


Szanowni Państwo,

Trzymacie w rękach katalog marek własnych Eurocash przygotowanych 

z myślą o Konsumentach robiących zakupy w sklepach abc. Produkty, 

które w nim znajdziecie w większości zostały odświeżone w ostatnim 

roku. Wszystkie zmiany produktów, których dokonaliśmy w tym czasie, 

zostały przeprowadzone po szczegółowych analizach rynku i testach 

produktów. Wierzymy, że dzięki temu udało nam się przygotować 

asortyment, który będzie się dobrze sprzedawał w Państwa sklepach. 

Po twardych negocjacjach z producentami udało nam się zapewnić 

Państwu atrakcyjniejsze ceny zakupu. Dzięki temu, produkty marki 

własnej zapewnią Państwu  uczciwą marżę i poprawią konkurencyjność 

Waszych sklepów.

Z badań rynkowych wynika, że konsumenci wybierają marki własne 

ze względu na najlepszy stosunek ceny do jakości produktu. Dlatego 

pracując nad zmianami produktów marek własnych staraliśmy się 

maksymalizować wartość produktów oraz minimalizować ich ceny.  

Zmieniliśmy większość opakowań, tak by były nowocześniejsze

i atrakcyjniejsze dla Konsumentów. Poprawiliśmy jakość większości 

produktów oraz ich smak. Najtańsze produkty, dla których nie udało 

nam się poprawić jakości, wyłączyliśmy spod parasola Dobry Wybór. 

Dzięki temu logo Dobry Wybór stało się gwarancją najlepszego stosunku 

wysokiej jakości do niskiej ceny.

Obecnie jesteśmy na końcowym etapie przebudowy asortymentu 

marek własnych. W ciągu najbliższych miesięcy na półkach Eurocash 
Cash&Carry pojawi się jeszcze kilkaset zmienionych produktów. 

Zachęcamy do szukania ich na naszych półkach i testowania w swoich 

sklepach. Czekamy na Państwa opinie, które prosimy wysyłać na adres: 

markawlasna@eurocash.pl. Za wszystkie wskazówki i uwagi z góry 

dziękujemy.

 

Łukasz Partyka
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Marka własna 
Marka własna – siła potencjał!

Czy wiesz że... ?

Marka własna to produkty, dla których właścicielem marki jest dystrybutor lub detalista. Zleca on 

wybranemu producentowi wytworzenie  towaru według własnej specyfikacji. W tym modelu część 

kompetencji tradycyjnie pełnionych przez producenta przejmuje dystrybutor. Odpowiada on nie tylko 

za specyfikację produktu, ale również za pozycjonowanie cenowe, promocję produktu oraz budowę 

dystrybucji.

Model biznesu w którym właściciel marki zleca produkcję swoich produktów jest bardzo popularny 

w innych branżach:

 odzieżowej – większość markowych jeansów powstaje w fabrykach azjatyckich   

   podwykonawców. Niektóre znane marki, np. Nike nigdy nie posiadały własnej fabryki!

 elektronicznej – np.: prawie wszystkie urządzenia firmy Apple są produkowane przez 

   podwykonawcę - firmę Foxconn

 motoryzacyjnej – większość części samochodowych wytwarzana jest przez 

   podwykonawców. Właściciel marki skupia się na projektowaniu, montażu i sprzedaży 

   samochodów

0%

100%

Kompetencje uczestników łańcucha dostaw marki własnej

1. 1. 1. 1.

2.

3.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

Zakup 
surowców

Produkcja

Bezpieczeństwo   
produkcji

Opracowanie 
specyfikacji 
produktu

Projekt 
graficzny 
opakowania

Pozycjonowanie 
cenowe

 Wyłączna 
dystrybucja

 Plan promocji

Sprzedaż do    
konsumenta

Merchandising 
– ułożenie na 
półce

Pozycjonowanie 
cenowe

Zakup produktu 
o najlepszym    
stosunku 
cena/jakość

Producent
Dystrybutor Detalista

Klient

0%

2012 2013 2014 2015s 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p

33 38
41 44 46

Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku marek własnych w Polsce, 2012-2021

49 52 56 59 63
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Marka własna 
Dlaczego konsumenci kochają marki własne?
Za bardzo dobry stosunek ceny do jakości.

83% Polaków w 2016 roku kupowało marki własne w sklepach spożywczych. Dla porównania rok 

wcześniej było to 78%. Skąd wynika tak rosnąca popularność produktów marki własnej? 

Inne powody

43%
56%

36%
38%

19%
18%

0%

11%
8%

20%
6%

10%

III kw. 2016
III kw. 2015

Marka własna oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny produktu. Warto podkreślić, 

że cena produktu nie wynika z jego niższej jakości, ale z minimalizacji kosztów promocji 

i marketingu oraz optymalizacji kosztów sprzedaży.

      Skarb Natury 1,5l

24gr VAT

39 gr – marża sklepu abc

11gr Marża Eurocash S.A.

0gr – ze względu na to,
że dystrybutor jest
właścicielem marki
nie ponosi tych kosztów

20gr Koszt transportu
z fabryki do
hurtowni Eurocash

35gr Koszt butelki,
korka, etykiety

          Żywiec Zdrój 1,5l         

39gr - VAT

46gr – marża sklepu abc

16gr marża Eurocash S.A.

55gr koszt sprzedaży –
marketing, reklama
 i marża producenta

20gr Koszt transportu
z fabryki do

hurtowni Eurocash

33gr Koszt butelki, korka,
etykiety i produktu

Marża przeznaczana jest na pokrycie kosztów
pracowniczych i innych kosztów

operacyjnych. Zysk netto Eurocash S.A. 

w 2016 roku wyniósł 0,9% wartości 
sprzedaży.

Każda butelka zanim trafi

do Twojego sklepu,
przejeżdża średnio 600km

Koszt produkcji produktu tej samej 
jakości jest zazwyczaj niższy dla

produktów markowych,

ze względu na większe partie produkcyjne

129 209

Czy wiesz że... ?
Koszt jednej reklamy telewizyjnej może wynieść nawet 50 000zł, a całej kampanii reklamowej nawet kilkanaście 

milionów złotych! Za reklamy płaci konsument w cenie produktu, który bez nich mógłby być tańszy nawet 

o kilkadziesiąt procent. Średniej wielkości producent markowy wydaje ponad 10mln zł rocznie na wynagrodzenia 

i koszty przedstawicieli handlowych.
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Czy wiesz że... ?

Marka własna 
Jakość

1. Parametry jakościowe produktów Dobry 
Wybór są zbliżone do wiodących marek 
na rynku np.: Zawartość masy kakaowej 

w czekoladzie mlecznej 100g: 

Zawartość masy kakaowej w czekoladzie mlecznej 100g

Amelia          Wedel          Milka
30%               30%               30%

Jeśli konsument wrócił do Państwa z produktem marki własnej, ponieważ miał zastrzeżenia do 

jakości, prosimy o kontakt na adres: markawlasna@eurocash.pl 

2015 2016

2. Produkty Dobry Wybór wytwarzane są przez uznanych 
i sprawdzonych dostawców, którzy gwarantują 
wysoką jakość.

4. Wszystkie produkty Dobry Wybór regularnie kon-

trolowane są przez zewnętrzne niezależne laboratoria, 

na zlecenie Eurocash.

