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Zadaliśmy sobie kilka 
pytań

▪ Wpływ demografii na branże dziecięcą.

▪ Czym się kierują podczas zakupu produktów dla dziecka?

▪ Co oferuje im rynek?

▪ Jakie są główne trendy, które kształtują obecnie sytuację w branży?



I poszukaliśmy 
odpowiedzi

4x wizja lokalna w punktach 
zakupu

WIZJA LOKALNA

Analiza opinii klientów online

OPINIE ONLINE

Analiza wyników badań i 
danych rynkowych

RAPORTY RYNKOWE

Analiza komunikacji wybranych 
podmiotów rynkowych

KODY KOMUNIKACJI

Analiza najważniejszych 
trendów w kategorii w roku 

2022

TRENDY 2022



Zebrane wyniki wywiadów 
i analiz dały nam obraz aktualnej 
sytuacji rynkowej. 



Trendy w zachowaniach 
konsumenckich



Gdzie kupują Polacy?
Zmieniające się nawyki

14,97 mld zł

do takiego poziomu miała wzrosnąć wartość rynku artykułów dziecięcych w 
2021 roku pomimo pandemii. Co daje wzrost na poziomie 3,3% z 

przyśpieszeniem do 5% w 2022 roku.

355 tysięcy urodzeń

odnotowano w 2020 roku. To o 20 tys. mniej niż rok wcześniej. Liczba dzieci 
w wieku 0-3 będzie sukcesywnie spadać z liczbą

-3,9% w latach 2022-2026.

PMR: Kryzys demograficzny – główna bolączka rynku produktów dla dzieci w Polsce w 2021

Na 100 dzieci

przypada 121 dziadków.

O 99 tys. więcej

dzieci jest na terenach 
wiejskich niż w miastach.

O 15%

zmniejszy się liczba dzieci w wieku 
0-3 w 2026 roku.



Gdzie kupują Polacy?
Zmieniające się nawyki

Koszt wychowania dziecka do pełnoletniości

wynosi 265 tys. zł, a wydatki sięgają od 15% do 30% kosztów rodziny. To 
wartość małego mieszkania.

Według prognoz 36,6%

Środków wydawanych na dzieci, będzie wydawane online. Już teraz wynosi 
ponad 27,2%. Jednak wciąż największym kanałem sprzedaży są sklepy 

spożywcze.

PMR: Kryzys demograficzny – główna bolączka rynku produktów dla dzieci w Polsce w 2021

Największy spadek

prognozowany jest dla żywności 
wywołany przez niż 

demograficzny.

11 mld. zł

tyle Polacy wydali na same 
zabawki ubrania i buty dziecięce 

w 2019 roku.

149 zł miesięcznie

na zabawki i inne produkty w 
2021 roku. 



Rząd próbował swoimi działaniami podnieść ilość 
dzieci w kraju. Niestety nie dało to 
spodziewanych efektów. Dzieci w miastach jest 
coraz mniej. Mniejsze miejscowości i lekko 
wypełniają te braki, wyprzedzając miasta o aż 99 
tys. małych Polaków.

Wsie i małe miasta to dobre miejsce dla 
prowadzenie działań sprzedażowych oraz 
komunikacji. Tam jest po prostu najwięcej 
potencjalnych klientów. Najbardziej sensowna 
byłaby wzmożona aktywność w marketingu 
FMCG, rzeczy niezbędnych oraz podstawowych 
w wychowaniu maluchów produktów. 

Demografia – gdzie warto celować
Postawy i zachowania

https://retailmarketexperts.com/aktualnosci/produktow-dzieci/

https://retailmarketexperts.com/aktualnosci/produktow-dzieci/


Wychowanie kosztuje, ale Polacy nie szczędzą 
środków. Jedynie 30% dzieci nie chodzi na 
zajęcia dodatkowe, dokształcające. 

Mimo świadomości, która rośnie, rodzice mają 
nadal wiele braków. Przede wszystkim jeśli 
chodzi o żywienie dzieci. Według UNICEF liczba 
dzieci z nadwagą poniżej 5 roku życia wzrosła z 
33,3 na 38,9 mln. Warto edukować w tym 
obszarze od najmłodszych lat, jednocześnie 
dbając o swoją sprzedaż. 

Świadome wychowanie
Postawy i zachowania

https://pl.aleteia.org/2021/10/05/karmione-do-upadlego-unicef-alarmuje-o-nieprawidlowej-diecie-naszych-dzieci/

https://pl.aleteia.org/2021/10/05/karmione-do-upadlego-unicef-alarmuje-o-nieprawidlowej-diecie-naszych-dzieci/


Nie jest łatwo być rodzicem. Dlatego każdy nowy 
posiadacz dziecka sam potrzebuje opieki. 

