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Czego dowiesz się 
z tego dokumentu?

→ Jaki potencjał posiada rynek suplementów?

→ Jak postrzegane są suplementy?

→ Co wiemy o suplementacji?

→ Czego oczekują i potrzebują konsumenci?

→ Jakie są postawy konsumenckie?



10 x wywiad 
z konsumentkami 

i konsumentami, którzy 
w ciągu ostatniego 
miesiąca kupowali 
suplementy diety

IDI KLIENCI

Analiza wyników badań 
i danych rynkowych

RAPORTY RYNKOWE

Analiza komunikacji 
wybranych podmiotów 

rynkowych

KODY KOMUNIKACJI

Analiza najważniejszych 
trendów w kategorii 

w roku 2020/21

TRENDY 2020

Przeprowadziliśmy 
szereg analiz:



Z zebranych informacji
wyłonił się obraz aktualnej 
sytuacji rynkowej. 



Rynek suplementów 
diety



Wartość rynku
Rynek suplementów diety

15,1 mld zł 
To wartość rynku suplementów diety i leków OTC w 2020 roku (4% więcej 
niż przed pandemią). Rynek w 2021 roku urośnie o kolejne 5%, a podobna 

dynamika ma się utrzymać nawet klika lat.

87,2 mln
Opakowań leków bez recepty i suplementów diety sprzedano w 2020 

roku. Wzrost kategorii produktów wzmacniających odporność i witaminy D.

31,4%
Sprzedaży suplementów stanowiły w 2020 roku witaminy.

PMR Rynek suplementów diety w Polsce 2021



Konsumenci
Rynek suplementów diety

64%
Polaków stosuje suplementację. Są to najczęściej kobiety, osoby na diecie 

i te uprawiające sport.

Mniej niż 1/3
Polaków podejmuje decyzje zakupowe po konsultacji z lekarzem.

PMR Rynek suplementów diety w Polsce 2021



Tryb życia, pandemia, 
niedobór 
Postawy i zachowania

Pandemia przyniosła branży suplementów

i leków bez recepty ogromne zyski. Już 64%

Polaków korzysta z suplementacji, dbając

o swoje zdrowie i odporność organizmu.

To sposób na brak czasu i często energii do

prowadzenia zbilansowanej diety.

Suplementacja jest deską ratunku, po którą

chwyta każdy, ale nie każdy wie jak.



Brak wiedzy i edukacji 
Postawy i zachowania

W 2014 roku jedynie 27% ankietowanych

Polaków było w stanie określić czym są

suplementy diety, a aż 41% mylnie

przypisywało im właściwości lecznicze.

Mimo, że nasza wiedza o tym, czym są w ogóle

suplementy urosła, wciąż nie mamy

świadomości, że suplementacja powinna

odbywać się pod okiem specjalisty.

https://pie.net.pl/blisko-%C2%BE-polakow-spozywa-suplementy-diety/

https://pie.net.pl/blisko-%C2%BE-polakow-spozywa-suplementy-diety/


Nie każdy potrzebuje 
suplementacji, ale każdy słyszy, 
że jej potrzebuje. 



Prawdziwe i dobre jakościowo 
suplementy tracą przez agresywną 
sprzedaż konkurencji.



Dobre imię suplementów jako 
kategorii jest zagrożone.



Konieczność badania już wprowadzonych suplementów diety przez niezależne 
fundacje pokazuje jedynie na jakim poziomie są niektóre produkty i ile 

niebezpieczeństw zagraża wizerunkowi branży.

https://www.badamysuplementy.pl

https://www.badamysuplementy.pl/


Nowe regulacje umacniają w przeświadczeniu, że nie zawsze można producentom 
ufać. 

Zmiany mają pomagać w wyborze odpowiednich suplementów i nie wprowadzać 
w błąd. To z jednej strony ograniczenie ale również szansa dla producentów, aby 

umocnić swoją pozycję i zbudować zaufanie klienta.



Rosnąca świadomość konsumencka
Postawy i zachowania

Świadomość społeczna i konsumencka

rośnie. Coraz trudniej nas oszukać.