5. W przypadku uzasadnionych reklamacji kiedy 
istnieje choć minimalne ryzyko niebezpieczeństwa 
produktu, niezwłocznie podejmujemy decyzję o 
wycofaniu partii produktu z rynku. W zeszłym roku 
liczba reklamacji spadła o 43%.

6. Certyfikowani producenci, akredytowane laboratoria gwarantują jakość i bezpieczeństwo produktów Dobry Wybór.

3. Wszyscy producenci wytwarzający produkty 

Dobry Wybór posiadają certyfikaty potwierdzające 

wysokie standardy produkcji, zapewniające 

bezpieczeństwo produktu.

TÜV
NORD

ISO

JSH

BRC
FOOD

CERTIFICATED

Q JARS
JARS Sp. z o.o.

IFS
FOOD
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344 138 800

255

336 954 000
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Marka własna 
3 LINIE PRODUKTOWE MAREK WŁASNYCH GRUPY EUROCASH

Przykładowe marki

Przykładowe marki

- Pozycjonowanie: Wysoka jakość w dobrej cenie 

- ok. 400 produktów

- Wszystkie produkty oznaczone logo Dobry Wybór

- Zawsze ok 25% taniej niż produkty lidera rynku

- Atrakcyjne opakowanie z podkreśleniem waloru 

   produktu

- Pozycjonowanie: Zawsze najtańszy produkt w kategorii

- Akceptowalna jakość

- Maksymalnie 100 produktów

- Brak oznaczenia Dobry Wybór

- Każdego dnia niska cena

- Pozycjonowanie marek

   w segmencie mainstream

   i ekonomicznym

- ok. 60 produktów wyłącznie

   w kategorii używek

- Brak oznaczenia Dobry Wybór

- Najniższe ceny w kategoriach            

   produktowych
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symbol jakości

Dobry Wybór
nowe logo

Podkreślenie
waloru produktu

Komunikacja

korzyści
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Marka własna 

Ty decydujesz co sprzedajesz w swoim sklepie!

Wstawiając produkty na półkach w znacznym stopniu decydujesz co kupi klient. Zwiększając ilość miejsc 

na dany artykuł lub wstawiając go w bardziej widocznym miejscu, zwieszasz jego sprzedaż. Eksponując 

promocje, podkreślając niskie ceny tworzysz wrażenie taniego sklepu.

Przykładowa ekspozycja – kategoria Pet Food

Dobry Wybór Lider Inne marki
mainstream

Inne marki
ekonomiczne

Produkt ekonomiczny

1. Maksymalizacja marży

2. Wizerunek niedrogiego sklepu

3. Zwiększenie wartości paragonu

Zwiększaj widoczność produktów 
z najwyższą marżą w złotówkach.

Zwiększaj widoczność tanich produktów, 

produkty Dobry Wybór świetnie się do tego 
nadają.

Dbaj o strefę przykasową – ustawiaj tam 

atrakcyjne produkty impulsowe

Układaj produkty, które zaspokajają tą 
    samą potrzebę konsumenta obok siebie, np.

Chipsy obok piwa

Dżem obok bułek

Płatki obok mleka

W zależności od celu jaki chcesz osiągnąć stosuj następujące 

działania:

CEL USTAWIENIE ASORTYMENTU

Tyle samo opakowań co 

lider, tworzy wizerunek 

taniego sklepu

Wieksza ekspozycja dla 

produktów mainstream

Produkty ekonomiczne na 
dole – jeśli klient szuka 

niskiej ceny to na 100% się 
schyli.

Jeśli kategoria nie jest 
Twoją specjalizacją, nie 

mnóż na siłę asortymentu.
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POZYCJONOWANIE CENOWE

Codziennie pracujemy nad tym, aby zapewnić naszym konsumentom jak najlepsze ceny, a Państwu 

– Właścicielom sklepów uczciwe marże. Niektóre ceny produktów z tego katalogu mogą się często 

zmieniać. Dzieje się tak, ponieważ ceny surowców na giełdach towarowych nieustannie się wahają. 

My staramy się codziennie podrażać za trendami i kontraktujemy ceny zakupu w najlepszym momencie.

Marka własna 

1,43

0,85

4,18

1,49

4,31

1,24

1,43

2,49

1,72

5,28

36%

52%

32%

35%

32%

31%

25%

26%

33%

23%

2,39

1,59

5,79

2,19

6,99

1,99

1,89

3,29

2,39

7,99

2,19

1,49

5,49

1,95

6,95

1,79

1,79

2,89

2,29

7,99

Produkt
Cena zakupu 
z 4% rabatem 

abc

Rekomendowana 
cena detaliczna 
w sklepie abc 

Cena produktu 
podobnego 

w dyskoncie

Narzut

CZEKOLADA AMELIA MLECZNA 100G

ENERGETYK V-MAX 0,25L PUSZKA

FLACZKI PO ZAMOJSKU DANIE KACHNY 500G

KARMA MR DOG D/P KURCZAK WARZYWA 415G

PAPIER TOALETOWY MEA 3 WARSTWY 8 ROLEK

PIWO FOX MOCNE 0,5L PUSZKA

RYŻ SARITA DŁUGOZIARNISTY 4X100G 

SER ŻÓŁTY GOUDA MLECZNA ZAGRODA 150G

SOK BAHAMA JABŁKO 1L 

WÓDKA JOKER 38% 0,20L

W katalogu znajdziecie Państwo rekomendowane ceny sprzedaży przy każdym produkcie. Ceny te 

są aktualne na dzień 1 czerwca 2017. Rekomendacje zostały przygotowane na podstawie analizy ceny 

w dyskontach. Ważne by różnice w cenach detalicznych między Państwa sklepam, a ceną w dyskoncie 

nie przekraczały 10%. Wierzymy, że można to osiągnąć przy zachowaniu uczciwej marży.

Cena koncentratu soku pomarańczowego w okresie VI.2014-V.2017 w USD za funt

2014 2015 2016 2017

106,7

135,0

163,3

191,6

219,9

Oprócz uczciwej marży na produktach marki własnej w programie  Partner Plus, za każdy wydatek 

100zł na produkty marek własnych otrzymasz 1500 punktów!

Czy wiesz że...!
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Polskie pochodzenie produktów

Naturalne składniki  

 Najlepsi regionalni 

i ogólnopolscy producenci

Zawsze najniższa cena

gwarantuje:

Marka Mleczna Zagroda
Produkty marki Mleczna Zagroda wytwarzane są przez uznanych w branży polskich 

producentów, którzy gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów. 

Dodatkowo jakość kontrolowana jest w trakcie ciągłych badań przeprowadzanych 

na zlecenie Eurocash. Wśród producentów produktów nabiałowych marki Mleczna 

Zagroda znajdują się m.in.: Mlekpol, OSM Koło, OSM Włoszczowa czy Spomlek.

