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Czy Polacy kochają marki własne? 

Aż 97% spośród nas deklaruje, że ma w domu produkty 
marek własnych. Doceniamy ich atrakcyjność cenową 
czy ofertę promocyjną. Są to produkty, które do nas 
pasują – ponad połowa Polaków uważa, że marka 
własna jest właśnie „dla osób takich, jak ja”.

Nie jest to miłość bezwarunkowa. Produkty marki 
własnej są tańsze (to cecha pozytywna, zwłaszcza 
że zdecydowana większość polskich konsumentów 
szuka rozwiązań, jak oszczędzać). Bywają jednak 

– niesłusznie – odbierane jako gorsze jakościowo, mają problemy 
z wiarygodnością i nie najlepszym wizerunkiem. Dlatego, mimo że Polacy coraz 
chętniej kupują produkty marek własnych, wciąż wielu spośród nich woli się 
do tego nie przyznawać. 

Te i inne kwestie poruszamy w niniejszym raporcie „Jak postrzegamy marki 
własne – perspektywy rozwoju private label w Polsce”, przygotowanym 
przez Grupę On Board przy udziale ekspertów z Krajowej Izby Gospodarczej, 
Polskiej Izby Handlu oraz firmy badawczej SW Research. Staramy się 
kompleksowo odpowiedzieć na pytanie, co dzisiaj znaczy marka własna i jaki 
jest jej społeczny odbiór. Sprawdzamy, które marki własne są najlepiej znane 
Polakom, w jakich sytuacjach konsumenci decydują się na zakup produktów 
marek własnych, w których kategoriach marki własne mają najsilniejszą 
pozycję i największe perspektywy rozwojowe. Spoglądamy na marki własne 
przez pryzmat zwyczajów zakupowych Polaków.

Zapraszam do lektury raportu.

Małgorzata Majewska 
Dyrektor ds. Obsługi Klienta  
On Board PR Ecco Network

Wstęp:
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Spis treści

1. Marka własna, czyli co?

a) marka a marka własna 

b) krótka historia obecności marki własnej w Polsce

c) znajomość marek własnych wśród konsumentów wczoraj i dziś

2.  Zmieniające się upodobania konsumenckie 
jako przyczyna dynamicznego rozwoju  
marek własnych?

a) portret współczesnego konsumenta

b)  pozycjonowanie marki własnej w kontekście  
zmieniających się paradygmatów konsumenckich

3. Jak Polacy postrzegają marki własne?

a) wizerunek marki własnej 

b) sektory o najmocniejszej i najsłabszej marce własnej

4. Prognozy rozwoju marki własnej

a) sektory rozwoju dla marki własnej

b) przyszłość marki własnej na rynku 
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Marki własne, to marki należące 
do sieci handlowych, detalistów. 
Są to produkty oferowane wyłącznie 
przez te przedsiębiorstwa oraz pod 
ich kontrolą. Ich nazwy są często toż-
same z nazwami sieci handlowych. 
Marki własne w Polsce rozwijają się 
dużo szybciej niż segmenty, do których 
należą. W segmentach artykułów 
spożywczych i chemicznych w 2012 
roku cały rynek urósł średnio o ponad 
6%, podczas gdy w odpowiadających 
im obszarach marki własnej – o pra-
wie czterokrotnie więcej. Klasyczne 
definicje marki, której elementami 
składowymi są nazwa, termin, napis, 
symbol bądź ich kombinacje stosowa-
ne przez dystrybutora w celu ziden-
tyfikowania jego towarów, wcale nie 
wykluczają marek własnych z pocztu 
produktów markowych. Mimo to, mar-
kom własnym wciąż nie poświęca się 
wystarczająco dużo uwagi. Dlaczego? 
Takie zjawisko ma bezpośredni zwią-
zek z historią rozwoju polskich marek 
własnych. 

Marki własne debiutowały w Polsce 
w połowie lat dziewięćdziesiątych wraz 
z rozwojem handlu nowoczesnego 
i rozbudową placówek międzynarodo-
wych sieci detalicznych. Oferując tań-
sze odpowiedniki markowych produk-
tów, miały stanowić alternatywę dla 
klientów o mniej zasobnych portfelach. 
Niestety, wraz z ceną, obniżyła się rów-
nież jakość produktów wytwarzanych 
pod marką własną sieci. W niedługim 
czasie „marka własna” zaczęła być 

tożsama z produktem niskiej jakości. 
Ostatnie dziesięciolecie udowadnia, 
że detaliści przykładają coraz więk-
szą wagę do jakości swoich marek 
własnych. Kontrole produktów żyw-
nościowych wykonane przez Inspek-
cję Handlową w 2010 roku wykazały, 
że produkty sygnowane marką własną 
mają niższą wadliwość niż te sprzeda-
wane pod marką producenta.  To wła-
śnie jakość marek własnych sprawia, 
że w ciągu najbliższych lat możemy 
oczekiwać jeszcze większego zaintere-
sowania tym segmentem wśród kon-
sumentów. 

Czy Polacy w ogóle wiedzą, czym jest 
marka własna? Intuicyjnie trafnie 
wskazują skojarzenia takie jak fakt, 
że marki własne są tańsze (40%) lub 
to, że są w niskiej cenie (21%). Zdecy-
dowanie mniej odpowiedzi wskazuje 
jednak, że są produkcją własną skle-
pu (5%) lub odpowiednikami produk-
tów znanych marek (3%). Co ciekawe, 
część respondentów kojarzyła marki 
handlowe z detalistami posiadający-
mi je w swojej ofercie.

