


Jesienią klienci szukają przede wszystkim czegoś by się rozgrzać – w długie, 
chłodne wieczory, po spacerze, czy po pracach porządkowych w ogródku. Dlatego chętnie 
kupują grzańce, zarówno jako gotowe produkty, jak i po prostu półwytrawne wina czy jasne 
piwa, a do tego przyprawy do grzańca, imbir, pomarańcze. Zdecydowanie warto dodać te 
produkty do asortymentu!

Powodzeniem w sklepach jesienią cieszą się też herbatki rozgrzewające, o smaku maliny 
i żurawiny, kawy czy gorące czekolady. To produkty w stałej sprzedaży cały rok, ale 
w chłodne dni szczególnie warto zwrócić uwagę na ich eskpozycję.
Jak herbata i kawa, to oczywiście też coś słodkiego. Te komplementarne produkty często 
lądują razem w koszyku klienta sklepu małoformatowego. Jako detalista ułatw swoim klientom 
zakupy i wybór, ustawiając słodycze niedaleko półki z kawą i herbatą.
Lato już co prawda się skończyło, ale wcale nie znaczy to, że razem z liśćmi spada sprzedaż 
piwa, które było hitem podczas ciepłych dni. Po prostu jesienią lepiej sprzedają się piwa 
innego rodzaju – mocniejsze, ciemne, premium.

Co jeszcze musisz wiedzieć o doborze asortymentu i jego ekspozycji jesienią w małym 
sklepie? Zachęcamy do lektury poradnika z garścią przydatnych porad i wskazówek!
Życzymy ciepłej i obfitujące w duże zyski jesieni!

Zespół Eurocash Cash & Carry
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niE Zapomnij
o bakaliaCh!
Jesienią dobrze sprzedają się 
też bakalie i draże – doskonałe 
przekąski do kawy i herbaty. 
Klienci najchętniej wybierają 
opakowania do 80 gramów. 
Ich sprzedaż stanowi połowę 
wartości w tej kategorii  
w małych sklepach.
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przyjemności
jesień to zdecydowanie czas świetnej sprzedaży słodyczy. klienci uwielbiają mieć coś 
na ząb do herbaty czy grzańca, a ponadto z racji braku słońca organizm domaga się 
cukru, a jego spożycie uzależnia. Stąd często impulsywna decyzja, by kupić w małym 
sklepie coś słodkiego.

EkSpoZyCja SłodyCZy w małym SklEpiE – ZaSady:
• Umieść słodycze w co najmniej dwóch miejscach, w tym przy kasie.
• Słodycze przy kasie ustaw na niskich półkach, by dzieci miały do nich dostęp.
• Półkę ze słodyczami postaw przy napojach gorących.
• Zadbaj o to, by produktów było dużo, co wywołuje chęć zakupu.
• Możesz wprowadzić dodatkowe standy firmowe np. na czekolady.

miESZanka 
StudEnCka 
Słodko-
Słona dj 150g

slodkie
Coś na Ząb:

pianka duo o Smaku 
śmiEtankowym 
Z GalaREtką malinową 
w CZEkoladZiE amElia 400g

mlECZko o Smaku 
śmiEtankowym 
i waniliowym
w CZEkoladZiE amElia 
380g

miESZanka 
CiaStEk 
kRuChyCh 
dESSimo 500g



Przepis na pyszny, domowy
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jabŁecznik
Do szarlotki najlepsze 

są odmiany jabłek jak 

antonówki oraz szara reneta, 

które są kwaśne, twarde 

i nie puszczają dużo soku. 

ważne!

bakalie
ZdRowE

Jesienią energia oraz siły słabną, jednak 
można temu zapobiec, dostarczając 
organizmowi składników mineralnych oraz 
witamin – np. w postaci bakalii i suszonych 
owoców, których właściwości zdrowotne są 
takie same, a czasem nawet lepsze, niż ich 
świeże odpowiedniki.

Odpowiednia ekspozycja to klucz do 
sukcesu. Nie zawsze jednak więcej znaczy 
lepiej, dlatego w sklepach małoformatowych 
postaw na lidera, gdyż to daje gwarancję 
sprzedaży. 