Czy wiesz, że… 
Co miesiąc zmieniają się ceny nabiału marki własnej. Dlaczego? Ceny produktów 

mleczarskich zmieniają się z tygodnia na tydzień. Dzięki comiesięcznym negocjacjom 

cen z producentami produktów marki własnej gwarantujemy 

Państwu najbardziej atrakcyjne ceny i sugerujemy Państwu 

ceny detaliczne, dzięki którym Państwa sklepy będą generować 

wysokie marże.

comiesięcznym negocjacjom comiesięcznym n g

mywarantujemy

Państwu 

erować 

miesiącI I

100

114,76

132,02

131,07

131,03

105

110

115

120

125

130

135

140

II IIIII IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII

cena

105,16

102,76
101,75

102,42

107,26

114,21
121,95

110,45112,6

Ź
ró

d
ło

:  
M

in
is

te
rs

tw
o

 R
o

ln
ic

tw
a

 i 
R

o
zw

o
ju

 W
si

 

nabiał

130,00
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Średnie miesięczne ceny skupu mleka o standardowych parametrach w zł/100kg 

w Polsce w okresie I.2016-III.2017

Mleko UHT
1l, 1,5%, 3,2%

Mleko świeże w butelce PET
1l, 2%, 3,2%

Twarogi w kostkach 
250g chudy, półtłusty, tłusty

Twaróg półtłusty w klinku 
250g

Kefir w butelce 2%
400g

Śmietana 
330g, 12%  18% 

Jogurt grecki
400g

Śmietanka do kawy 
10 szt. 10%

Serek homogenizowany
140g waniliowy, truskawkowy

nabiał
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nabiał

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!

Ser żółty gouda w plastrach
1kg

Sery żółte plastry gouda, edamski, szwajcar
150g

Ser żółty gouda porcja 
250g

Ser żółty salami blok

Masło extra 82% 
200g

Masło osełka 82% 
300g

Bita śmietana 
250ml

Ser żółty gouda blok

Krem topiony
śmietankowy, z szynką, z emmentalerem 

100g

Jaja kl. M, 
10 szt.

Jaja kl. L, 
10 szt.

Jaja kl. M, 
30 szt.
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1999 1700

50mmll0mml

5192000329

529

mentalerem 

099

10 szt.

429

799

100 sszt.

479

300 sszt.

1249

499

kulinaria
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Marka: Familijny/Kulinarny

Marki Familijny i Kulinarny obejmują podstawowy asortyment dodatków do potraw, 

które od lat wpisane są w polską tradycję kulinarną.

Czy wiesz, że…. ?

Musztarda poza walorami smakowymi posiada również działanie lecznicze. Gorczyca 

biała używana do produkcji musztardy, jest środkiem łagodzącym bóle reumatyczne, 

pobudza trawienie tłuszczu, działa antybakteryjnie i obniża ciśnienie krwi.

249 369

179

219

119

179

199

139

Majonez Familijny 250g Majonez Gigant 600g

Ocet Kulinarny
480ml w butelce PET

Musztarda Familijna
sarepska, stołowa 175g

Ocet Kulinarny
500ml w szklanej butelce

Chrzan Familijny 
170g

Ocet Kulinarny
1l w butelce PET

Ketchup Familijny 
pikantny, łagodny 500g



gwarantuje:

Marka Niezbędny
Podstawowym produktem w ramach marki Niezbędny jest olej rzepakowy, 

niezastąpiony w polskiej kuchni.  Olej rzepakowy to jeden z najzdrowszych olejów. 

Można go stosować zarówno na ciepło do smażenia i pieczenia, jak i na zimno do 

sałatek.  Dzięki wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega -3 oraz tłuszczów 

nienasyconych  wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Jest przy tym doskonałym źródłem witaminy E, która spowalnia procesy starzenia 

się komórek.

Czy wiesz, że… 

Cena sprzedaży olejów rzepakowych Marki 

Własnej Eurocash zmienia się kilka razy w roku. 

Za każdym razem, gdy cena oleju rzepakowego 

na giełdach światowych zmieni się, negocjujemy 

dla Państwa najkorzystniejsze ceny produktów 

marek Niezbędny, Zwyczajny oraz Kropla Słońca.

Oleje marek Niezbędny oraz 

Kropla Słońca dostępne są 

w trwałych butelkach 

z korkami typu „niekapek”.

…

Marki 

roku. 

tłuszcze

Wysoka jakość gwarantowana przez 
czołowych Polskich producentów

Naturalne składniki polskiego 
pochodzenia 

Zawsze najniższa cena

QQ
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Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!

Margaryna z masłem 
500g

Olej rzepakowy
0,5l

Olej słonecznikowy 
Kropla Słońca 1,0l

Olej rzepakowy Zwyczajny 0,9l Margaryna Zwyczajna w kubku 500g

Margaryna w kostce 
do pieczenia i smażenia 

250g

Olej rzepakowy
1,0l

Smalec wyborowy
200g

Olej rzepakowy
3,0l

tłuszcze

15

239

ażenia 

149 119

,

319

,

529 1549

,

529

9l

479

0g

149
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Na wysoką pozycję rynkową marki Sarita mają wpływ nowe opakowania, które 

przyciągają uwagę konsumentów przy półce. Dzięki spójnym projektom konsumenci 

z łatwością odnajdują te produkty w sklepach i coraz chętniej po nie sięgają.

Wysoka jakość produktów

QQ

Kompleksowa marka 

Nowa marka i opakowania

podstawowe

mąki            makarony              ryże            kasze          
     w

ar
zy

wa

 st
rąc

zk
ow

e
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Marka Sarita
Marka Sarita obejmuje swym parasolem wszystkie produkty sypkie w takich 

kategoriach jak: mąka, makaron, ryż, kasza oraz warzywa strączkowe. Dzięki swej 

wielkości i zaufaniu do marki, produkty Sarita z powodzeniem konkurują nie tylko

ceną z liderami rynku, ale i bardzo wysoką jakością. 

gwarantuje:

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!

podstawowe

Makaron świderek 
500g

Makaron kolanko 
 500g

Makaron penne 
500g

Makaron muszelki 
 500g

Makaron spaghetti
 500g

Makaron 2-jajeczny  
250g

17

175 129

Makaron durum świderki
400g

Makaron durum penne
400g

Makaron durum spaghetti
400g

199

00g

199

Makaron kluseczki 
5-jajeczne

250g

129 179

149 149 149

Mąka kuchenna 
1kg

Mąka krupczatka 
1kg

Mąka wrocławska 
1kg

Mąka tortowa 
1kg

Mąka luksusowa 
1kg

NOWOŚĆ NOWOŚĆ



Ryż biały 
4x100g

Ryż biały 
1kg

Ryż parboiled 
4x100g

Kasza jęczmienna 
1kg

Fasola Piękny jaś 
400g

Ryż brązowy 
4x100g

Kasza manna 
400g

Płatki owsiane górskie 
500g

Groch łuskany połówki 
400g 

189

299 219

319

149

149

ed

239

219

y j

349

y 

239

na 

129

209

podstawowe

18

Kasza gryczana 
4x100g

Kasza jaglana 
4x100g

Kasza jęczmienna 
4x100g

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

konserwy mięsne i pasztety

19

Magnackie – świadomy wybór!