Żyjemy w świecie zdigitalizowanym,

mamy dostęp do informacji od ręki.

Jesteśmy coraz bardziej świadomi

swoich decyzji, zdając sobie sprawę, jak

dotychczas działał świat i do czego to

doprowadziło.

ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW NA RYNKU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
WYNIKI BADANIA PROJEKTU FOOD DLA FEDERACJI KONSUMENTÓW 
ABR SESTA, LIPIEC 2020 



Kto najczęściej korzysta 
z suplementów diety?

Konsumenci w wieku 18-34 lata
najczęściej kupują suplementy. 

46% wśród nich to osoby z wyższym wykształceniem.

Wbrew pozorom największą grupą, jaka kupuje suplementy są ludzie młodzi 
i wykształceni. Oznacza to, że mamy do czynienia z jedną z najbardziej świadomych grup 

konsumenckich, która wie jak i gdzie szukać informacji 
o produkcie. 

Chcą oni również rozwijać swoje kompetencje i możliwie dobrze zarządzać swoim 
zdrowiem, wiedząc jakie problemy dzisiejszy styl życia może wytworzyć. Nie tylko 
niedobory, ale również bezpośrednie skutki, jak: depresja, wypalenie, bezsenność 

i wiele innych.

PMR Rynek suplementów diety w Polsce 2021



Zabezpieczanie na przyszłość
Wizerunek suplementów diety

Rynek suplementów rośnie i nie ma

zamiaru przestać w najbliższym czasie.

Jest to idealny moment, aby poznać

potrzeby potencjalnych klientów

i zaspokoić je w sposób zgodny z ich

wymaganiami.

Należy umocnić pozycję oraz zaufanie do

suplementów, już na samym początku.

Wzmacniając jednocześnie ich markę,

w dłuższej perspektywie.



Potrzeby konsumenckie 
i rynkowe



70%90%

Wapń Potas Magnez

96%

Spożywamy za mało minerałów…
Czego nam brakuje?

40%

Cynk

http://www.aaem.pl/Evaluation-of-mineral-and-vitamin-intake-in-the-diet-of-a-sample-of-Polish-population,71689,0,2.html

http://www.aaem.pl/Evaluation-of-mineral-and-vitamin-intake-in-the-diet-of-a-sample-of-Polish-population,71689,0,2.html


80%50% m.
35% k.

Witamina C Foliany Witamina B5

60%

…i witamin.
Czego nam brakuje?

90%

Witamina D

http://www.aaem.pl/Evaluation-of-mineral-and-vitamin-intake-in-the-diet-of-a-sample-of-Polish-population,71689,0,2.html

http://www.aaem.pl/Evaluation-of-mineral-and-vitamin-intake-in-the-diet-of-a-sample-of-Polish-population,71689,0,2.html


Mała część konsumentów zdaje sobie 
w ogóle sprawę, jak ogromny niedobór 
składników posiada.



Świadoma 
suplementacja

Zapobieganie chorobom
cywilizacyjnym

E - CommerceZwiększona 
odporność

Jak rozwiązać problem niedoboru?
Zwiększenie sprzedaży poprzez dobre praktyki



Edukacja i 
transparentność
Świadoma suplementacja

Najczęściej kupujemy suplementy nie z powodu

niedoboru, a z przeświadczenia, że podlegają

takiej samej kontroli, jak lekarstwa.

W gruncie rzeczy, brać je powinny osoby

zdrowe, w celu zapobiegania chorobom, nie

osoby, które chcą się wyleczyć. Należy w tym

kierunku edukować społeczeństwo.

PMR Rynek suplementów diety w Polsce 2021



Jasne i realne korzyści
Świadoma suplementacja

Większość suplementów, jest przedstawiana

w komunikacji w bardzo podobny sposób, jak

leki. Poza tym, opiera się na ogólnych,

niejasnych określeniach, badaniach bez nazw

i komunikatach świadczących o tym, że leczą

konkretne schorzenia.

Więcej komunikatów powinno mówić

o zapobiegawczości i jasnych benefitach,

których czasami trudno się doszukać.