Tych produktów szukają jesienią klienci, 
zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, gdy bardziej 
dba się o odporność. Dlatego warto mieć 
w sklepie szeroką ofertę bakalii, nie tylko na 
półce, ale także na dodatkowych ekspozycjach. 

Ekspozycja i znane marki

Jesienne ciasta

 to podstawa sukcesu!

Bakalland oferuje bakalie z linii 

Fresco: zdrowe przekąski  
w przystępnej cenie, 

występujące w opakowaniach 
małych, do 100 g  i rodzinnych – 1 kg.

ważne!
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maRGaRyna 
niEZbędna 
kOsTka, 250g

jaja Z Chowu klatkowEGo,  
RoZmiaR m  10 sZT

jaja Z Chowu klatkowEGo,  
RoZmiaR l  10 sZT

mąka 
toRtowa 
SaRita 1kg

Składniki:
•  2 szklanki mąki  

tortowej Sarita,
• 3 łyżki cukru,
•  2 łyżeczki cukru 

waniliowego,
•  250 g margaryny 

Niezbędnej,
•  2 łyżeczki proszku 

do pieczenia,
•  1 jajko Kurza 

Paczka,
• ok. 1,5 kg jabłek,
• łyżeczka cynamonu.

Przygotowanie:  
 Z mąki, cukru, cukru waniliowego, jajka, 
proszku do pieczenia i margaryny wykonaj 
ciasto kruche – ugnieć je na jednolitą masę. 
Uformuj kulę z ciasta, zawiń w folię i wstaw 
do lodówki. W międzyczasie przygotuj mus 
jabłkowy. Obrane jabłka zetrzyj na tarce. 
Dodaj 2 łyżki cukru i cynamon, przesmaż. 
Odstaw do ostygnięcia. Wysmaruj formę 
do ciasta margaryną i wyłóż papierem do 
pieczenia. Połowę ciasta przełóż do formy, 
nałóż na to mus jabłkowy. Resztę ciasta 
porozrywaj na kawałki i ułóż na musie. Piecz 
około godziny w 180 stopniach.

Jesień jest bogata w owoce, takie jak 
jabłka czy śliwki, które stanowią podstawę 
tradycyjnych polskich ciast. Cukier 
wanilinowy, drożdże, aromaty czy proszek 
do pieczenia to składniki, bez których nie ma 
ciasta. 



kawy
i herbaty

CZaS na

CiEpłE napojE:

prawie 80% polaków pije herbatę 
codziennie, a 66% rodaków regularnie 
pije kawę. bardzo chętnie po te gorące 
napoje sięgamy jesienią.

dobóR aSoRtymEntu kaw i hERbat 
w małym SklEpiE – o CZym pamiętać?

•	 W	okresie	jesiennym	dodaj	2-3	warianty	herbat	więcej	
niż	latem	–	smaki	rozgrzewające,	jak	malina  
i żurawina.

•	 W	tej	kategorii	84% wartości sprzedaży generują 
herbaty, kawy mielone oraz kawy rozpuszczalne,		
a	pod	względem	liczby	transakcji	w	czołówce	są	także	
miksy	kawowe	oraz	kawy	cappuccino.	Zadbaj	o	to,	by	
mieć	kilka	rodzajów	tych	napojów	w	sklepie.

•	 W	ostatnim	czasie	świetnie	sprzedają	się	herbaty	
owocowe	i	ziołowe,	kosztem	spadku	zainteresowania	
herbatą	czarną,	która	jednak	wciąż	ma	45%	rynku.

• Klienci wybierają raczej małe opakowania kaw  
i herbat: 100 i 250 gramowe,	zwłaszcza	w	przypadku	
kaw	rozpuszczalnych,	gdzie	połowa	sprzedaży		
to	opakowania	mające	100	gramów	i	mniej.
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i herbaty

Niezależnie od pory roku najlepiej sprzedają się herbaty ekspresowe.

ważne!

Przy stoisku z kawą i herbatą 

ustaw słodycze i bakalie, 

ponieważ są to produkty 

komplementarne.

pamiętaj
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Dane	za:	tylkofmcg.pl;	hurtdetal.pl;	portalspozywczy.pl

Czy wiesz, że...Sprzedaż kawy w 2019 roku 
osiągnęła wartość 3,9 mld  

złotych, co oznacza wzrost  
o 0,9% rok do roku. 