Marka Magnackie Specjały to wartościowy dodatek do pieczywa i odpowiedź na potrzebę 

powrotu do korzeni. Mięso w słoikach to nawiązanie do naszych tradycji kulinarnych, 

kiedy jeszcze nie było lodówek a większość przetworów wykonywało się własnoręcznie 

w domowym zaciszu. Produkty te charakteryzują się wysoką zawartością mięsa, którego 

jakość gwarantuje uznany producent.

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!
Turystyczna, Tyrolska

300g

Pasztet drobiowo-wieprzowy 
klasyczny, z pomidorami,  z papryką, z pieczarkami 13g

Pasztet drobiowo-wieprzowy 
160g

Pasztet mazowiecki
290g

Pasztet firmowy
290g

Mięso magnackie w sosie własnym
300g

Specjał  magnacki z szynką
300g

160

snym

649

a, Tyrololskskaa
0gggg

279

ą

649

wo wieprp zowy 
0gggg

169

azowiecki
0gggg

219

firmowyy
0gggg

219

099
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Zawsze niska cena osiągana 

przez kwartalne negocjacje

gwarantuje:

Marka Dania Kachny

Dania i Sosy Kachny to smaczny wybór szerokiej gamy dań gotowych i sosów 

warzywnych, wśród których znajdziemy zarówno dania tradycyjne jak i nowe smaki 

kuchni świata. 

Czy wiesz, że…. ?

Ceny dań gotowych zależą głównie od cen  surowców mięsnych i warzywnych, 

dlatego okresowo negocjujemy ceny naszych produktów w 

oparciu o wszystkie zmiany kosztów na rynku. Takie 

podejście gwarantuje Państwu najbardziej atrakcyjne 

ceny i zachowanie wysokich marż. 

dania i sosy gotowe

Najlepsze smaki

Polscy dostawcy

warzywnychwców mięsnych i warzyh i warzywnych

oduktówoduktów w

. Takie 

kcyjne

Ciągłe doskonalenie receptur

20

W najbliższych tygodniach pojawi się nowa marka 
Kuchnia Kachny.

dania i sosy gotowe

21

Flaki w rosole
500g

Gulasz
500g

Fasolka w sosie pomidorowym
500g

Sos  spaghetti
450g

Fasolka z kiełbasa po bretońsku
500g

Sos boloński
450g

Leczo z pieczarkami
500g

Sos słodko-kwaśny
450g

Flaki po zamojski
500g

Strogonow
500g

Pulpety w sosie 
pomidorowym

500g

Bigos 
500g

Klopsiki w sosie 
pomidorowym

500g

Gołabki
500g

00g

579

g

579

359

579

g

579

419

y
0ggg

419

419

579

349

00g0gg

419

g

419



gwarantuje:

warzywa konserwowe

Słoneczny ogród – smaczny wybór!

Słoneczny Ogród to kompleksowa gama warzyw konserwowych - ulubionych składni-

ków dań, sałatek i dodatków do obiadów.

Czy wiesz, że…. ?

Co roku kontraktowane są ceny zakupu produktów Słoneczny Ogród- dlaczego? Ceny 

kukurydzy, groszku czy ogórków zależą od wielkości zbiorów, na które największy 

wpływ na pogoda. Coroczne kontraktacje cen gwarantują Państwu utrzymanie naj-

bardziej atrakcyjnych cen i zachowanie wysokich marż.

Jamar - dostawca

Jamar współpracuje tylko z profesjonalnymi, polskimi plantatorami, którzy gwaran-

tują firmie surowiec najwyższej jakości. Do zasiewów wykorzystywane są odmiany 

roślin o najlepszych parametrach. Uprawy są nadzorowane i monitorowane przez 

specjalistów Jamaru, którzy dbają o to, by surowce do przetwórstwa były najwyż-

szej jakości i spełniały wymagania systemu BRC, miały wysokie walory smakowe 

i odżywcze. Wyroby Jamaru spełniają oczekiwania najbardziej wymagających kon-

sumentów. Firma szybko i trafnie reaguje na rosnące potrzeby rynku, jest znana 

z oferowania nowych produktów i dbania o jakość swoich wyrobów.

Brak sztucznych konserwantów

Sprawdzone i uznane smaki 

Zawsze niska cena osiągana 

przez coroczne kontraktacje

22

warzywa konserwowe

23

Kukurydza 
400g400g0gg

219

Groszek 
400g

Fasola czerwona, biała
400g

Pomidory całe, krojone
400g400g0gg

169 229 219

Koncentrat 
pomidorowy 190g

Koncentrat 
pomidorowy 80growy 190gg

149

orowy 80gg

109

Ćwikła z chrzanem
300g00g

199

Buraczki wiórki
510gg

219

Ogórki konserwowe 
900g

Mieszanka warzyw marchew z groszkiem, 
marchew z groszkiem i kukurydzą 

470g

Ogórki kiszone
850g

Papryka 
650g

Pieczarki 
260g900gg00g0g

399

850gg50g0g

499

50g0gg

399

60g0gg

349

kurydzą ą

279

Sałatka piknikowa
500g

Sałatka szwedzka
850g

Sałatka 
wielowarzywna 

850g
500gg

269

850g0g500gg

339

g

329

ĆĆĆwikikłła z chrzanem
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Zawsze niska cena osiągana 

przez kwartalne negocjacje

gwarantuje:

Graal - dostawca

Do produkcji przetworów rybnych marki Orka zaprosiliśmy między innymi firmę 

GRAAL. Najważniejsze było dla nas by produkty te odpowiadały coraz wyższym wyma-

ganiom konsumentów. Firma ta  posiada 5 nowoczesnych zakładów produkcyjnych na 

terenie Polski, wyposażonych w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nad jakością 

tworzonych produktów czuwa 2500 wykwalifikowanych specjalistów. Każdy z nich dba 

o to, aby zapewnić Klientom najwyższy poziom dostarczanych artykułów.

Czy wiesz, że…. ?

Ryby są źródłem wielu witamin oraz minerałów, które potrzebne są do prawidło-

wego funkcjonowania organizmu, na przykład Omega-3. Kwas tłuszczowy zawarty 

w rybach pomaga zapobiegać i zwalczać choroby serca, raka, depresję, artretyzm, 

chorobę alzheimera, wrzody, cukrzycę, nadczynność tarczycy oraz inne choroby. 

Omega-3 znacznie polepsza koncentracje, a także podnosi poziom energetyczny.

konserwy rybne

Jakość kontrolowana 
przez zewnętrzne laboratoria

Posiadają łatwe otwarcie - kluczyk

Polscy dostawcy

24 25

konserwy rybne

Tuńczyk w kawałkach w oleju, w sosie własnym
170g

Tuńczyk rozdrobniony w oleju, w wodzie
185g

Paprykarz szczeciński 
300g

Paprykarz szczeciński 
130g

Łosoś wędzony na zimno Rybne Specjały
100g

Sałatka pikantna z makrelą 
300g

Sałatka pikantna z makrelą 
130g

100g

529 389

999

00gg

279

0gg

159

0gg

289

30gg

159
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konserwy rybne

26

Filety z makreli w sosie pomidorowym, w oleju
170-175g

Śledź w sosie pomidorowym, w oleju po gdańsku
170g

Szprot w sosie pomidorowym, Szprot podwędzany
170g

359

399

329

379

329

ę y

299

gdańskskuu

279

309

Filety śledziowe w sosie pomidorowym, w oleju
170g

gwarantuje:

słodycze nieczekoladowe

27

Jumi – przyjemny wybór!