Jako marka warto starać się edukować i uczyć, 
czego jego maluch może potrzebować. W 
komunikacji, zarówno, jaki i materiałach. A skoro 
coraz więcej rodzice kupują w online, to tam 
powinno się takie działania prowadzić. 

Edukacja i wsparcie
Postawy i zachowania



Już teraz sprzedaż w online wynosi prawie 30%, 
a będzie jeszcze wzrastać. Aż 41% osób kupiło w 
zeszłym roku zabawki lub inne produkty dla 
dzieci w Internecie. 

Oprócz zabawek do tego trybu sprzedaży dołącza 
się coraz więcej producentów ubrań i butów 
dziecięcych.

Internetowe szaleństwo
Postawy i zachowania

https://blog.arvato.pl/produkty-dzieciece-w-e-commerce/

https://blog.arvato.pl/produkty-dzieciece-w-e-commerce/


Rodzice to jedna z najbardziej zaangażowanych
grup w Internecie. Na portalach
parentingowych, blogach, facebooku etc. Jest to
okazja do wykorzystania dla niejednego
sprzedawcy i producenta.

Nie chodzi tutaj tylko o pozyskanie danych do
targetowania, ale i stworzenia odpowiednio
angażującej komunikacji. To podejście nie jest
jeszcze aż tak eksplorowane. Może pozwolić na
zdobycie wielu klientów, którzy i tak chwalą się
już dzisiaj swoimi pociechami w internecie.
Dlaczego by tego nie wykorzystać? Oczywiście z
zachowaniem dobrego smaku. Temat jest
drażliwy, dlatego tak ważne jest aby robić to
umiejętnie.

Sharenting
Postawy i zachowania



Trendy branży dziecięcej



Edukacja przez zabawę
Elementy analizy rynku

Jak już zabawki, to takie, które przy okazji uczą 
albo zachęcają do ruchu. A dodatkowo, zajmują 
dziecku dużo czasu. 

Rodzice chcą aby dzieci były zdrowe. Z dietą im 
nie wychodzi, ale za to starają się to nadrabiać 
innymi obszarami, jak ruch i rozwój 
intelektualny dziecka. 

Do tego służą najlepiej zabawki. Bo, jak inaczej 
przemycić coś pożytecznego? To ważny akcent w 
komunikacji, którego powinno  się używać 
próbując pozyskać klienta. Kiedy? 12,4% wzrost 
sprzedaży w maju, a co 3 zabawka kupiona była 
w okolicach Bożego narodzenia, kiedy poszukuje 
się prezentów. 



Dziecięce high – fashion
Elementy analizy rynku

Na ubranka dla noworodka to średni koszt 300 
zł. Bloomersy z bawełny muślinowej i 
przewiewne body w jasnym kolorze. W okresie 
letnim rodzice szukają funkcjonalnych i 
wygodnych ubrań. 

W komunikacji warto podkreślać ich jakość, 
materiał, z którego są wykonane i benefity 
wynikające z użytkowania. Szczególnie takie, o 
których klienci mogą nie pomyśleć. To elementy, 
na które zwraca się najwięcej uwagi. 



Wystrój wnętrz 
Obserwacje i wnioski

Szukamy prostych i uniwersalnych konstrukcji 
oraz kolorów. Meble warto pokazywać w 
otoczeniu docelowym. To ono powinno tworzyć 
klimat. 

Podkreślanie naturalności materiałów, z których 
są wykonane oraz uniwersalność płciowa 
argumenty, które pomogą przekonać klienta. 
Trzeba je jeszcze ciekawie pokazać. A najlepiej 
zrobić to z użyciem ciekawego formatu 
reklamowego. Np. pokazywanie projektów 
kącika: zabawy, nauki etc. Takie miejsca są coraz 
częściej tworzone i wydzielane w domach. 



Artykuły spożywcze
Obserwacje i wnioski

Produkty dla niemowlaków, a raczej rodziców, 
którzy dzieci w tym wieku posiadają komunikują 
przede wszystkim zdrowiem, są wręcz apteczne 
w swojej komunikacji. Jest ona zachowawcza, co 
daje szansę, aby się wyróżnić. 

Wyzwanie pojawia się, gdy dzieci dorastają i 
zaczynają kojarzyć kształty na półkach. Wtedy 
zaczyna się gra. Tutaj wyróżnić się jest trudniej 
spośród tylu różnych kolorów, ale da się to 
zrobić. Techniki opakowań dają coraz więcej 
możliwości. Również coraz większą rolę 
zaczynają odgrywać influencerzy i SM, 
przykładem jest chociażby Ekipa, czy płatki 
Dubiela.