To stabilnie rosnący rynek od wielu lat.
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smak
pobudZi w SZaRE, jESiEnnE dni

tChibo family 
kawa mieLONa 110g

tChibo family 
kawa mieLONa 500g

tChibo family 
kawa mieLONa 250g

tChibo family 
kawa rOZPusZCZaLNa 

100g

tChibo family 
kawa rOZPusZCZaLNa 

200g

tChibo family 
kawa rOZPusZCZaLNa 

50g

tChibo family 
kawa mieLONa 275g
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kawy
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Dodatki
 do jESiEnnEj hERbatki

Co dodać do herbaty, by była prawdziwie rozgrzewająca i zasługiwała na 
miano jesiennej? Produkty komplementarne do herbat jesienią to m.in.:

•	 miody,	zwłaszcza	lipowe,

•	 konfitury,	szczególnie	wiśniowe,

•	 pomarańcze,	cytryny,	pigwa,	imbir,

•	 syropy	smakowe,

•	 cynamon	i	goździki.
Od lat wśród syropów najlepiej sprzedaje się smak malinowy– to hit jesieni!

ważne!

Kilka sztuk cytryny, 

pomarańczy, pigwy 

i korzenia imbiru 

spowodują, że Twój 

sklep pokochają fani 

jesiennych herbat!

pamiętaj
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•		Do	czarnej	lub	zielonej	herbaty	
dodaj	imbir	i	miód	oraz	plasterek	
pomarańczy.	

•		Do	herbaty	malinowej	dosyp	szczyptę	
cynamonu	i	dodaj	łyżkę	miodu	
lipowego.

•		Do	czarnej	herbaty	dolej	syrop	
malinowy,	dodaj	goździki	i	plasterek	
pomarańczy.

przepisy na 
jesienną 

herbatkę:

Syropy	owocowe	latem	dodaje	się	do	wód,		
a	jesienią	i	zimą	–	do	herbat.	Tradycyjne	smaki	

to	malina,	truskawka,	wiśnia,	żurawina,	przy	czym	
mogą	występować	w	wersji	z	dodatkiem	miodu,	
lipy,	witaminy	C,	aceroli.	Popularne	są	obecnie	

syropy	o	właściwościach	zdrowotnych	jak	aronia,	
dzika	róża,	jagoda,	czarny	bez,	pędy	sosny,	

czarna	porzeczka.	Wspomagają	one	
odporność	i	układ	oddechowy	oraz	

dodają	witalności.	

Syropy do herbat: 
Smak i ZdRowiE

Dane	za:	hurtdetal.pl

Czy wiesz, że...

Klienci, a zwłaszcza kobiety, 

czytają często etykiety 

syropów w poszukiwaniu 

składu i funkcji zdrowotnych. 

Postaw je w takim miejscu, 

by w spokoju można było 

zapoznać się z etykietą.



miód
i hERbata 

Basniowa Pasieka
– połąCZEniE idEalnE!
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nic	tak	nie	rozgrzewa	jesienią,	
jak	aromatyczna	czarna	lub	
owocowa	herbatka	z	miodem.	
ten	słodki	dodatek	do	herbaty	
nada	jej	niepowtarzalnego	
smaku,	który	zależy	od	
wybranego	rodzaju	miodu.	
miody	lipowe	i	wielkokwiatowe	
to	najpopularniejszy	wybór	
polskich	konsumentów.

miód nEktaRowy
lipowy i wiElokwiatowy 
baśniowa paSiEka 
220g, 370g, 400g
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Syropy 

Magiczny Ogród 

zupełnie mogą zmienić 

smak herbaty, nadając jej 

delikatnej słodyczy oraz 

owocowego smaku. Dzięki 

wygodnemu otwarciu typu 

„niekapek” dodając go do 

herbaty nie uronisz ani 

kropli.