Marka Jumi to bogata gama cukierków, żelków, karmelków i drażetek. Wszystkie te 

produkty są produktami impulsowymi, wiec powinny się znajdować w strefie kasy.

Zawsze niska cena osiągana 

przez kwartalne negocjacje

Polscy dostawcy Najlepsze smaki

Żelki 
misie, robaczki 100g

Cukierki 
lodowe, owocowe, miętowe  100g

Drażetki Timi 
miętowe, owocowe, pomarańczowe 16g

Cukierki do zucia  1kg Karmelki owocowe 1kg

179

129

099

g

1799

g

1279



Zawsze niska cena osiągana 

przez kwartalne negocjacje

gwarantuje:

Amelia – przyjemny wybór!

Amelia, swój wyjątkowy smak i jakość zawdzięcza nie tylko wyselekcjonowanym su-

rowcom ale również starannemu doborowi producentów.  Jednym z nich jest firma 

Millano, która może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem, w produkcji wyro-

bów czekoladowych. To wiodący producent zarówno marek własnych wytwarzanych 

dla największych sieci handlowych w Polsce, jak i za granicą . Millano współpracuje 

z Eurocash od wielu lat produkując dla nas marki Amelia, Royal Nut i Łakomcia, 

a konsumentom znana jest również z produkcji marek Baron Excellent czy Hibbi.

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!

słodycze czekoladowe

Zawartość masy kakaowej
 w czekoladzie min. 30%

Kompleksowa oferta smaków

30%

Krem  Mleczno

-kakaowo-orzechowy 400g

Kakao naturalne 
100g

Krem Łakomcia czekoladowo-orzechowy
190g i 400g

Kakao rozpuszczalne  
300g

28

599

Kremm ŁŁakakomo ci

299 479

100gggg

349

300gg

399

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!

słodycze czekoladowe

Czekolada Łakomcia 
90-100g mleczna, deserowa, truskawkowa

Anielska pianka w czekoladzie 
380g śmietankowa, waniliowa, czekoladowa, cytrynowa

Czekolada mleczna
250g

Czekolada mleczna Royal Nut z orzechami laskowymi 
100g

Orzechy w czekoladzie 
80g

Rodzynki w czekoladzie 
100g

239

699

mi laskskowowymymi

399

349

249

799

Czekolada 
mleczna, deserowa, z orzechami arachidowymi, biała, 

biało-mleczna, jogurtowo-truskawkowa, karmelowa, 

jogurtowa, malinowa

100g

29

199
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Zawsze niska cena osiągana 

przez coroczne negocjacje

gwarantuje:
Marka Dessimo

Marka Dessimo to portfolio najbardziej popularnych ciastek pierników i wafli, których 

nie może zabraknąć na rodzinnym stole. Dzięki długofalowej współpracy  i corocznym 

negocjacjom jesteśmy w stanie oferować te ulubione słodycze w bardzo atrakcyjnych 

cenach.

Czy wiesz, że…. ?

Prawie 85% Polaków deklaruje, że lubi słodycze, a ponad połowa z nas kupuje ciastka. 

Właśnie dlatego kategoria ciastek ma bardzo duży udział w rynku słodyczy, a jej 

wartość sięga blisko 2 mld zł i stale rośnie.

Grupa Delicpol - dostawca

Grupa Delicpol jest znanym producentem suchych biszkoptów, kruchych ciastek  oraz 

pierników.  Oprócz posiadania swoich marek, producent ten jest dostawcą marek 

własnych dla wiodących sieci handlowych w Polsce i Europie. Grupa Delicpol prowadzi 

działalność w oparciu o wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością 

ISO, BRC oraz IFS. Dzięki temu gwarantuje nie tylko wysoką jakość dostarczanych 

produktów, ale również powtarzalność produkcji.

ciastka

Sprawdzeni dostawcy

Najlepsze smaki

30

ciastka

Biszkopty Starletki
150g

Biszkopty Starletki 
180g

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!

Biszkopty w czekoladzie
z galaretką pomarańczową, 

morelową, wiśniową, malinową
135g

Ciastka zbożowe 
200g

Pierniki w czekoladzie, 
w czekoladzie mlecznej

400g

Ciastka maślane 
130g

Markizy kakaowe
160g

Pierniki nadziewane 
200g

Ciastka kruche z nadzieniem 
orzechowym  lub czekoladowym

150g

Herbatniki maślane
50g

Pierniki lukrowane 
200g

Ciastka z kawałkami czekolady lub 
z kawałkami czekolady i orzechów 

laskowych
120g

Herbatniki maślane,  kakaowe 
200g

Wafle z kremem mlecznym, 
orzechowym, kokosowym, kakaowym

160g

150g

z kawałkami czekolady i orzechów
laskowych

120g

200g

31

żowe 
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ą, malinonowąwą
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079
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gwarantuje:

słone przekąski

Marka DJ – radosny wybór!

Ziemniaki do produkcji chipsów DJ pochodzą z kontrolowanych upraw. Cały proces od 

kontraktacji pól uprawnych, wyboru i uprawy sadzeniaków, poprzez cykl wegetacyjny i 

przechowywanie w pełni nadzorowany jest przez producenta. Dzięki temu nasze chipsy 

cały rok są doskonałej jakości. 

Czy wiesz, że…. ?

Pierwszy współczesny chips powstał w 1853 roku, w nowojorskiej restauracji. 

Zirytowany kucharz  zdenerwował się na klienta, który ciągle narzekał na grubość 

ziemniaków i pokroił je w cieniutkie plasterki i usmażył. Klient był zachwycony, a szef 

kuchni wprowadził je na stałe do menu.

Intersnack Poland- dostawca

Orzeszki DJ swój doskonały smak i aromat zawdzięczają pieczołowitej pracy nad ich 

recepturą, oraz doświadczeniu jednego z producentów - firmie Intersnack Poland. Jest 

ona częścią Intersnack Group, której fabryki rozsiane są po całej Europie. Producent  

posiada w swojej ofercie szeroką gamę słonych przekąsek, orzechów i produktów 

opartych na bazie orzecha. Poza  tak rozpoznawalnymi markami jak Felix, Crispers 

czy Przysnacki, produkuje pod markami własnymi wiodących sieci handlowych. 

Zawsze niska cena osiągana 

przez coroczne kontraktacje

Ulubione smaki

Sprawdzeni dostawcy

Jakość kontrolowana 
przez zewnętrzne laboratoria

32

Paluszki solone OK 300g

słone przekąski

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!