Wśród najczęściej powtarzających się 
były: Tesco (7%), Carrefour (4%), Bie-
dronka (3%), Lidl (1%), Auchan (1%) 
i Rossmann (1%). Mimo to jedynie 
5% respondentów trafnie zdefiniowa-
ło przedstawiony przez nas zestaw 
marek jako złożony w całości z marek 
własnych.

Marka własna,  
czyli co?01
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są tańsze

średnia lub zła jakość

niska, atrakcyjna cena

dobra jakość

są dobre

ogólnie pozytywna opinia

marki produktów, typy

Tesco

uwagi o opakowaniu

ogólnie: negatywna opinia

produkcja własna sklepu

wysoka dostępność

Carrefour

zamiennik/odpowiedniki znanych produktów

Biedronka

dostępność w wybranych sklepach

porównywalna jakość do znanych marek

Aro

marka TiP

są najtańsze

Lidl

duży wybór, różnorodność

Auchan

oryginalność

promocje

Rossmann

inna odpowiedź

nie wiem
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Wpisz skojarzenia, jakie przychodzą Ci na myśl, 
gdy myślisz o produktach marek własnych

Wykres nr 1
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Zaznacz wszystkie marki, których produkty 
kupiłeś(aś) w ciągu ostatniego roku?

55

54

43

38

28

27

23

23

14

14

14

13

12

12

11

10

10

7

6

6

6

5

4

4

4

3

2

1

2

Tesco

Carrefour

Mleczna Dolina

Real Quality

Pilos

Isana

Pikok

TiP

Auchan

Kraina Wędlin

Domol

Krakowski Kredens

ecp+

Auchan

Lewiatan

Quechua

Babydream

Fasberg

Kalenji

Foodjoy

Sizeer

Alterra

Mleczny Dwór

Topfish

Life

Btwin

Koenic

Peaq

Nie kupiłam(em) produktów  
żadnej z wymienionych

Wykres nr 2
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Zapytaliśmy konsumentów, które 
z przedstawionych przez nas marek 
własnych kupili w przeciągu ostatnie-
go roku. Zamiast nazw posłużyliśmy 
się jednak logo poszczególnych ma-
rek. Okazało się, że wśród najczęściej 
kupowanych marek własnych w Pol-
sce znajdują się: Tesco (55%), Car-
refour (54%), Mleczna Dolina (43%), 
Real  Quality (38%), Pilos (28%), Isana 
(27%), Pikok (23%), TiP (23%). Czo-
łówkę stanowią więc sieci detaliczne:  

Tesco, Carrefour, Biedronka, Real, 
Lidl, Rossmann. Najmniej rozpozna-
walne i najrzadziej kupowane są marki 
własne sklepów elektronicznych, dro-
gerii Super Pharm, sieci sklepów typu 
„convenience” Żabka, a także drugiej 
po Krakowskim Kredensie marki wła-
snej delikatesów Alma – Food&Joy. 
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Które z wymienionych marek określił(a)byś jako 
marki własne wybranych sieci handlowych?
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Tesco

Carrefour

Real Quality

TiP

Isana

Pilos

Auchan (kciuk)

Auchan (ptaszek)

Mleczna Dolina

Pikok

Domol

eco+

Kraina Wędlin

Lewiatan

Krakowski Kredens

Babydream

Alterra

Quechua

Foodjoy

Fasberg

Sizeer

Mleczny Dwór

Kalenji

Topfish

Btwin

Life

Peaq

Koenic

wszystko

żadne z powyższych

Wykres nr 3
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Rozpoznawalność marki własnej jest 
jednym z najważniejszych czynników 
decydujących o zakupie produktu 
z tej kategorii. Wśród dziesięciu naj-
bardziej rozpoznawalnych marek 
własnych aż 7 to marki niepowiąza-
ne nazwą z siecią sklepu. To poka-
zuje, że w wielu przypadkach warto 
rozdzielić markę sklepu i markę pro-
duktu. Dzięki takiemu zabiegowi moż-
na zniwelować szereg czynników, 
które mogą negatywnie wpływać 
na postrzeganie marki własnej, np. 

jakość obsługi, wygląd sklepu, aranża-
cja wnętrza, czystość i porządek czy 
umiejscowienie i otoczenie sklepów. 
Słowem, w takim wypadku wizerunek 
sieci handlowej nie jest tożsamy z ob-
razem marki własnej sieci.

Sieci handlowe komunikują swoje 
marki własne w dwojaki sposób. 

Jak znajomość marki własnej przekłada 
się na wybór zakupowy konsumenta?

Realizacja strategii komunikacji marek własnych

Strategia synergii Strategia bezpieczeństwa

Wykres ilustruje sposób, w jaki wybrane sieci handlowe obecne na polskim rynku 
realizują strategie komunikacyjne wobec produktów marki własnej.

Tabela nr 1

Tesco 

Carrefour

Lewiatan

 Real

Biedronka

Lidl

Rossmann

Alma

Żabka

Super Pharm

Media Markt
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Pierwsza – strategia 
synergii,

czyli oferowanie produktów mar-
ki własnej pod tą samą nazwą, co  
nazwa sieci. W tym wypadku sieci 
nie prowadzą odrębnych działań ko-
munikacyjnych dla produktów swoich 
marek własnych, a wizerunek marki 
własnej tożsamy jest z wizerunkiem 
sieci. Zazwyczaj największym pro-
blemem jest ograniczenie kategorii 
cenowych produktów wprowadza-
nych przez sieć, gdyż w momencie, 
w którym sięgnie ona po produkty 
z segmentu średniego i premium, 
bardziej atrakcyjne okazać mogą się 
inne produkty markowe, a produkty 
marki własnej pozostaną wiarygod-
ne jedynie w niższych segmentach 
cenowych.