hERbata 
owoCowa 
maGiCZny oGRód 
25 TOreBek

hERbata CZaRna 
EkSpRESowa ulubiona 
100 TOreBek

1. Obierz imbir i pokrój go w plasterki.
2. Zagotuj wodę na herbatę.
3. Włóż imbir i cytrynę do kubka.
4.  Dodaj ulubioną herbatę, np. marki Ulubiona i zalej 

gorącą, nie wrzącą wodą.
5. Przykryj kubek talerzykiem i odstaw na kilka minut.
6. Gdy napar trochę ostygnie, dodaj miód.

przepis
na jesienną

herbatkę



Tradycja picia jesienią i zimą grzańców sięga czasów średniowiecznych. wprowadził 
ją marcin z urzędowa, lekarz i zielarz, który polecał grzańca jako napój leczniczy. 
współcześnie, klienci nabierają ochoty na grzańce, kiedy tylko zaczyna się robić zimno 
– to idealny trunek na długie wieczory spędzane w domowym zaciszu, samotnie czy ze 
znajomymi. grzaniec także świetnie rozgrzeje po jesiennym spacerze.
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tajEmniCa tkwi w pRZypRawaCh! 
najważniejsze w grzańcu są przyprawy. 
w seZONie JesieNNym ZaDBaJ O TO, By w TwOim 
skLePie OBOk Półki Z aLkOhOLami POJawiły się 
gOTOwe PrZyPrawy DO grZańCa. Takie miesZaNki 
ZawieraJą NaJCZęśCieJ gOźDZiki, imBir, CyNamON, 
gałkę musZkaTOłOwą, waNiLię, ZieLe aNgieLskie, 
karDamON, aNyŻ.

Grzany napój alkoholowy robi się na bazie:
•  Półsłodkiego lub półwytrawnego 

czerwonego wina.
•  Jasnego, lekkiego piwa.
•  Mocnego piwa.
• Mocnych alkoholi: jak wódka, rum, koniak.

GRZaniEC!
najlEpSZy na jESiEnnE Słoty?

z czego
zrobić
grzańca?

ważne!
Grzańce sprzedają się najlepiej od października do lutego.  Sprzedaż w ostatnim i pierwszym kwartale roku wzrasta nawet sześciokrotnie!

Dane	za:	www.rynki.pl

Jedno opakowanie przypraw 
gotowych do grzańca 

wystarcza na pół litra napoju. 

Zwróć na to uwagę klientom, 
bo jeśli chcą przygotować 

więcej trunku, potrzebują kilku 
saszetek.

Czy wiesz, że...

wielu klientów szuka grzańców już gotowych, czyli 
napojów na bazie wina, piwa, rumu, koniaku z dodatkiem 
przypraw. wystarczy je podgrzać, by cieszyć się 
rozgrzewającym napojem o wybornym aromacie! Takie 
trunki doskonale sprzedają się jesienią, a kategoria 
grzańców w sektorze alkoholi ciągle się rozwija. 
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Doskonałym dodatkiem do 

grzańca jest imbir. Uzupełnij 

asortyment sklepu o świeży 

korzeń imbiru, by wyróżnić się 

wśród konkurencji – klienci 

szukający składników do 

samodzielnie wykonanego 

grzańca na pewno to docenią.

pamiętaj

opCja dla wyGodnyCh:

gotowe grzańce

Dane	za:	rynki.pl
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jESiEnna ofERta
SEZon lEtni już Za nami, alE jESiEŃ to RówniEż 
dobRa poRa na SpRZEdaż piwa.

	kiedy	pogoda	staje	się	bardziej	kapryśna,	piwo	pijemy	głównie	
w	domu.	sprzyja	temu	również	pandemia,	podczas	której	
polacy	ograniczyli	wyjścia	do	lokali	gastronomicznych.	
jesień	to	dobry	czas	na	zrewidowanie	oferty	po	sezonie	
letnim	i	dopasowanie	jej	do	potrzeb	i	upodobań	klientów.

kiEdy dni Stają 
Się ChłodniEjSZE, 

Stawiamy na 
ofERtę piw 
moCnyCh 

oRaZ piwnyCh 
SpECjalnośCi.