Chipsy  paprykowe, solone, 
faliste: serowo-cebulowe 

i zielona cebulka 140g

Prażynki ziemniaczane OK 
solone, paprykowe 70g

Snacki OK
bekonowe, pieczony kurczak, zielona cebulka 70g

Chipsy śmietankowo-cebulowe, 
ryflowane cebulka, faliste: 

orientalne i zielona cebulka 60g

Chrupki 
kukurydziane OK  100g

Paluszki solone OK 70g

Orzeszki ziemne
solone i niesolone

100g

Popcorn 
solony, solony o smaku 

maślanym 90g

Orzeszki ziemne 
w skorupce paprykowe, 

cebulowe 100g

Chipsy paprykowe, faliste solone

25g

Pałeczki 
kukurydziane OK  60g

33

249 129

aliste solone

099

owe 10000gg

219

139

109

ane OK  6060gg

129

gg

149

349

anym 990g0g

149

099 249

Orzeszki ziemne 
w puszcze solone, 

niesolone 150g100gg

189
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Naturalne składniki  

Nowa marka – Plony Zbóż

Do portfolio marki Płony Zbóż już niedługo dołączą chleby tostowe, dostępne do tej 

pory jako Złoty Kłos. Wierzymy, że zmiana marki pozytywnie wpłynie na jej odbiór przez 

konsumentów i zbuduje jej siłę w kategorii pieczywa. 

Vitafi t

Vitafit oferuje najpopularniejsze na rynku wersje smakowe wafli ryżowych. Zawartość 

błonnika pokarmowego i nasion w waflach Vitafit jest doceniana przez konsumentów, 

którzy szukają produktów na lekkie i zdrowe śniadanie. Nie może zabraknąć ich w ofercie 

Twojego sklepu!

Słoneczny Ogród 

Marka dżemów, które razem z naszym pieczywem stanowią doskonały pomysł na 

śniadanie. Produkty Słoneczny Ogród oparte są o naturalne składniki i wytwarzane 

zgodnie z tradycyjnymi recepturami by jak najwierniej odwzorować smaki przetworów 

naszych Babć.

śniadanie

Praktyczne opakowania Źródło energii na cały dzień

gwarantują:

34

śniadanie

Bułeczki mleczne
400g

Tost 3 ziarna 500g

Tost pszenny  500g

35

Wafle ryżowe naturalne, z pestkami dyni, z ziarnami słonecznika 100g

zneee

449

Dżem Słoneczny Ogród truskawka, brzoskwinia, czarna porzeczka, wiśnia
280g

Marmolada Słoneczny Ogród Wieloowocowa
550g

Powidła Słoneczny Ogród śliwkowe 
290g

239

wocowa

399

owe 

389

219

259



gwarantuje:

płatki śniadaniowe

Sprawdzony dostawca Bruggen

Sprawdzone i uznane smaki 

Nowe opakowania

36

Płatki śniadaniowe, to kategoria spożywcza, która rośnie z roku na rok zarówno w ujęciu 

ilościowym jak i wartościowym. Wynika to ze  zmiany stylu życia konsumentów na 

zdrowszy. Zgodnie z maksymą, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, Polacy starają 

się wybierać na śniadania produkty pełnowartościowe, które zapewnią im energię na cały 

dzień. Jak wynika z badania Krajowej Federacji Producentów Zbóż, 76 proc. konsumentów 

uważa, że płatki śniadaniowe są produktem zbożowym najbogatszym w substancje 

odżywcze.

Marka: Funny Morning

Teraz wszystkie nasze płatki śniadaniowe są produkowane pod jedną marką parasolową. 

Dzięki temu Funny Morning zdobywa coraz silniejszą pozycję w kategorii oraz uznanie 

kolejnych konsumentów. 

Czy wiesz, że…. ?

płatki śniadaniowe

Miodziole
250g

Muszelki czekolagowe
250g

Ciasteczka czekoladowe
250g

Płatki kukurydziane
250g

Chrupiki
250g

Kuleczki zbożowe
250g

Kukurydziane 
425g
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gwarantuje:

miody

Marka Baśniowa Pasieka

Baśniowa Pasieka to sprawdzona marka miodów. W naszej ofercie znajdują się najbar-

dziej lubiane przez Polaków miody: lipowy i wielokwiatowy. Wkrótce w marce powinien 

znaleźć się również miód gryczany wyróżniający się kolorem -  od bursztynowego do 

ciemnobrązowego. Ma też silny zapach kwiatów gryki, w smaku jest ostry, lekko piekący. 

Zawiera dużo magnezu i witamin.  Miody w naszym portfolio produkowane są  przez 

dwóch uznanych producentów: Huzar i CD S.A. 

Czy wiesz, że…. ?

Około 65% polskiego miodu sprzedawane jest bezpośrednio od właściciela pasieki 

do konsumenta. W sklepie spożywczym przy wyborze miodu konsument kieruje się 

głównie ceną. Najczęściej sprzedawaną pojemnością jest 370-400g.

 

Najlepsza relacja  jakości do cenysprawdzeni, polscy dostawcy
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Miód lipowy 

220g 

Miód wielokwiatowy 
370g 

Miód wielokwiatowy 
220g 

Miód lipowy 
 400g

Miód wielokwiatowy
1,4kg  

owy

699

wiatowywy 

599

wy

2999

1199899

herbaty
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Marka Magiczny Ogród  

Marka Magiczny Ogród początkowo zarezerwowana była dla herbat owocowych. Spore 

zainteresowanie  klientów sprawiło, iż portfolio zostało uzupełnione o herbaty ziołowe. 

Najnowsze produkty w ramach marki Magiczny Ogród to nowe Syropy w 3 najbardziej 

lubianych przez Polaków smakach: malinowym, wiśniowym i pomarańczowym. 

Czy wiesz, że…. ?

Herbaty owocowe dzika róża dostępne są w opakowaniach typu doypack. 

To saszetka ze struną, która umożliwia wielokrotne otwieranie i szczelna zamykanie 

produktu. Dzięki temu rozwiązaniu herbaty utrzymują dłużej swój aromat.

Herbata owocowa dzika róża  
z maliną, z żurawiną, z czarną porzeczką 25x2g

Syropy
malina, pomarańcza, wiśnia 

440ml

Herbata ziołowa
mięta, rumianek, melisa 20x1,5g

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!
Herbata expresowa Ulubiona czarna

100X1,4g

 Zaprawa Bajeczny Sad 
1l, malina, pomarańcza

259

rumianek,, melisa

199199 299

rna

249

399

249



gwarantuje:

Grandes Amigos i Dream Bean

Kategoria kaw w obecnej chwili przechodzi ogromną przebudowę. Obecnie w Eurocash 

pod marką Amigos dostępne są  kawy mielone w opakowaniach 100g, 250g i 500g,  kawy 

granulowane w opakowaniach 100g i 200g, kawy liofilizowane w opakowaniach 100g 

i 200g oraz kawa typu crema w opakowaniu 160g. W związku z dynamicznym rozwojem 

rynku kawy będą rozdzielone na dwie marki. Kawy mielone oraz granulowane będą 

dostępne pod zmienioną marką Grandes Amigos. Dla bardziej wymagających klientów 

powstaje nowa marka Dream Bean, której debiutem na półkach Eurocash były dwa 

smaki Ice Coffee. Niebawem marka zostanie powiększona o kawy liofilizowane i crema. 