Powaga sytuacji
Choroby cywilizacyjne

Konsument nie wie, jak ważne są minerały

i witaminy, uzupełniając tylko niektóre. Marki

powinny edukować w tym kierunku oraz

oferować konkretne rozwiązania, na konkretne

zaburzenia.

Działając zgodnie z obowiązującymi, jeśli

można to tak nazwać, trendami - bardzo duża

część przypadłości, stała się częścią naszej

kultury.



Nagłośnienie niby 
oczywistego
Choroby cywilizacyjne

Społeczeństwo cierpi w dzisiejszych czasach

na wiele chorób cywilizacyjnych. Nie tylko

fizycznie, ale i psychicznie.

Nieodpowiednia dieta, stres, przepracowanie,

brak snu, używki. Wszystko to skutkuje

niedoborami i jeszcze gorszym

samopoczuciem. Te choroby są wciąż pomijane

w naszym kraju, a wiele osób zdaje sobie

sprawę, że dzięki diecie i odpowiedniej

suplementacji może je wyeliminować.
https://servier.pl/files-news/badanie-swiadomosci-zdrowotnej-polakow-wybrane-
zagadnienia.pdf

https://servier.pl/files-news/badanie-swiadomosci-zdrowotnej-polakow-wybrane-zagadnienia.pdf


Odpowiedź na potrzeby
Zwiększona odporność

Oczywiście najgłośniejszym w branży tematem

jest w dzisiejszych czasach odporność. Wciąż

zmagamy się ze skutkami pandemii, co

sprawia, że wśród Polaków rośnie potrzeba

wzmacniania odporności.

Mimo wszystko wciąż posiadamy niedobory

witamin, gdyż nie uzupełniamy tych, które

powinniśmy.



Personalizacja 
suplementacji
Zwiększona odporność

Odporność nie ogranicza się do witaminy C, ale

większość z nas o tym nie wie. Nie wie też, że

warto sprawdzić czego organizm akurat

potrzebuje najbardziej.

Nakierowane komunikaty pod względem wieku

i płci oraz sposób ich przekazania jest bardzo

ważny. Uwzględniając również potrzebę badań,

pozwalających personalizować suplementacje.



Niewykorzystany 
potencjał
E – Commerce

Rynek e - commerce rośnie w siłę z każdym

rokiem. Już 73% internautów dokonuje zakupów

online.

To szansa dla branży, nie tylko w budowaniu jej

lepszego wizerunku, ale i zwiększenia

sprzedaży oraz edukacji społeczeństwa.

https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/e-commerce-w-polsce-2020.html

https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/e-commerce-w-polsce-2020.html


Misja - online
E - Commerce

Jeśli chodzi o komunikację w online, duża

część konkurencji jest jeszcze w tyle.

Pozostawiając spore pole do

zagospodarowania dla wielu producentów,

którzy swoimi produktami mogą wpływać na

zachowania konsumenckie i uczyć Polaków, jak

dokonywać bezpiecznej suplementacji.



1 mld zł na kampanie reklamowe
branży farmaceutycznej. Z największym udziałem Aflofarm Farmacja 

Polska, która wyprzedziła w tym obszarze Lidla.

Branża poświęca olbrzymie środki na kampanie, jednak działa przede wszystkim na 
krótkich aktywacjach. Nie buduje swojej pozycji w dłuższej perspektywie. 

To błąd z uwagi na jej potencjalne problemy wizerunkowe.

Nie tylko agresywna sprzedaż
Działania długofalowe

https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/suplementy-diety-i-leki-otc-rynek-w-czasie-pandemii/dm5jdnv

https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/suplementy-diety-i-leki-otc-rynek-w-czasie-pandemii/dm5jdnv


Warto pomyśleć o działaniach długofalowych w internecie. 
Kanał, choć już wykorzystywany, posiada bardzo duży potencjał 
sprzedażowy i będzie odgrywał ważną rolę w kreowaniu wizerunku 
branży. 

Przede wszystkim, z uwagi na młodszą grupę odbiorców  
zainteresowaną suplementacją, dla której zakupy online to 
codzienność.



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 lub uzupełniają
zapasy suplementów diety.



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

C
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M
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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





Pracowaliśmy 
również dla:
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