Druga – strategia 
bezpieczeństwa,

to budowanie marki własnej pod  
nazwą własną, nietożsamą z nazwą 

sieci detalicznej. To strategia wy-
magająca dużego wsparcia komu-
nikacyjnego poszczególnych marek 
i stworzenia strategii komunikacyjnej 
na tych samych zasadach, według 
których komunikują się produkty mar-
kowe. W tym wypadku sytuacja jest 
odwrotna, a marki własne wytwarza-
ne przez sieć stanowią uzupełnienie 
i zdefiniowanie wizerunku całej sieci. 
Segmentacja w natężeniu komuni-
kowania różnych marek (jeśli deta-
lista posiada ich w swoim portfolio 
dużo) powinna być świadomą decyzją 
strategiczną, nie tylko sprzedażową.  
Dzięki rozdzieleniu obu obszarów 
– marki i sieci handlowej  – sieć zy-
skuje dużą niezależność w kreowa-
niu wizerunku marki. To pozostawia 
dużą dowolność w sposobie komuni-
kacji marki, ale obarczone jest ryzy-
kiem, że jeśli komunikacja nie będzie  
prowadzona w sposób prawidłowy, 
produkt marki własnej zginie w gąsz-
czu innych, dostępnych produktów 
markowych.
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Zmieniające 
się upodobania 
konsumenckie 
jako przyczyna 
dynamicznego 
rozwoju marek 
własnych?

02

Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadzasz 
się z poniższymi stwierdzeniami

Są lepsze i gorsze rodzaje 
produktów marek własnych

Lubię kupować produkty  
w promocji

Zwykle większe wydatki planuję
z wyprzedzeniem

W ciągu ostatniego roku  
starałem/am się ograniczyć wydatki

Często kupuję produkty w obniżonej  
cenie, na wyprzedaży

Prawie zawsze czytam  
etykiety produktowe

Potrzebuję czasu, by przekonać się
do nowego produktu i zaufać producentowi

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej
się zgadzam

Raczej
się nie zgadzam

Zdecydowanie
się nie zgadzam

Wykres nr 4
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Polski konsument w 2014 roku, do-
świadczony kryzysem finansowym 
2008 roku, świadomie planuje wydat-
ki i stara się jak najefektywniej wyko-
rzystać budżet, którym dysponuje. 
Blisko 90% planuje z wyprzedzeniem 
większe wydatki.

Jedynie 15% deklaruje, że w ubiegłym 
roku nie starało się ograniczać wy-
datków. Pozostałe 85% szuka roz-
wiązań, jak oszczędzać, nie tracąc 
przy tym na jakości codziennego ży-
cia. Konsumenci chętnie korzystają 
z inicjatyw detalistów, które pozwalają 
wydawać mniej. Wśród nich najchęt-
niej korzystają z promocji, aż 89% 
przyznaje, że z satysfakcją uczestni-
czy w wyprzedażach. Mniejszym, ale 
wciąż znaczącym zainteresowaniem 

cieszą się karty rabatowe i programy 
lojalnościowe – 2/3 klientów chętnie 
korzysta z wymienionych rozwiązań 
na oszczędne zakupy.

Cena nie jest jednak odpowiedzią 
na pogoń za coraz tańszym produk-
tem. Stosunek ceny i jakości stał 
się dla konsumentów równie ważny, 
co kategoria cenowa produktów. Ety-
kieta przestała być nic nieznaczącym 
dodatkiem do produktu, ale zaczęła 
go definiować. 76% deklaruje, że pra-
wie zawsze czyta etykiety produktów. 
Okazuje się, że wysoka świadomość 
konsumencka i wybór najkorzystniej-
szej oferty stają się dla konsumentów 
ważne w równym stopniu, co kiedyś 
marka.

Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadzasz 
się z poniższymi stwierdzeniami

Staram się ograniczać codziennie wydatki,
aby od czasu do czasu móc pozwalać 

sobie na większe zakupy, wyjazdy

Mam pozytywne skojarzenia  
z produktami marek własnych

Często korzystam ze specjalnych
promocji, kuponów rabatowych

Chętnie uczestniczę w programach
lojalnościowych sieci handlowych

Lubię pochwalić się znajomym,
że kupiłem/am fajny produkt marki własnej

Lubię żyć na wysokim poziomie.  
Marka używanych przeze mnie produktów 

jest dla mnie ważna i sprawia, że mam
dobre samopoczucie

Wolę się nie przyznawać do tego, 
że kupuję produkty marek własnych

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej
się zgadzam

Raczej
się nie zgadzam

Zdecydowanie
się nie zgadzam

Wykres nr 5
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Prawie 60% przyznaje, że lubi po-
chwalić się udanym zakupem pro-
duktu marki własnej. Coraz bogat-
sza oferta dostępnych produktów 
sprawia, że konsumenci są zmuszeni 
do nadawania priorytetów poszcze-
gólnym zakupom. W obszarach mniej 
istotnych z ofertą wychodzą marki 
własne detalistów. Sprytne zakupy, 
czyli tzw. smart shopping, zakłada-
ją, że właściwie każdy konsument 
uwzględnia w swoim koszyku jakieś 
produkty marki własnej. 

Dla niektórych mogą być to artykuły 
chemiczne, dla innych artykuły spo-
żywcze lub sportowe. Marki własne 
często dają konsumentom przeko-
nanie, że dokonali sprytnego wyboru, 
zachowując dobrą relację między ja-
kością a ceną wybranego produktu.