W przyszłości planujemy pod marką Dream Bean oferować kawy mielone w opakowaniu 

typu vacum oraz kawy ziarniste.

kawy

atrakcyjne opakowanie

Najwyższa jakość 
w swoim segmencie cenowym

słynny aromat i moc kaw 
 z Wietnamu 

QQ
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zawsze najlepszy smak

zawsze najniższa cena  

kawy

41

Kawa granulowana Grandes Amigos 
100g

745

1099 1499

NOWE 
OPAKOWANIE

Kawa granulowana Grandes Amigos 
200g

1399

1399

Kawa Dream Bean Gold 
liofilizowana

100g 

Kawa Dream Bean Gold 
liofilizowana

 200g   

Kawa Dream Bean crema
160g  

Ice coffee Dream Bean
Vanilla, cappuccino

250ml

Kawa mielona Grandes Amigos
100g

uccinoo

249

279 649

Kawa mielona Grandes Amigos 
250g 

Kawa mielona Grandes Amigoss 
500g 

999

NOWOŚĆ NOWE 
OPAKOWANIE

NOWE 
OPAKOWANIE

NOWE 
OPAKOWANIENOWE 

OPAKOWANIE



Marka Smakotek 

Z myślą o najmłodszych konsumentach stworzona została marka Smakotek. Portfolio 

marki tworzą najlepsze jakościowo produkty w dwóch kategoriach: napoje i słodycze. 

Od niedawna z opakowań Smakotków uśmiecha się nowy, narysowany specjalnie dla 

Eurocash, kotek.

Czy wiesz że...!

Woda i napój Smakotek, produkowane są przez Ustroniankę uznanego producenta wód 

i napojów, a od niedawna  otrzymały nową, poręczną i stabilną butelkę 0,4L z kolorową, 

ciekawą etykietą, wykonaną w technologii sleeve.

napoje

gwarantuje:

Ulubione smaki

Atrakcyjne opakowanie

Sprawdzeni dostawcy 

Jakość produktów 

QQ
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sz że !

a się nowy, n

napoje

Batoniki Smakotek z nadzieniem mlecznym 100g 

Smakotek Aqua niegazowany 
0,4l butelka PET

cytrynowy, truskawkowy

Smakotek Game niegazowany 
0,4l butelka PET

jabłko-marchew-malina, 

jabłko-kiwi-ananas

Napój Smakotek 
0,2l pomarańczowy, jablkowy, multiwitamina

Nektar Smakotek 
0,33l marchew-jabłko-truskawka, marchew-jabłko-banan, 

marchew-jabłko-brzoskwinia

Nektar Smakotek 
0,75l marchew-jabłko-truskawka, marchew-jabłko-banan, 

marchew-jabłko-brzoskwinia

Batoniki Smakotek z nadzieniem truskawkowym 100g 

43

249 249

069
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Najlepszą ilość minerałów 

dla zdrowia

gwarantuje:

Skarb Natury

Skarb Natury to wartościowa dla diety woda mineralna wydobywana w Kotlinie 

Kłodzkiej w Polanicy Zdroju przez Uzdrowiska Kłodzkie. Mineralizacja na poziomie 

900 mg/litr którą posiada produkt to najlepsza wartość dla codziennego spożycia.

Czy wiesz, że…. ?

Eurocash utrzymuje stały bufor 1000 palet wody, który można szybko dostarczyć do 

hurtowni, gdyby w krótkim czasie znacząco wzrosła sprzedaż. 

woda

Sprzedawana w sztywnej
 i wygodnej butelce

Pochodzi z uzdrowiska

rok

kw
o

ta

2013 2014 2015 2016

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Wartość sprzedaży wody butelkowanej w Polsce w latach 2013-2016
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woda

Woda źródlana Aqua 
0,5l gazowana, niegazowana

Aqua Plus niegazowana 
0,5l cytrynowa, truskawkowa

Aqua Plus niegazowana 
1,5l cytrynowa, truskawkowa

Aqua Plus gazowana
 0,5l żurawina-acai, cytryna-mięta

Aqua Plus gazowana 
1,5l żurawina-acai, cytryna-mięta, jabłko-pigwa

Woda mineralna Skarb Natury 
gazowana/niegazowana  1,5l

Woda źródlana Aqua
niegazowana 0,7l

Woda źródlana Aqua 
1,5l gazowana, niegazowana

Woda źródlana Aqua 
5l niegazowana

owana 1,,5l

129

Woda mineralna Skarb Natury 
gazowana/niegazowana 0,5lzowana 0,,5l

099

Woda mineralna Skarb Natury 
wysokozmineralizowana  1,5lowana  1,,5l

149

a, niegagazozowawana

079

wana 0,0,7l7l

139
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taa

099
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Bahama i Nappi

Bahama i Nappi to marki soków, napojów i nektarów. Są to sprawdzone produkty 

o ugruntowanej pozycji w ofercie Eurocash. Od niedawna Bahama i Nappi można nabyć 

w odświeżonej szacie graficznej. Jakość produktów gwarantowana jest przez dwóch 

uznanych dostawców: Fortuna i Sokpol sp zo.o.

Napoje PI, Rotfeld, Volcano

Napoje to jedna z najbardziej innowacyjnych kategorii na rynku. Eurocash rozwija 

w tej kategorii marki PI, Rotfeld, Volcano. Ich jakość, opakowanie i cena -30% niższa niż 

produktów markowych przyciągnęły wielu klientów i przyciągają coraz to większą grupę 

nowych.

Czy wiesz że...!

W napoju PI tradycyjne smaki coli, orange i lemonki wzbogaciliśmy o dodatkowe smaki. 

W ten sposób powstały oryginalne napoje cola-rabarbar, pomarańcza-pomelo i lemon-

tonic, które natychmiast zyskały grono wiernych miłośników. Ice tea to nowe produkty 

w marce Rotfeld wyprodukowane w nowej technologii sleeve, która pozwala na druk 

bardziej wyszukanego wzoru na folii, przez co produkt zyskuje ciekawszą etykietę.

gwarantuje:

Ulubione smaki

Atrakcyjne opakowanie

Sprawdzeni dostawcy 

Jakość produktów 

QQ
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napoje

Napój nappi 
2l pomarańcza, jabłko, jabłko-wiśnia, multiwitamina

Napój nappi 
0,25l pomarańcza-brzoskwinia, jabłko-mięta, jabłko-wiśnia

Napój nappi 
1,5l pomarańcza, jabłko, jabłko-wiśnia

Sok Bahama 
1l pomarańczowy

Sok Bahama 
1l jabłkowy

Nektar Bahama 
1l ananasowy

Nektar Bahama 
1l bananowy

Nektar Bahama 
1l z czarnej 

porzeczki

Nektar Bahama 
1l multiwitamina

j

099

nia

239

299

porzececzkzkii

239

ananaasosowywy

419

omarańczowy

369
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napoje
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napoje

Napój PI 
0,25l pomarańcza-pomelo, lemonka-tonik, cola-rabarbar

Ice tea rothfeld
0,25l cytrynowa, malinowa

Napój Volcano 
cola gazowana 

2l 

Napój Volcano  
orange gazowana 2l 

Napój Volcano  
lime  gazowana 

2l

Napój Volcano 
oranżada 

bezbarwna  

gazowany 2l

Napój Volcano 
multiwitamina

niegazowany 2l 

Napój Volcano  
winogrono z sokiem 

niegazowany 2l 

Sok Bahama 
pomidorowy 0,33l but 

Sok Bahama 
Pomidorowy 1l 

Napój Bahama 
aloe vera  0,25l 

Napój Bahama aloe 
vera  0,5l PET  

129

gazowwananyy 2l2  

149

129

119

yy

239 249 319

NOWA 
BUTELKA
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energetyki
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Marka V-max

V- max to jeden  z pięciu najlepiej sprzedających się energetyków w Polsce. Konsumenci 

pokochali jego niepowtarzalny, wyraźny smak a jego przystępna cena sprawia, że jest 

wybierany znacznie częściej od konkurencji. W 2017 roku odświeżone zostało opakowanie 

V-max nadając mu nowocześniejszy charakter i wygląd.