Nagrody
Obserwacje i wnioski

Świeżaki z biedronki i inne tego typu nagrody 
pokazały, jak Polacy potrafią walczyć o szczęście 
swojego dziecka, często dopuszczając się w tym 
celu kradzieży. 

Tego typu aktywacje, to bardzo dobry sposób na 
zaangażowanie i zdobycie uwagi rodzica. Należy 
wymyślić jedynie własny format. Na pewno 
zwróci on uwagę i wyróżni na tle konkurencji, 
która daje nagrody, ale najczęściej w dużych 
losowaniach itp.



Gry i zabawy
Obserwacje i wnioski

Czas również ma swoją cenę, ale ten z dziećmi 
jest bezcenny. Dlatego mimo natłoku 
obowiązków Polacy poświęcają go im dość 
sporo. Często korzystając z usług i rozrywek, jak 
kina, sale zabaw, a nawet teatry i wydarzenia 
typowo dla dzieci. 

Warto brać udział w takich eventach. Zapadając 
w pamięci i zwiększając świadomość o sobie oraz 
produkcie. Partnerstwo z placówkami czy 
organizatorami eventów jest warte zachodu.
Szczególnie gdy marka będzie się kojarzyć z miło 
spędzonym czasem.

https://prnews.pl/polacy-wydaja-atrakcje-dla-dzieci-439901

https://prnews.pl/polacy-wydaja-atrakcje-dla-dzieci-439901


Zabawki
Obserwacje i wnioski

Interaktywne, rozwojowe, angażujące. Na takie 
zabawki rodzice zwracają szczególną uwagę. Nie 
dość, że bawią, to i rozwijają, a to dla rodzica 
teraz najważniejsze. Np. magnetyczne klocki, gry 
przestrzenne oraz zabawy wymagające 
szybkiego refleksu.

Komunikując należy pokazywać, że nie chodzi o 
pustą zabawę, a wprowadzenie dziecka w 
nieznany mu świat. Mają dawać mu narzędzie 
do sprawnego poznawania otoczenia oraz 
swoich możliwości.



Post pandemia



Na równi i ze zrozumieniem
Dzisiejsze wychowanie

Według CBOS aż 90% Polaków uważa, że w
wychowaniu dziecka najważniejsze jest obopólne
porozumienie. Podejście sprzed dekady ulega
zmianie. Na dzieci patrzymy, jak na przyszłych
dorosłych. To spora zmiana, która zmienia
również podejście podczas wyposażania ich na
przyszłość.

Dla firmy może to oznaczać, że komunikację
powinna prowadzić właśnie z myślą o
przyszłości dziecka. Budując obraz tego, co
produkty mogą mu zaoferować rozwojowo, czy
tez po prostu dbając o jego komfort.

Link

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_125_22.PDF


Przyszli dorośli
Dzisiejsze wychowanie

Poza tym wychowanie i dobór odpowiednich
produktów idą w parze. Dorośli wybierając
produkty, podświadomie tworzą obraz swojego
dziecka i to jaką będzie osobą. Chcą aby było
samodzielne i odpowiedzialne moralnie. Oraz, by
potrafiło odnaleźć się w społeczeństwie.

To kolejny ważny aspekt, na który warto zwrócić
uwagę podczas tworzenia reklam i komunikacji.
Przedstawiając dzieci w odpowiednich dla
oczekiwań rodzica sytuacjach.

Link

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_125_22.PDF


Już prawie jedna trzecia zakupów realizowana 
jest online. Branża dziecięca przewiduje wzrost 
o dynamice 5%, jak mówi PMR.

Nie zaistnienie w tym obszarze byłoby 
ogromnym błędem. Jednak samo zaistnienie nie 
należy do najłatwiejszych. Trudno się przebić 
przez morze reklam. Dlatego tak ważne jest 
przemyślane i kreatywne wykorzystanie 
dostępnych kanałów.

Wzrost roli e-commerce
Gdzie kupujemy



Pandemia wpłynęła pozytywnie na nasz 
postrzeganie względem zdrowia, bezpieczeństwa 
etc. Według raportu IKEA dom to sanktuarium, 
miejsce, w którym dzieci mają czuć się 
bezpiecznie i swobodnie. 

W komunikacji należy podkreślać jakie podejście 
mamy jako firma i jak chcemy pomagać w 
zachowaniu tej atmosfery.

Zmiany, które zostały do dzisiaj
Post - pandemiczny dom



Zwiększanie sprzedaży



Zrozumienie kupujących i rynku 
umożliwia zaplanowanie działań dających 
pozytywny zwrot z inwestycji i 
długoterminowy wzrost.



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 

pielęgnacji. 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 |  a.pudo@wills.pl |  533-635-491

https://www.willsintegrated.com/
mailto:a.pudo@wills.pl
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