Zmiana zachowań konsumenckich 
w ostatnich latach to jeden z naj-
ważniejszych czynników warunkują-
cych rozwój polskiej marki własnej. 
Jak wskazują konsumenci, wśród 
najczęstszych powodów kupowania 
produktów marki własnej są: chęć 
zaoszczędzenia (71%) i interesują-
ca promocja (53%). Marka własna 
jest wybierana zarówno podczas co-
dziennych drobnych zakupów (39%), 
jak i podczas dużych, np. cotygodnio-
wych, planowanych wydatków (37%). 
Oznacza to, że dla większości konsu-
mentów jest realnym, aktywnie sto-
sowanym sposobem na obniżenie 
wydatków w domowym budżecie, a jej 
pozycjonowanie jest ściśle powiązane 
z atrakcyjną ceną.

W jakich sytuacjach najczęściej kupujesz 
produkty marek własnych?

3

2

5

11

16

17

37

39

53

71
Gdy chcę zaoszczędzić

Gdy jest interesująca promocja

Na co dzień/podczas  
codziennych zakupów

Podczas dużych  
(np. cotygodniowych) zakupów

Podczas wyjazdów/ 
wakacji/urlopów

Na imprezę

Kiedy się spieszę

Kiedy kupuję prezent

W innej sytuacji

Nie kupuję produktów marek własnych

Wykres nr 6
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Siła marki własnej zależy w dużym 
stopniu od sytuacji zakupowej. Okazu-
je się, że jedynie 11% konsumentów, 
śpiesząc się, wybierze markę własną. 
Działając w pośpiechu, nie mają cza-
su na czytanie etykiet, przeglądanie 
półek w poszukiwaniu kolejnych arty-
kułów – dlatego też marka produktu 
służy im jako drogowskaz i certyfikat 
jakości. Podobnie niski jest odsetek 
osób, które zdecydowałyby się na za-
kup produktu marki własnej na impre-
zę (16%) bądź prezent (5%), co świad-
czy o tym, że im bardziej konsument 
jest skupiony na funkcjonalności pro-
duktu, tym łatwiej jest mu zaakcepto-
wać markę własną. 

Cykl rozwojowy marki własnej ma trzy 
fazy. W pierwszym stadium detalista 
wprowadza do swojej oferty własne 
produkty będące alternatywą ceno-
wą dla znanych marek. Dzięki ogra-
niczeniu wydatków na dystrybucję 
i marketing jest w stanie zaoferować 

najtańszy produkt na rynku, nie tracą-
cy przy tym dramatycznie na jakości. 
W drugim stadium, sieć decyduje się 
na wprowadzenie marki własnej po-
równywalnej jakością z produktami 
wiodących producentów ze średniego 
segmentu cenowego. Dzięki ograni-
czonym kosztom, sieć jest w stanie 
wciąż oferować produkty najtańsze 
w swoim segmencie jakościowym. 
Ogromną zaletą marki własnej na tym 
etapie jest możliwość szerokiej roz-
budowy oferowanego asortymentu. 
Na ostatnim etapie marka własna 
sieci pojawia w segmencie produktów 
z wyższej półki. W zależności od stra-
tegii sieci detalicznej i siły jej marki, 
ceny produktów w tej kategorii mogą 
się wahać – od najtańszego wyboru 
w segmencie premium, do cen zbliżo-
nych do innych producentów produk-
tów luksusowych. 
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Jak Polacy  
postrzegają  
marki własne?

03
Wspomniany wcześniej szczegól-
ny cykl rozwojowy marek własnych 
sprawił, że w umysłach części konsu-
mentów powstał na początku nega-
tywny obraz produktów z kategorii 
private label. Marka własna przywo-
dziła na myśl produkty niskiej jakości, 
przeznaczone dla najbiedniejszych 
osób, których nie stać na marki pro-
ducentów. Kupowanie produktów 
marek handlowych nie przystawało 
osobom sukcesu, dobrze sytuowa-
nym i ambitnym. Oferta usług dla 
konsumenta znacznie się poszerzy-
ła, a rola zakupów w określaniu wła-
snego statusu została zmniejszona. 
Profesjonalne uprawianie sportu, 
usługi kosmetyczne, wyjazdy i inne 
płatne formy spędzania wolnego 
czasu spowodowały, iż zakupy prze-
stały być jedyną formą określenia 
własnej pozycji. Dzisiaj 97% konsu-
mentów ma w domu produkty marek 
własnych, którymi rzadko się chwali, 
ale docenia ich funkcjonalność – rela-
cję jakości do ceny.

Według konsumentów najsłabsze 
punkty marek własnych w porów-
naniu do produktów markowych to: 
nieatrakcyjny wygląd, design (tylko 1/4 
uważa inaczej), nieatrakcyjne reklamy 
(ponad 2/3 jest tego zdania), a także ni-
ska wiarygodność i brak dbałości o wi-
zerunek marki – tylko 37% określiło, 
że pasują one do marek własnych. 
Wśród kolejnych, słabszych obsza-
rów marki własnej wymieniano: pole-
canie wśród znajomych, duży wybór 
produktów, dobrą jakość i sympatię, 
jaką darzy się markę – z wymienio-
nymi nie zgodziła się ponad połowa 
respondentów. Podsumowując, zda-
niem konsumentów, do największych 
słabości marki własnej należą obsza-
ry związane z jakością, wizerunkiem 
i atrakcyjnością marki. Konsumenci 
coraz chętniej kupują produkty marki 
własnej, darzą je coraz większym za-
ufaniem, ale wciąż nie chcą się nimi 
chwalić.
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83 25 13

