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Czego dowiesz się 
z tego dokumentu?

→ Jaki jest stan rynku suplementów i odżywek?

→ Ilu Polaków uprawia sport i jakie są ich motywacje?

→ Jakie sporty uprawiamy najczęściej?

→ Jak komunikować aby sprzedawać jeszcze więcej?

→ W jaki sposób budować zdrowe nawyki i na tym korzystać?

→ Z jakich kanałów sprzedaży korzystać?



10 x wywiad 
z konsumentkami 

i konsumentami, którzy 
w ciągu ostatniego 
miesiąca kupowali 

suplodżywki

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 2021

Przeprowadziliśmy 
szereg analiz:



Z zebranych informacji
wyłonił się obraz aktualnej 
sytuacji rynkowej. 



Rynek suplementów 
i odżywek sportowych



Wartość rynku
Rynek suplementów i odżywek

325 mln zł 
wart był rynek odżywek dla sportowców w 2019 roku. Mimo, że jego 
wartość spadła o 5% w 2020, aktualnie rozpoczął on jeden z lepszych 

okresów.

7,7% i 6,38 mld zł
Tak PMR prezentuje potencjał wzrostu branży suplementów i leków OTC po 

2021 roku.

38% wzrost sprzedaży
odnotowała spółka SFD po 2020 roku. Mimo ciężkiej sytuacji 

pandemicznej. 

PMR Rynek suplementów diety w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy na lata 2021-2026.
Rynek odżywek dla osób uprawiających sport w Polsce 2020. Analiza rynku i perspektywy rozwoju.

Ipopema - Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW 



Kondycja Polaków
Rynek suplementów diety

4,2 mld i 40 mld zł
Tyle Polacy wydawali na zajęcia fitness i profilaktykę zdrowotną w 2019 

roku.  

69% Polaków uprawia aktywność
Odsetek spadł o 12% w roku pandemicznym, a tendencja spadkowa 

utrzymała się przez cały 2020. Nawet w lecie.

ZPP - Zdrowie za miliard dolarów – branża fitness w Polsce i jej znaczenie dla ducha, ciała i PKB.
Sponsoring monitor 2020 ARC rynek i opinia styczeń 2021.

Rynek odżywek dla osób uprawiających sport w Polsce 2020. Analiza rynku i perspektywy rozwoju

35% użytkowników odżywek
przyznaje, że pandemia wpłynęła negatywnie na częstotliwość 

uprawianego przez nich sportu. To jednak dużo mniejszy współczynnik 
odrzucenia, niż w przypadku ćwiczącej, nie korzystającej ze 

specjalistycznych produktów części populacji.



Na granicy upadku
Fitness w Polsce

Branża fitness stanęła przed nie lada

wyzwaniem w czasie pandemii. Przetrwanie

w tak trudnym czasie, bez wystarczającego

wsparcia graniczyło z możliwym. Zadłużenia

klubów i centrów fitness sięgnęły 14 mln zł. Ich

użytkownicy masowo odsuwali się od sportu,

oddając niezdrowym przyjemnościom i lenistwu.

Można by pomyśleć, że zbliżała się tragedia.



Straty i..
Fitness w Polsce

Ostatecznie? Wartość rynku spadła o 5%

w 2020 roku, a spora grupa osób zakończyła

swoją przygodę ze sportem. Wywołał to

utrudniony dostęp do obiektów sportowych

i sportu samego w sobie. To niepokojący trend,

nie tylko dla branży suplementów, odżywek, ale

i dla sytuacji ekonomicznej kraju. Mało aktywny

Polak, to Polak z niższą odpornością, „droższy

w utrzymaniu”.

Źródło 1 Źródło 2

https://arc.com.pl/w-pandemii-rzadziej-uprawiamy-sport/
https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2021/02/11.02.2021-Raport-ZPP-Zdrowie-za-miliard-dolar%C3%B3w-%E2%80%93-bran%C5%BCa-fitness-w-Polsce-i-jej-znaczenie-dla-cia%C5%82a-ducha-i-PKB.pdf


..konsekwencje i szanse
Fitness w Polsce

Zdrowie społeczne ucierpiało, najbardziej

ucierpiała jednak sama branża. Trudno będzie

jej dojść do stanu sprzed pandemii, a panujące

nastroje i niepewność, wywołana przez

prowadzoną w kraju politykę, nie pomaga.