Niezależnie	od	
pory	roku	rośnie	sprzedaż	

piw	bezalkoholowych	i	należy	to	
uwzględnić	w	ofercie.	Konsumenci	

chętnie	sięgają	po	piwo	„bez	procentów”,	
bo	nie	wiążą	się	z	tym	żadne	ograniczenia	
i	można	je	pić	o	każdej	porze	i	w	każdej	

sytuacji.
Piwa bezalkoholowe to w dalszym ciągu 

najszybciej rozwijający się segment 
piwny. Jego sprzedaż w okresie 

I-VIII’20 wzrosła o 22%  
w porównaniu do 
ubiegłego roku.

	Sprzedaż	tych	ostatnich		
w	sklepach	

małoformatowych		
w	okresie	I-Vlll’20			

wzrosła o 5%  
w  porównaniu do roku 

ubiegłego. Obecnie	
na	rynku	mamy	duży	

wybór	różnych	piwnych	
specjalności,	ale	to	

największe,	znane	marki	
przyciągają	klientów	

do	sklepu	i	gwarantują	
sprzedaż.	Warto	mieć		

w	ofercie	różne	gatunki,	
bo	konsumenci	mają	różne	

gusta.	Jedni	wolą	piwa	
pszeniczne,	inni	piwa	typu	

ALE	(APA,	IPA),	a	jeszcze	inni	
ciężkie	mocne	portery.

2121

W	czasie	pandemii	wzmocnił	
się	obserwowany	już	od	
dawna	trend	lokalności.
Co	czwarty	konsument	
deklaruje,	że	kupuje	lokalne	
produkty	częściej	niż	
dotychczas.
Marki	piwne	wychodzą	
naprzeciw	oczekiwaniom	
konsumentów		
i	uatrakcyjniają	ofertę	piw	
regionalnych.	Jednym	
z	takich	przykładów	jest	
wprowadzenie	marki	
Namystów	Pils	w	butelce	
zwrotnej	tylko	w	regionie,		
z	którego	wywodzi	się	
marka.	Warto	
wykorzystać	istniejący	trend	
i	zadbać	o	dostępność	
piw	regionalnych	w	ofercie.	

patrioci

lokalni
piwni

Zadbaj o EkSpoZyCję towaRu

Oferta	dopasowana	do	potrzeb	
i	upodobań	klientów	to	połowa	
sukcesu.	Należy	również	zadbać		
o	odpowiednie	wyeksponowanie	jej	
w	sklepie	w	taki	sposób,	aby	klienci	
mieli	poczucie	wyboru	i	jednocześnie	
mogli	w	łatwy	i	szybki	sposób	
wyszukać	coś	dla	siebie.	Bardzo	
ważne	są	lodówki,	ale	po	sezonie	
letnim	warto	poświęcić	więcej	uwagi	
ustawieniu	piwa	na	półce.		
I	wreszcie	bardzo	ważnym	
elementem	są	dodatkowe	
ekspozycje,	które	przyciągają	
uwagę	kupujących	i	skłaniają	do	
niezaplanowanych	zakupów.

piwa pREmium 
wCiąż populaRnE!

65%	konsumentów	deklaruje,	
że	przywiązuje	duża	wagę	do	

jakości	produktów	i	jest	skłonna	
zapłacić	więcej	za	dobrą	jakość.	

Potwierdzeniem tego jest, np. 30% 
wzrost sprzedajmy marki Desperados, 

czy 18% wzrost marki Heineken.



Jak wynika z danych ZPPP 

„Browary Polskie”, piwo 

w butelkach wielokrotnego 

użytku to 3,4 mld sztuk rocznie. 

Jednak do obrotu trafia  

rocznie tylko 1,2 mld ton 

szkła. Odsetek butelek  

utraconych to ok. 8-10%. 

ważne!
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najbardziej

opakowania
na świecie

ekologiczne

prawdopodobnie
najbardziej

opakowania
na świecie

ekologiczne

prawdopodobnie

SZklana butElka to jEdno Z najbaRdZiEj 
EkoloGiCZnyCh opakowaŃ na Rynku 
fmCG. jEdnak jEj potEnCjał niE jESt do 
koŃCa wykoRZyStywany. 

•		W	Polsce	średnio	butelka	krąży	6-10	
razy	między	browarem	a	sklepem.	

•		Tymczasem	jedna	butelka	może	
przetrwać	20	i	więcej	cykli!	

•		Butelka	szklana	jest	w	100%	
ekologiczna.	