76 46 12

64 39 26

54 57 32

50 57 29

48 63 25

45 70 20

44 68 17

43 62 36

37 64 37

37 72 15

28 68 28

26 82 14

Atrakcyjna cena

Pasuje  
do marek
własnych

Pasuje  
do pozostałych

marek

Nie pasuje  
do

żadnych

W promocji

Dobra relacja jakości do ceny

Dla osób takich, jak ja

Sezonowe wersje produktów, np. świąteczne

Lubiana

Dobra jakość

Duży wybór produktów

Polecana przez znajomych

Wiarygodna

Dbanie o wizerunek marki

Atrakcyjne reklamy

Ładny wygląd, design

Tabela nr 2
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Echo negatywnych opinii jest wciąż 
słyszalne, ale to pozytywne reakcje 
zaczynają być coraz bardziej zauwa-
żalne. Wśród spontanicznych skoja-
rzeń z pojęciem „marka własna”, po-
jawiły się odpowiedzi takie, jak: dobra 
jakość (11%), to, że to dobre produkty 
(8%), ogólnie pozytywna opinia (8%), 
wysoka dostępność (4%), porówny-
walna jakość do znanych marek (2%) 
oraz różnorodność i oryginalność, 
(po 1% odpowiedzi respondentów).  
Takie wyniki napawają optymizmem. 
Widoczne jest duże zadowolenie z pro-
duktów marki własnej wśród osób, 
które korzystają z marek handlowych 
sieci. Obietnica jakości detalistów ofe-
rujących marki własne wydaje się być 
spełniona.

Jako najmocniejsze strony marki wła-
snej, konsumenci wskazują: atrakcyj-

ną cenę (83%), promocje (76%) oraz 
dobrą relację jakości do ceny (64%). 
Detaliści powinni mieć to na uwadze 
wprowadzając markę własną do no-
wych kategorii cenowych. Cena ta-
kich produktów nigdy nie powinna być 
wyższa od cen analogicznych produk-
tów znanych marek. Kategoria nowo 
wprowadzanych produktów czy półka 
cenowa nie stanowią bariery takiej, 
jak pozycja cenowa wobec produk-
tów z tej samej kategorii. Co ciekawe, 
aż 54% respondentów odpowiedzia-
ło, że marka własna skierowana jest 
do osób takich, jak one. W tym pytaniu 
znane marki osiągnęły niemal ten sam 
wynik – 57%. Oznacza to, że marki 
własne są dobrze dopasowane do bie-
żących potrzeb konsumentów, a oni 
doceniają ich obecność na rynku.

Zaznacz, jakie produkty preferujesz 
w przypadku różnych kategorii produktowych

Duże artykuły elektroniczne, np. AGD, RTV

Leki

Prezerwatywy

Kosmetyki

Małe artykuły elektroniczne, np. mp3

Artykuły sportowe – sprzęt

Odzież

Preferuję
znane marki

Czasami wybieram  
znane marki, a czasami  
marki własne

Preferuję
marki własne

Jest mi  
wszystko jedno

37

37

39

46

46

52

57

44

36

41

37

22

30

29

2

7

5

7

8

8

5

17

20

15

10

24

10

9

Wykres nr 7
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Siła marki własnej, obszar rynku który 
zajmuje, w dużej mierze zależą od tego, 
jaką kategorię produktów reprezen-
tuje. W niektórych kategoriach, jak 
w sektorze spożywczym czy produk-
tów chemii gospodarczej, konsumenci 
zdążyli przyzwyczaić się do obecności 
produktów marki własnej, w innych – 
jest ona dla nich całkowicie nowa.

Kategorie produktów, w przypad-
ku których najwięcej wskazań miały 
marki własne to: artykuły chemiczne 
(16%) artykuły spożywcze z dłuższą 
datą ważności (16%), artykuły prze-
mysłowe (12%) oraz artykuły spożyw-

cze świeże (12%), a więc wszystkie te, 
które na rynku obecne są już od lat. 
Najsłabiej zostały ocenione te kate-
gorie, w których produkty kojarzyć 
powinny się z bezpieczeństwem, wy-
soką jakością i zaufaniem do marki: 
duże artykuły elektroniczne, leki i pre-
zerwatywy. Sektory środka, gdzie naj-
więcej osób deklaruje zmienne wybory 
zakupowe to: kosmetyki, małe artyku-
ły elektroniczne, odzież, artykuły dla 
dzieci. To właśnie w tych sektorach 
producenci będą najintensywniej roz-
wijać markę własną.

Zaznacz, jakie produkty preferujesz 
w przypadku różnych kategorii produktowych

Artykuły dla dzieci

Artykuły sportowe – odzież

Artykuły spożywcze świeże

Artykuły chemiczne, np. środki czystości

Artykuły spożywcze  
z dłuższą datą ważności

Artykuły przemysłowe, np. przybory
biurowe/do łazienki/kuchni/samochodu

Preferuję
znane marki

Czasami wybieram 
znane marki, a czasami 
marki własne

Preferuję
marki własne

Jest mi  
wszystko jedno

Wykres nr 8
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19

20

22

32

35

47

49

47

51

46

38

12

16

16

12

7

6

25

16

17

15

15

21
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Prognozy rozwoju 
marki własnej04

Jeszcze do niedawna produkty mar-
ki własnej kojarzyły się wyłącznie 
z artykułami spożywczymi, chemią 
gospodarczą i prostymi produktami 
przemysłowymi. W tej chwili ofer-
ta sklepów obejmuje już nie tylko  
wspomniane sektory, ale również ak-
cesoria i odzież sportową, kosmetyki, 
elektronikę, artykuły dla dzieci, a na-
wet leki. W ramach umacniania się 
produktów z kategorii private label, 
marki handlowe będą penetrować 
kolejne obszary rynku. Które z sekto-
rów będą najbardziej wrażliwe na po-
jawienie się marek własnych?