Warto, jednak pamiętać, że osoby, które miały

do czynienia z suplementami i odżywkami

jeszcze przed pandemią, tak łatwo nie

porzucają sportu i dalszej suplementacji.



Więc, gdzie w tym 
wszystkim szansa dla 
odżywek i suplementów dla 
sportowców?



Złe nawyki, a 
suplementacja
Postawy i zachowania

Z jednej strony mamy do czynienia ze wzrostem

złych nawyków żywieniowych.

Z drugiej rośnie wartość rynku suplementów

i coraz więcej z nas kupuje je walcząc o lepszą

odporność i samopoczucie.

Wniosek?

Nic nowego. Od zawsze lubiliśmy chodzić na

skróty. Umilanie sobie czasu przekąskami,

używkami etc., rekompensujemy tabletkami

z brakującymi witaminami i minerałami i ich też

kupujemy więcej niż w ogóle potrzebujemy!

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)

2kg/msc
średnio na wadze 

przybierali Polacy podczas 
pandemii.

(za: Kongres Badaczy 2020)



Odżywki sportowe i ich konsumenci
Postawy i zachowania

Szansa dla odżywek sportowych w tym bałaganie,
z którym zostawiła nas pandemia, chowa się
gdzieś w podświadomości potencjalnych klientów.
Tych:

→ Którzy nie ćwiczą, ale zaczną, w obawie o swoje
zdrowie i przyszłość.

→ Którzy ćwiczą, ale ich rutynowość została
zachwiana, trochę się zapuścili.

→ Którzy cały czas ćwiczą i coraz lepsze efekty
chcą osiągać, brakuje im jednak czasów sprzed
pandemią.

→ Którzy po prostu dbają o swoje zdrowie i czasami
pójdą na spacer, który w każdej chwili może się
zamienić w zdobywanie nowych szczytów lub
maraton.

→ Którzy przestali ćwiczyć, zapominając na chwile
o korzyściach z fitnessu płynących.



Jak trafić do nich 
wszystkich? 



Potrzeby, motywacje i 
trendy



Jakie sporty uprawiają 
Polacy
Odżywki i suplementy

W najczęściej uprawianych sportach przez

Polaków, którzy zażywają suplementy nie

znajdziemy na szczycie siłowni.

Mimo wszystko, większość komunikacji

prowadzonej do korzystających z odżywek

konsumentów, opiera się na budowaniu masy

mięśniowej i ćwiczeniach związanych z siłownią.



I słusznie, bo większość kupowanych odżywek jest związana właśnie z ćwiczeniami siłowymi 
etc. Błędem jest jednak, bagatelizowanie innych grup, które mogłyby z odżywek korzystać. 

Występuje tutaj również problem braku świadomości o korzyściach płynących z suplementacji 
sportowej. Po prostu się na tym nie znamy. Dlatego kupujemy, najprostsze i najbezpieczniejsze 

w rozumieniu produkty.

Co najczęściej kupujemy i dlaczego?
Odżywki i suplementy



Sposób na stres
Dlaczego ćwiczymy

Link

Okazuje się, że ćwiczymy na wiele różnych

sposobów. Nie tylko na siłowni, nie tylko

budując masę. Tak naprawdę największą naszą

motywacją jest lepsze samopoczucie, oderwanie

od nawyków, pracy i walka ze stresem.

https://www.benefitsystems.pl/fileadmin/benefitsystems/relacje_inwestorskie/Centrum_Prasowe/MultiSport_Index_2019/Raport_MultiSport_Index_2019_wersja_14082019.pdf


Główne motywacje 
Dlaczego ćwiczymy

Aktywność niweluje 
negatywne skutki 

trybu pracy.

Treningi wzmacniają 
odporność organizmu.

Redukcja stresu. Przełamywanie 
ograniczeń.

Wartościowe 
spędzanie czasu.

85% 80% 73% 70% 69%

„Ruch to zdrowie” Benefit Systems



Należy zadać sobie pytanie, na ile potrzeby klientów są zaspokajane, 
a potencjał w nich zawarty jest wykorzystywany. 

