując komunikację musimy mieć to na uwadze,

jednocześnie biorąc odpowiedzialność za klientów.

Kierując ich w odpowiednim, zdrowszym kierunku.

ZRÓDŁO: link

https://inquirymarketresearch.pl/wp-content/uploads/2020/12/Inquiry-raport_Zdrowe_od%C5%BCywianie_2020.pdf


Konsumenci mają świadomość, co powinni jeść, ale

trudno im to wprowadzić w życie i utrzymać dietę.

Poza tym korzystając z najbliższych, sklepowych

zasobów nie jest łatwo plan zrealizować. Rzadko

mamy energię i czas sięgać dalej. Dlatego tak duży

potencjał posiada rynek eko i zdrowej żywności

w e – commerce w tworzeniu nawyków, jak

i sprzedaży produktów.

..wiemy na czym polega..
Ale trudno nam ją wprowadzić

ZRÓDŁO: link

https://inquirymarketresearch.pl/wp-content/uploads/2020/12/Inquiry-raport_Zdrowe_od%C5%BCywianie_2020.pdf


10% Polaków deklaruje bycie na diecie. 

(za: Kantar 2019)

40%

Polaków w wieku 25-29 
lat z nadwagą/otyłością.

(za: raport Danone 2020)

55%

osób w wieku 35-39 lat 
z nadwagą/otyłością.

(za: raport Danone 2020)

60%
osób 50+

z nadwagą/otyłością.

(za: raport Danone 2020)

..ale nie potrafimy jej sami wprowadzić w życie.
A robi się tylko gorzej

Ministerstwo Zdrowia alarmuje, że w Polsce wyjątkowo szybko przybywa 
osób z nadwagą i otyłością, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (2020).



Bo choć świadomych wyborów prozdrowotnych

przybywa i coraz więcej Polaków dba o swoje

zdrowie, to w dalszym ciągu jest to w naszym kraju

mniejszość/okazjonalność, a na poziomie fizycznego

uczestnictwa bardziej wyzwanie, postanowienia,

częściowy udział, drogi na skróty, małe zwycięstwa

i duże kompromisy. Niestety, nie wystarczy

ograniczyć spożycia mięsa, kiedy zapychamy się

frytkami, smażonymi na głębokim oleju.

Świadomość nie wystarczy
Potrzeba wsparcia

ZRÓDŁO: link

https://inquirymarketresearch.pl/wp-content/uploads/2020/12/Inquiry-raport_Zdrowe_od%C5%BCywianie_2020.pdf


ŹRÓDŁO: link ŹRÓDŁO 2: link

Bo chęci wciąż są
I byłoby idealnie, gdyby zostawały na 
dłużej

65% badanych Europejczyków uprawia przynajmniej

jedną dziedzinę sportu. Polaków aż 76,2%?

Problem w tym, że większość z nas rezygnuje

z uprawianej dziedziny już na samym początku

swojej przygody. Szybko się poddajemy. Wolimy

odpocząć przy serialu, niż pójść pobiegać.

https://mycompanypolska.pl/artykul/deloitte:-ponad-60-proc-polakow-odziez-sportowa-kupuje-w-sklepach-stacjonarnych/4892
https://www.ispo.com/en/markets/running-boom-despite-corona-trends-2021


Chcemy być zdrowi i zadbać o środowisko, ale to
trudne.
Nie mamy siły, czasu i konsekwencji – a świat jest
pełen pyszności i relaksu na wyciągnięcie ręki.
To tworzy napięcia, które w tych czasach
nadmiaru wydarzeń, treści, zajęć oraz niedosytu
czasu i energii - zajadamy batonikiem.



Fit mindset i fat behaviour. 
Brak motywacji. Dziś ciężki dzień, zmęczenie, 
więc można sobie jeszcze na chwilę odpuścić 
i pooglądać, jak robią to inni.
A od jutra Chodakowska... 



Ekologiczne = zdrowe, nie na odwrót.

Chcemy być ekologiczni, ale często wolimy, żeby
nas ktoś w tym wyręczał. Swoje nadzieje
pokładamy między innymi w produktach
i markach. Do ekologicznych mamy zbyt mały
dostęp.



Podświadomy podział:

Namacalne tu i teraz - przyjemności na
wyciągnięcie ręki, radość jedzenia i carpe diem.
vs.

Misja zdrowie - jedzenie mniej dla przyjemności,
bardziej jako zadanie, wyrzeczenia, część
większego planu do przestrzegania, a korzyści
niepewne i odroczone w czasie...



43%
Polaków 18-24 i 35-44 
przyznało, że w 2020 

jadło więcej niż w 2019.
(za: Kongres Badaczy 2020)

20%
więcej PLN wydaliśmy 
w pierwszej połowie 

2020 na słone przekąski 
oraz desery i lody (r/r).

(za Nielsen, 2020)

A na to wszystko jeszcze 2020
...