Niska cena i możliwość zaoszczędze-
nia to główna motywacja konsumen-
tów przy podejmowaniu decyzji o za-
kupie produktu marki własnej. Wśród 
segmentów rynku, najbardziej wraż-
liwych na produkty własne sieci, znaj-

dą się więc te, w których konsument 
ma poczucie braku tańszej alterna-
tywy. Aż 66% konsumentów zgadza 
się z takim stwierdzeniem, wskazując 
głównie obszary takie jak: duże arty-
kuły elektroniczne (40%), odzież i ar-
tykuły dla dzieci (30%), sprzęt spor-
towy (29%), odzież sportową (27%) 
i kosmetyki pielęgnacyjne (24%). 
Najrzadziej wskazywano: prezerwa-
tywy (11%), małe art. przemysłowe 
(14%), artykuły spożywcze z dłuższą 
datą ważności (17%), małe artykuły 
elektroniczne (18%) i świeże artykuły 
spożywcze (21%), czyli w większości 
obszary, w których marka własna już 
jest silna.

Czy zgadzasz się, że...

...są takie kategorie produktów, 
w których nie można oszczędzać kosztem 

bezpieczeństwa i zaufania do produktu.

...są takie kategorie produktów, w których  
producenci zmuszają do tego, żeby płacić więcej, nie 

oferując produktów z niższej kategorii cenowej.

...są takie kategorie produktów, gdzie  
marka i design produktu są dla 

mnie ważniejsze niż cena.

Tak Nie

62

66

93

38

34

7

Wykres nr 9
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Wskaż kategorie produktów, w których 
producenci zmuszają konsumentów do tego, 
żeby płacić więcej, nie oferując produktów 
z niższej kategorii cenowej

Duże artykuły elektroniczne, np. AGD, RTV

Odzież

Artykuły dla dzieci

Artykuły sportowe – sprzęt

Artykuły sportowe – odzież

Kosmetyki pielęgnacyjne

Kosmetyki do makijażu

Artykuły spożywcze świeże

Małe artykuły elektroniczne, np. mp3

Artykuły spożywcze z dłuższą datą ważności

Artykuły przemysłowe, np. przybory biurowe itp.

Prezerwatywy

Inne

Artykuły chemiczne, np. środki czystości

7

11

14

17

18

21

21

23

24

27

29

30

30

40

Istnieją kategorie produktów, w któ-
rych marka, design i wygląd produktu 
są ważniejsze, niż jego realna wartość: 
jakość wykonania, czy cena. Wśród 
nich znajdują się głównie produkty 
tekstylne – odzież i odzież sportowa 
a także akcesoria sportowe. Marka 

własna w tych kategoriach potrze-
buje najmocniejszego wsparcia wize-
runkowego, bowiem naturalne atuty 
marek własnych, jak stosunkowo wy-
soka jakość i najniższa cena w danej 
kategorii, nie stanowią tutaj czynnika 
decydującego o zakupie.

Wykres nr 10



Jak postrzegamy marki własne?

21

Wskaż kategorie produktów, przy zakupie  
których nie można oszczędzać kosztem  
bezpieczeństwa

4

13

14

15

20

29

30

30

31

44

50

51

55

59Artykuły dla dzieci

Artykuły spożywcze świeże

Duże artykuły elektroniczne, np. AGD, RTV

Prezerwatywy

Kosmetyki pielęgnacyjne

Kosmetyki do makijażu

Artykuły spożywcze z dłuższą datą ważności

Artykuły chemiczne, np. środki czystości

Małe artykuły elektroniczne, np. mp3

Artykuły sportowe – odzież

Odzież

Artykuły przemysłowe, np. przybory biurowe itp.

Inne

Artykuły sportowe – sprzęt

Wykres nr 11
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Wskaż cztery najważniejsze czynniki, 
poza ceną, którymi kierujesz się podczas 
zakupów produktów z różnych kategorii:

51 50 39 51 30

49 38 37 42 22

28 42 37 37 35

34 31 32 30 31

35 26 29 17 21

12 36 14 39 24

52 13 28 14 4

12 26 22 13 35

28 16 23 10 19

41 14 12 15 7

15 16 15 9 17

12 15 14 8 22

21 11 23 7 9

10 14 10 11 19

3 5 3 3 4

2 3 2 3 2

Artykuły
sportowe Kosmetyki Odzież Artykuły

elektroniczne
Artykuły

spożywcze

Jakość

Promocja

Marka

Producent

Polecanie przez bliskich, znajomych i rodzinę

Wygląd/design

Skład

Opinie w Internecie

Certyfikaty na opakowaniu

Pochodzenie produktu – polskie

Polecanie przez sprzedawców

Artykuły w prasie i Internecie

Opakowanie

Pochodzenie produktu – zagraniczne

Inny czynnik

Żadne z powyższych

Zestawienie najważniejszych czyn-
ników decydujących o zakupie pro-
duktów z różnych kategorii pokazuje, 
że kluczową cechą produktu jest ja-
kość, w przypadku produktów z kate-
gorii: artykuły spożywcze, sportowe, 

kosmetyki i odzież, ten czynnik wska-
zała co druga badana osoba.

Jako najważniejsze czynniki przy za-
kupie produktów spożywczych, ponad 
połowa respondentów wskazała: skład 
(53%) oraz jakość (51%), a niewiele 

Tabela nr 3
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mniej – promocję (49%). Na polskie 
pochodzenie produktu uwagę zwraca 
41% badanych, na to, czy produkt jest 
polecany przez bliskich, znajomych 
i rodzinę 35%, a na producenta 34%.