Oczywiście, osadzanie w typowych już dla odżywek wydarzeniach, jak FIWE, 
federacje sztuk walki, siłownie, czy u influencerów związanych 
z siłownią, dietą i kulturystyką jest ważne. Ale możliwości jest dużo więcej.

Jest jeszcze inna grupa, którą do tej pory bagatelizowano i która nie ma nic 
wspólnego z powyższym.



Sporty takie, jak pływanie, bieganie, jazda na rowerze itp., to najczęściej 
uprawiane sporty w Polsce, jednak nie poświęca się im w komunikacji na 
tyle uwagi, na ile się powinno. 

Im szybciej zacznie się tę niszę zapełniać, tym lepiej. Szczególnie, że 
tego typu aktywności będzie coraz więcej.



Ważnym do pokonania wyzwaniem dla odżywek i suplementów 
sportowych będzie wejście w mainstream i to już się zaczyna dziać. 
Współpraca sieci ALDI z Olimp Sport Nutrition jest tego przykładem. 

Zbliżając się do tych zwykłych klientów, pokazując im produkty 
w przystępniejszy dla nich sposób. 



Przykładem są takie marki, jak np. Huel. Mimo, że to nie do końca ta 
sama kategoria, odpowiednio obrazuje nasze wcześniejsze spostrzeżenia 
i analizę danych. 

Uderzająca w brak czasu, pośpiech i stresujący tryb życia komunikacja 
działa. Mimo, że nie jest produktem konkretnie dla sportowców, może się 
z nim skojarzyć, a już na pewno pod względem akcentów w komunikacji.



W tyle za trendami
Identyfikacja wizualna branży

Wciąż, większość materiałów marketingowych

producentów odżywek nie nadąża za innymi

branżami.

Oczywiście sektor posiada identyfikację i styl

komunikacji charakterystyczny dla

suplementów i odżywek, który jest skuteczny,

ale tylko dla określonej grupy odbiorców.

Często kojarzy się on nawet ze sposobem

pokazywania artykułów budowlanych.



Można zaryzykować stwierdzenie, że branża sama się ogranicza oraz nie 
dostosowuje. To moment, aby sprawić, żeby klienci kupowali od marki nie 
tylko z powodu braku innego wyboru, ale również relacji, które z nią 
budują. 

Nie tylko podczas podnoszenia ciężarów, ale i codziennego, zdrowego 
trybu życia, który prowadzą właśnie, dzięki niej. Pamiętając o rosnącym 
trendzie body positive, bo nie każdy chce wyglądać tak, jak na 
opakowaniu.



Tworzenie zdrowych nawyków 
i zapobieganie chorobom
Zdrowa motywacja

Przed branżą stoi wyzwanie – jeśli ma więcej

zarabiać, musi sprawić, że Polacy znowu będą

ruszać się tak, jak przed pandemią. Czynny

udział w takim przedsięwzięciu będzie

kluczowy, a marki, które pierwsze zajmą się

tym tematem zostaną w pamięci konsumenta

na dłużej. Szczególnie jeśli zaczną

komunikować potrzeby tych, którzy wcześniej

niczego dla siebie w ofercie suplementów nie

widzieli.

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

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


Sposoby na dotarcie do grupy
Zdrowa motywacja

Prozdrowotne kampanie 

społeczne

Partnerstwo 

z maintreamowymi kanałami 

Komunikacja nakierowana na 

pomijane dotąd grupy 

konsumenckie



Co i kto daje nam najwięcej wsparcia?
Dlaczego ćwiczymy

Najwięcej motywacji 
daje trener.

Docenia porady od 
profesjonalistów.

Ceni poczucie 
bezpieczeństwa.

65% 49% 57%

„Ruch to zdrowie” Benefit Systems



Ufamy profesjonalistom. Zmniejszają oni ryzyko i pokazują narzędzie 
niezbędne do prowadzenia zdrowego życia w XXI wieku. Łatwiej wyrusza 
się w nową podróż mając wsparcie. 

Dlatego marki powinny zadbać o to, aby klient nie czuł się samotny 
w swoich nowych postanowieniach. Czy to za pomocą dedykowanych 
usług, narzędzi jak aplikacje, czy zwyczajnej, codziennej komunikacji.



Nie tylko agresywna sprzedaż
Działania długofalowe

Większy profesjonalizm, to również świadectwo

odpowiedzialności. W przypadku suplementów

należy ją uwydatniać, zdobywając tym samym

zaufanie konsumenta.