2kg/msc
średnio na wadze 
przybierali Polacy 
podczas pandemii.

(za: Kongres Badaczy 2020)

Katastrofa goni katastrofę, pandemia zamyka w domach, odbiera wiele 
przyjemności i zostawia nas samych z lodówką i TV.



Dlatego, choć zdrowie jest ważne, 
smak i przyjemność zawsze będą ważniejsze i wygrają 
znacznie więcej walk przy półce, szczególnie w 2021.



Zdrowie vs. przyjemność
Finalny werdykt

Nawet w kategorii zdrowych alternatyw znacznie

trudniej jest konkurować na to, która marka ma

zdrowsze produkty (w perspektywie zabieganego,

heurystycznego konsumenta), niż zwyczajnie ocenić

kupującemu, która jest smaczniejsza.

A w kategorii produktów o zbliżonym postrzeganiu

korzyści prozdrowotnych wybieramy te, które

zwyczajnie najbardziej lubimy jeść.



Jakość vs. cena
Podobnie jest z ceną i jakością

Dla większości konsumentów różnice w jakości

pomiędzy Kupcem a Sonko czy Sante są niewielkie

lub zbyt trudne do określenia.

A budowanie poczucia wyższej jakości na rynku, na

którym konkurenci tak sprawnie potrafią ją imitować,

jest bardzo kosztowne.

Cena - to już każdy konsument oceni łatwo, a po

dokonaniu wyboru kategorii "coś zdrowszego"

wystarczy mu już tylko wybrać najtańszą opcję

z TOP3, które uznał za zbliżone jakościowo,

benefitowo.

(za: 4p 2020)



Jak wpływać na 
decyzje konsumenta?



Jaka (nie)powinna być zdrowa żywność i ekologiczne 
produkty w komunikacji?



Pyszne i zdrowe

W komunikacji nie powinno się emanować zdrowiem, jako takim,
a jego atrakcyjnością. Dając poczucie, że produkt nie niesie za
sobą bagażu trudu i walki o lepszą sylwetkę.

Dodając nutę beztroski, która nie niesie za sobą złych
konsekwencji.



Pyszność niezakłócona

Istotę rzeczy dobrze obrazuje porównanie liczby fanów profili Pyszności (nr 6 na 
polskim FB, listopad 2020) i Pyszności Fit. Tych pierwszych jest ok. 6x więcej.

"to, co daje nam szczęście, to 
jedzenie bez myślenia o kaloriach” (z 

opisu FB)
"zdrowe jedzenie może być pyszne” (z opisu FB)

=



Zrównoważone i odpowiedzialne

Pokazanie, że działamy w zgodzie z obowiązującymi
wymogami, dbając o środowisko na tyle, na ile możemy.

Nie mydląc oczu, ale jeśli już coś robimy, to koniecznie
powinno być to widoczne w komunikacji.

Naszym zadaniem jest odciążać klienta w jego
codziennych wyborach, odejmując zmartwień, którymi
jest bombardowany przez media, straszące zmianami
klimatycznymi. My mamy sprawić, że poczuje się ze
sobą lepiej.



Dostępne i bliskie

Zdrowa żywność kojarzy się z targiem działającym 
tylko w niedzielę lub sklepem ekologiczny, do 
którego trzeba jechać na drugi koniec miasta.

Potencjał e – commerce dla branży jest olbrzymi, a 
jego rozmiar stale rośnie. Warto podejmować 
współpracę z influencerami, ulubionymi trenerami, 
czy też portalami. To w końcu tam bardzo często 
konsument szuka inspiracji i motywacji do działania. 

Należy zwiększyć świadomość o możliwości takich 
zakupów. Szczególnie, gdy już 80% internautów 
dokonuje zakupów online przez wybuch pandemii.

ZRÓDŁO: link

https://inquirymarketresearch.pl/wp-content/uploads/2020/12/Inquiry-raport_Zdrowe_od%C5%BCywianie_2020.pdf


Odpowiadające na trendy

Komunikacja powinna odpowiadać na potrzeby i
panujące trendy. Diety planetarne, bezglutenowe,
z wykluczeniem laktozy, cateringi dietetyczne.

Coraz częściej, nawet kapując pokarm dla psa, czy
kota, wolimy wybrać karmę bezglutenową, co
bardzo często nie ma za bardzo znaczenia.



Zwiększanie 
sprzedaży



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 dużego 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 w sklepach, 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

Ten moment w życiu klienta kiedy 
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
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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.

Obszary:

Public Relations DesignCreative





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







Kupiec



Pracowaliśmy 
również dla:



Zapraszamy 
do rozmowy

www.wills.pl |  e.grzejszczyk@willsintegrated.com |  +48 537 777 403

http://www.wills.pl/
mailto:e.grzejszczyk@willsintegrated.com
tel:+48537777403