Część respondentów wskazała na cer-
tyfikaty na opakowaniu (28%), markę 
(28%) oraz opakowanie (21%). Pole-
canie produktów przez sprzedawców 
wskazało 15% badanych, a wygląd/ 
design – 12%.

Bez względu na kategorię natomiast, 
konsumenci zwracają podobną uwagę 
na producenta produktu. Około 30% 
respondentów deklaruje, że dokonu-
jąc zakupu, patrzy nie tylko markę, ale 
i producenta. To istotna informacja 
w kontekście nurtu działań z zakresu 
społecznej odpowiedzialności.

Najważniejszym czynnikiem przy zaku-
pie artykułów sportowych jest jakość 
produktu, wskazana dokładnie przez 
co drugą osobę. Marka była drugim 
najważniejszym czynnikiem (42%), 
promocja trzecim – (38%), a wygląd/
design – czwartym (36%). Producen-
ta jako ważny czynnik przy zakupie ar-
tykułów sportowych wskazało 31%, 
polecanie przez znajomych i rodzinę 
– 26%, a opinie w Internecie – 26%.

Przy zakupach kosmetyków połowa 
respondentów uznała, że najważniej-
sza jest jakość produktu. Na drugim 

miejscu znalazła się marka (37%), 
na trzecim – promocja (37%) 
a na czwartym – producent (32%). 
W dalszej kolejności ważne były: 
polecanie przez znajomych i rodzi-
nę (29%), skład (28%), certyfikaty 
na opakowaniu (23%), opakowanie 
(23%), opinie w Internecie (22%).

Marka produktu jako istotny czynnik 
była wskazywana najczęściej przy za-
kupie artykułów sportowych (42%) 
oraz często przy zakupie kosmetyków 
i odzieży (37%).

Wygląd i design to czynniki istotne 
przy zakupie odzieży (39%) oraz arty-
kułów sportowych (36%), w przypad-
ku pozostałych kategorii produktów 
znaczenie tego czynnika jest o wiele 
mniejsze. Skład produktu to czynnik 
najważniejszy przy zakupie produktów 
spożywczych (54%).

Opinie w Internecie są najważniejsze 
przy zakupie produktów elektronicz-
nych (35%) oraz umiarkowanie ważne 
przy zakupie artykułów sportowych 
(26%). Certyfikaty na opakowaniu wy-
dają się ważne przy zakupie artyku-
łów spożywczych (28%) i nieco mniej 
ważne przy zakupie kosmetyków 
(23%). Polskie pochodzenie produktu 
to czynnik ważny przy zakupie artyku-
łów spożywczych (41%).
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Podsumowanie
Wszelkie szacunki dotyczące rozwo-
ju marki własnej w Polsce wskazują 
na przyśpieszony wzrost tej kategorii 
na rynku w najbliższych latach. Pod-
miot, który chce w pełni wykorzystać 
klimat rynkowy i z sukcesem promo-
wać i rozwijać swoją markę własną, 
powinien dopasować komunikację 
do oczekiwań konsumenta, które 
różnią się w poszczególnych sekto-
rach rynku.

Po rynku spożywczym, marka własna 
rozwijać się będzie w sektorze kosme-
tycznym, sportowym, odzieżowym 
i RTV, a w każdym z tych obszarów 
inne są oczekiwania klientów. O ile 
np. w obszarze żywności polskie po-
chodzenie marki jest atutem, o tyle 
w przypadku RTV – już niekoniecznie. 

Różne jest też oczekiwane pozycjo-
nowanie cenowe marek w poszcze-
gólnych sektorach. O ile w sektorze 
spożywczym marki własne plasują się 
na każdej półce cenowej, to na rynku 
kosmetyków nie zawojowały jeszcze 
najwyższej półki, na rynku RTV zaś po-
jawiają się w najniższej półce cenowej.

Decydując się na wprowadzenie mar-
ki własnej, sieci detaliczne nie mogą 
zapominać o komunikacji swoich pro-
duktów.

Sposób i jakość komunikacji marki 
własnej są kluczowe w obu strategiach 
obecności marki detalisty, nierzadko 
mając decydujący wpływ na wybór 
zakupowy konsumentów.

Metodologia badania
Raport pt. „Jak postrzegamy marki własne? – perspektywy rozwoju rynku private label 
w Polsce” przygotowany został przez Grupę On Board na podstawie badania opinii publicznej 
przeprowadzonego przez SW Research na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie dorosłych 
mieszkańców Polski. Jego celem było zbadanie postaw konsumenckich wobec jednej z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się kategorii rynku – marek własnych sieci detalicznych. 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18.12.2013 – 6.01.2014 metodą internetowych 
zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI). Do badania zaproszono 
osoby w wieku od 18 do 68 lat. Zebrano łącznie 1009 w pełni wypełnionych kwestionariuszy. 
Maksymalny błąd standardowy nie przekroczył 3.2 punktu procentowego dla całej badanej 
próby. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu „3S” zintegrowanym z panelem 
internetowym SW Panel (swpanel.pl).

Wszystkie wykresy podane w raporcie są w %.
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Komentarze 
ekspertów

Wyniki badania wskazują na to, że rośnie świadomość konsumencka Polaków. 
Jak pokazują wyniki badań, istotną dla konsumentów cechą produktu jest 
jakość. W przypadku produktów z kategorii: artykuły spożywcze, sportowe, 
kosmetyki i odzież, ten czynnik wskazała co druga badana osoba.