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 



Marki muszą wziąć sprawy w swoje ręce, edukując i pokazując, że mają 
do zaoferowania nie tylko najlepsze, ale i najbezpieczniejsze rozwiązania, 
które nie wyrządzą krzywdy potencjalnemu klientowi. 

Szczególnie w czasach pandemii, kiedy przenieśliśmy się do Internetu, 
w którym informacje są dostępne od ręki.



Szansa dla branży
E – commerce

Rynek e-commerce rośnie w siłę z każdym

rokiem. Już 73% internautów dokonuje zakupów

online, a w przypadku odżywek i suplementów

sportowych, to najszybciej rosnący kanał

sprzedaży podczas pandemii.

To idealna szansa na dotarcie do klientów,

jednak należy zrobić to umiejętnie, skupiając

się na konkretnych grupach i potrzebach.

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

Online rośnie w siłę, również dzięki eventom,

które tam się przeniosły. Idealnym przykładem

są biegi. Gdy w Polsce rozpoczęto lockdown,

organizatorzy zmienili dotychczasowy sposób

prowadzenia zawodów i przenieśli masowe

imprezy do świata wirtualnego.

Biegi, jak Wings for Life, Półmaraton 

Białegostoku osiągały rekordowe frekwencje. 

Przykładowo w półmaratonie wzięło udział 

3705 uczestników, rok wcześniej 3296.

link

https://bankomania.pkobp.pl/sport/aktualnosci/2020-pandemia-zmienila-biegowa-rzeczywistosc/


3 X 

Więcej biegów 
o długości 

42, 195 km

10 X 

Indywidualnych 
maratonów

76% 
z wszystkich

55% 

Uzyskało 
rekordowe wyniki 

na odcinkach

5 i 10 km
A także półmaratonu 

i maratonu
link

Dane Stravy pokazują, jak bardzo zanurzamy się w świat online. Uczestnicząc 
w indywidualnych maratonach, wirtualnych klubach biegowych i sportowych. Granica się 
zaciera, a nawet zaczyna rosnąć po drugiej, tej bardziej onlinowej stronie, nasze stare 

przyzwyczajenia się zmieniają, a nowe utrwalają.

Większa aktywność w aplikacjach
Ćwiczymy online

https://biegowe.pl/2021/02/strava-ponad-3-mln-kilometrow-pokonanych-przez-polakow-w-2020-roku.html


Smart fitness
Ćwiczymy online

Nawet treningi przenoszą się do online,

a proponowane przez branże innowacje coraz

mocniej zbliżają nas do treningów przed smart

lustrem.

Co prawda, Polsce do tego typu zajęć dalej niż

USA, ale trend rośnie i lepiej uczestniczyć

w jego budowaniu.



Suplementy będą odgrywać kluczową rolę w budowaniu zdrowych 
nawyków w świecie wirtualnym. Załatwiamy tam coraz więcej naszych 
spraw i tylko nam się to coraz bardziej ułatwia. 

Kanał ma olbrzymi potencjał we wsparciu sprzedaży, ale i tworzeniu 
społeczności, której zabrakło w pandemii. Trzeba go jedynie odpowiednio 
wykorzystać.



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 zastanawiają się
nad rozpoczęciem zdrowego trybu życia.



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





Wprowadzenie marki na rynek
TYXO

Wyzwanie:

Koszula na wymiar do kupienia w 100% on-line? 
Precyzyjna miarka krawiecka w Twoim telefonie? Gdy 
pierwszy raz usłyszeliśmy pomysły stojące za 
(przyszłą) marką TYXO, byliśmy mocno zaintrygowani 
unikalnym charakterem nowego przedsięwzięcia.

Efekt:

Wprowadzenie marki na rynek poprzedzała sesja 
zdjęciowa. Powstał również spot video, który stał się 
ważnym elementem m.in. strony www. Aktywnie 
prowadzony i promowany content marketing na 
Facebooku i Instagramie stopniowo, ale skutecznie 
realizuje nasze główne cele: zaznajomienie odbiorców 
z nową marką, zbudowanie zaangażowania i 
zachęcenie do zakupu oraz nienachalną edukację na 
temat męskiej mody.

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:



Zapraszamy 
do rozmowy

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

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