Warto	zadbać	o	to,	by	butelki	
po	piwie	otrzymały	kolejne	życie		
i	wracały	do	obrotu	więcej	razy.		
To	proste	działanie,	a	pozwala		
chronić	środowisko,	bo	zwracając	
butelki,	zaoszczędzamy	na		
wykorzystaniu	surowców,	energii		
i	wody	do	produkcji	nowych		
opakowań	zwrotnych.

Zaprzestanie używania szklanych 

butelek spowodowałoby 

wyprodukowanie dodatkowych 

600 000 ton odpadów 

w ciągu roku, które 

huty szkła przerabiałyby 

przez kolejne dwa lata!

Czy wiesz, że... 2323

carlsberg	dokłada	starań,	aby	
opakowania	piw	były	coraz	bardziej	
przyjazne	dla	środowiska.	stale	
wprowadza	innowacje	w	tym	zakresie,	
między	innymi	nową	butelkę	piwa	
carlsberg	pilsner,	która	weszła	w	tym	
roku	na	polski	rynek	
i	zawiera	rozwiązania	takie	jak:

•		Etykieta	tworzona	z	pomocą	
zielonego	atramentu,	który	poprawia	
przydatność	materiałów	do	recyklingu.	
Dzięki	temu	etykiety	Carlsberg	Pilsner	
są	w	100%	poddawane	recyklingowi!

•		EKapsel	o	nazwie	ZerO2,	który	
pochłania	tlen	z	górnej	części	butelki,	
co	sprawia,	że	piwo	dłużej	pozostaje	
świeże.

dba o srodowisko!

Ekologiczne rozwiązania Carlsberga 

dotyczą także – używanej do 

łączenia wielopaków piwa – folii 

termokurczliwej pochodzącej w 100% 

z recyklingu. Będzie ona stopniowo 

stosowana do pakowania kolejnych 

piw marki Carlsberg, a już teraz 

pakowane są w nią piwa Carlsberg 

Pilsner i Kasztelan.

pamiętaj
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kąpiele to świetny sposób na 
rozgrzanie się jesienią. Po spacerze 

czy całym dniu w pracy, warto 
najpierw wziąć aromatyczną, długą 
kąpiel, potem ubrać się wygodnie 

w ciepły sweter i wełniane skarpety, 
zaparzyć sobie herbatki z syropem 
owocowym lub miodem albo zrobić 

grzańca, usiąść pod kocem na 
kanapie z książką czy ulubionym 

serialem. Nastroju, czy to w czasie 
kąpieli, czy relaksu, dopełnią 

aromatyczne świece.

aromatyczne
kąpiele
w dłuGiE jESiEnnE wiECZoRy 

42

•		¼	szklanki	żelu	pod	prysznic	Safina,	3	łyżeczki	zmielonej	kawy,		
1	łyżeczka	soli,	1	łyżka	olejku	z	awokado.

lub
•		pół	łyżeczki	sody,	jedna	łyżka	miodu,	kilka	kropel	soku	z	cytryny.

Wszystkie	składniki	połącz	w	jednolitą	masę.	W	przypadku		
używania	żelu	pod	prysznic,	wybierz	ulubiony	rodzaj:		
z	ekstraktem	z	mango	lub	mleczkiem	bawełnianym.

przepis na
domowy peeling
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mydła toalEtowE 
Safina 90g

żEl pod pRySZniC 
dla kobiEt Safina 
250mL, 500mL

ChuStECZki 
uniwERSalnE 
ClaSSiC mEa 
2-warsTwOwe, 100 sZT

ChuStECZki 
uniwERSalnE 
pREmium mEa 
3-warsTwOwe, 9x10 sZT

żEl pod pRySZniC 
dla mężCZyZn 
Safina 250mL, 500mL

mydła w płyniE 
Safina 500 mL

chusteczki higieniczne 

mea idealne na jesienne 

przeziębienia

w przypadku występowania 

kataru przy jesiennym przeziębieniu, 

najlepiej jest używać chusteczek 

jednorazowych, bo są bardziej 

higieniczne. Ponadto, kilka warstw 

czyni chusteczki bardziej 

wytrzymałymi i wygodniejszymi 

w korzystaniu.