W przypadku towarów pierwszej potrzeby, głównie spożywczych, poza składem 
i jakością, nadal bardzo ważną rolę odgrywa ich cena. To również ten element 
zdaje się być jednym z ważniejszych przy zakupie towarów spożywczych pod 
marką własną. Stopniowo wzrasta świadomość konsumentów w zakresie 
zakupu produktów elektronicznych. Ponad jedna trzecia badanych pogłębia swoją 
wiedzę poprzez sprawdzanie opinii klientów w Internecie. To zjawisko wskazywać 
powinno producentom i dystrybutorom, jak ważne jest ciągłe analizowanie 
ocen produktów, które pojawiają się w sieci. Konsumenci są przywiązani 
do marek w przypadku towarów sportowych, kosmetyków, odzieży i sprzętu  
elektronicznego. Tutaj wprowadzenie marki własnej powinno podlegać pogłębionej 
analizie rynku i klientów. Kupując produkty spożywcze, nie przywiązujemy tak  
dużej uwagi do ich opakowań i wyglądu, niewątpliwie jest to jednak jeden 
z ważniejszych czynników przy zakupie odzieży czy też artykułów sportowych.

Dużą rolę w procesie wyboru wielu produktów odgrywa również tzw. marketing 
szeptany. Około 1/3 respondentów określa polecenie rodziny bądź znajomych, 
jako czynnik ważny. Polscy konsumenci są przywiązani do polskich produktów 
spożywczych: 41% określa tę cechę produktów jako ważną. Wyniki badania 
wskazują, iż nadal konsumenci oceniają produkty marek własnych jako gorsze 
jakościowo, co powinno stanowić wskazanie dla właścicieli marek – zwłaszcza 
w zestawieniu z informacją o tym, jak ważna jest dla kupujących jakość.

Agnieszka Durlik-Khouri

Ekspert prawno-gospodarczy  
Krajowa Izba Gospodarcza
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Marki własne to część rynku, która ma przed sobą duże perspektywy rozwoju, 
więc wymaga analiz, takich jak badanie Grupy On Board. Do przeprowadzania 
inwestycji dot. marek własnych niezbędna jest wiedza na temat potrzeb konsu-
menckich – raport ten szczegółowo pokazuje opinie klientów. Kupujący wskazują 
na produkty, którym brakuje tańszej alternatywy (artykuły elektroniczne, odzież) 
– jest to wskazówka, jaka luka na rynku wymaga uzupełnienia produktami dobrej 
jakości, ale o niższej cenie. Potwierdza się też znana zasada, że na dzieciach się 
nie oszczędza – konsumenci wskazują artykuły dla najmłodszych jako te, przy 
których „nie można oszczędzać kosztem bezpieczeństwa i zaufania do produk-
tu”. Raport wskazuje, że jest zapotrzebowanie na produkty marek własnych, ale 
na rynku nie zabraknie też miejsca na towar premium.

Marki własne powinny zacząć komunikować się z konsumentami. Większość 
z nich niestety tego nie robi, ograniczając się do obecności w gazetkach 
sklepowych. Tymczasem ludzie wybierają je całkiem świadomie, rozpoznają 
je. Nie robią tego jednak bez wątpliwości. Znaczna część z konsumentów 
boi się np. niższej jakości. To problem warty rozważenia. Brak aktywnego 
wyjścia do konsumentów i inwestycji w budowanie własnej tożsamości, 
to według mnie błąd. Najlepiej zacząć od małego kroku, np. próby zbudowania 
tożsamości w sieci. Social media, czy ogólniej – Internet – to jednak medium, 
gdzie niewiele marek własnych cokolwiek robi. Większość marek własnych nie 
ma nawet reprezentacji w Internecie, pojawia się jakby ukradkiem, przyklejona 
do komunikacji marki właściciela. Według mnie właściciele marek mają tu sporo 
do zrobienia. I sporo do wygrania.

Joanna Chilicka

Polska Izba Handlu

Norbert Kilen

Dyrektor ds. Strategii  
agencja social media Think Kong
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Produkty marki własnej, zanim zostaną dopuszczone do obrotu, muszą spełnić 
wysokie wymagania jakościowe. Kryteria ewaluacji tych produktów są równie 
rygorystyczne, jak w przypadku produktów markowych. Niestety nie jest 
to powszechnie znany fakt. Brak szerszej komunikacji wokół marki własnej 
sprawia, że konsumenci mogą podchodzić do niej z rezerwą – doceniając 
korzystną cenę, mają poczucie, że coś jest nie tak. Dlatego przed producentami, 
chcącymi na poważnie rozwijać marki własne, stoi wyzwanie: pokazać, że marka 
własna to nie tylko tańszy zamiennik, ale i dobry wybór. Warto zatem pomyśleć 
o zbudowaniu długofalowego programu komunikacyjnego. Opowiedzmy historię, 
jak to jest zrobione. Marka własna nie ma się przecież czego wstydzić.

Wyniki badania „Jak postrzegamy marki własne” przeprowadzonego wspólnie 
przez Grupę On Board oraz SW Research wskazują, że niemal wszyscy 
konsumenci kupują produkty marek własnych, chociaż opinie na ich temat 
są dość zróżnicowane. O popularności marek własnych może świadczyć fakt, 
że jedynie 5% badanych zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku nie kupiło 
żadnego produktu spośród przedstawionych 28 marek własnych. Produkty 
marek własnych stają się coraz bardziej dostępne, można je kupić już nie tylko 
w sklepach wielkopowierzchniowych, ale również w dyskontach i sieciach 
sklepów osiedlowych. Pomimo pojawiających się wątpliwości związanych 
z jakością produktów marek własnych, cieszą się one raczej dobrą opinią. 

Małgorzata Majewska

Dyrektor ds. Obsługi Klienta  
On Board PR Ecco Network

Piotr Zimolzak 

Główny Analityk SW Research
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