Czy wiesz, że…. ?

Zgodnie z najnowszymi trendami na rynku napoje energetyczne powinny nie tylko 

dodawać energii, ale i posiadać określone funkcje stymulujące wybrane procesy 

w organizmie konsumenta. Z tego względu wzbogaciliśmy V-max o składniki funkcjonalne 

i zmieniliśmy ich nazwy:

q V – max żurawina staje się teraz napojem V-max make love, gdyż został wzbogacony 

o żeń-szeń, cynk i ginko bilobę. Wszystkie trzy składniki mają za zadanie podnieść libido. 

q V – max mochito zmienił nazwę na shape up ponieważ został wzbogacony o bcaa czyli 

aminokwasy proste. Kofeina i bcaa podnoszą poziom spalanego tłuszczu. 

q Nowy V-max mango, którego nazwa nabrała brzmienia stay strong został stworzony 

z myślą o ponoszeniu odporności organizmu. W związku, z tym w jego składzie można 

znaleźć ekstrakt z dzikiej róży i witaminę C.

Najlepsza relacja jakości do ceny

gwarantuje:

Best seler na każdej półce

Niepowtarzalny smak

NR1

wzornictwo opakowań zgodne 
z najnowszymi trendami

V max classic 
0,25l

V max mango stay strong
0,25l

V max żurawina make love
0,25l

V max mochito shape up
0,25l

V max 
classic, żurawina make love

1l

159 219

NOWOŚĆ



gwarantują:

MARKI:  MR DOG i  MR CAT
Marki Mr Dog i Mr Cat obejmują kompleksowo wszystkie niezbędne produkty dla 

zwierząt, w takich kategoriach jak: karma mokra, karma sucha, czy przysmaki. 

Silna marka i szeroki asortyment sprawiają, iż z powodzeniem konkuruje z liderami 

rynkowymi nie tylko ceną. Nowe, przyciągające uwagę opakowania oraz parametry 

jakościowe porównywalne z największymi markami to gwarancja wysokiej 

sprzedaży.

Czy wiesz, że…?

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc jeśli chodzi o stosowanie gotowej karmy 

dla zwierząt. Idąc w ślad za innymi krajami jak Niemcy czy Francja spodziewamy się 

ciągłego wzrostu wartości rynku.

karma i artykuły dla zwierząt

t j

kraj

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Niemcy USA Francja Czechy Polska

Udział karmy gotowej w dziennym zapotrzebowaniu kalorycznym psów i kotów 

Najwyższa sprzedaż w kategorii

NR1

Wysoki Poziom Marży

50

Pełnowartościowe karmy o wysokim 
poziomie białka i tłuszczu

BIAŁKO
TŁUSZCZE

Ulubione smaki zwierząt

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!

karma i artykuły dla zwierząt

Karma mokra dla psa
 415g

Karma mokra dla psa
1250g

Karma sucha dla psa 500g, 3kg, 9kg

Karma mokra dla kota
415g

Karma mokra dla psa
415g, 1250g

Karma sucha dla psa
3 kg, 10kg

Karma mokra dla kota
450g

Karma sucha dla kota
415g

karma mokra dla kota 
w saszetkach 4X100g

Żwirek bentonitowy
dla kota 5l

Kiełbasa dla psa Dental snack dla psa 

400g

900g

g
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415gg

219

299

15g
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50g
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Karma sucha dla kota
400g, 2kg



gwarantuje: Marka PANPACK

Marka PANPACK obejmuje kompleksowo najbardziej popularne  produkty 

gospodarstwa domowego w takich kategoriach jak: worki na śmieci, produkty do 

kontaktu z żywnością (np. folie aluminiowe, spożywcze, art. do pieczenia), produkty 

do sprzątania (np. gąbki i ścierki, rękawice). Dzięki temu produkty PANPACK  tworzą 

silną markę z powodzeniem konkurującą z liderami rynku nie tylko ceną. Na 

wysoką pozycję rynkową marki PANPACK mają wpływ nowe, funkcjonalne i spójne 

opakowania, które przyciągają uwagę konsumentów.

Czy wiesz, że…. ?

W kategorii artykułów gospodarstwa domowego produkty Marki Własnej są 

liderami sprzedaży. Konsumenci nie widzą różnicy jakościowej pomiędzy drogimi 

produktami markowymi, a tańszymi odpowiednikami Marki Własnej. Tak niską 

cenę przy zachowaniu wysokiej jakości produktów możemy zapewnić nie ponosząc 

dodatkowych wydatków marketingowych, wspierających naszą markę.

artykuły gospodarstwa domowego

Lider kategorii

NR1
Wysoki Poziom Marży

Praktyczne opakowania

Kompleksowa oferta 

produktowa

52

NOWOŚĆ

artykuły gospodarstwa domowego

Folia aluminiowa 
10m i 20m

Papier do pieczenia
 8m

Ścierka domowa
 5 szt.

Zmywak kuchenny 
5 szt. i 10  szt.

Ścierka jak bawełna 
5 szt.

Zmywak profilowany 3  szt.

 Ścierka mikrofibra

Rękawice jednorazowe 
10 szt. rozmiar m

Ścierka uniwersalna 5 szt.

Rękawice gumowe para 
rozmiar m

TOP worki na śmieci 30 szt. x 35l, 20 szt. x 60l

Folia spożywcza 30m

Rękaw do pieczenia 
3m

Worki na śmieci z taśmą
20 szt. x 35l, 15 szt. x 60l

Papier śniadaniowy  100 szt.

Woreczki śniadaniowe z klipsami 
100 szt.

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!

Worki na śmieci z uszami
26 szt. x 35l, 16 szt. x 60l

Worki na śmieci z uszami
10 szt. x 120l, 6 szt. x 240l
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gwarantuje:

chemia gospodarcza

Najlepsza relacja 

jakości do ceny

Certyfikat jakości niemieckiego 

laboratorium TUV Nord

Sprawdzeni dostawcy 
i nadzorowany proces produkcji

t j

Marka HELP

HELP to marka obejmująca wszystkie produkty chemiczne Marki Własnej Eurocash.  

Bardzo dobra relacja jakości do ceny zbudowała  zaufanie konsumentów. Szeroka gama 

produktów buduje  bardzo dobrą rozpoznawalność marki na półce. Wszystkie nowe 

produkty gospodarstwa domowego pod marką Help są certyfikowane przez niezależne, 

zewnętrzne laboratorium – TUV Nord.

Czy wiesz, że…. ?

TUV Nord prowadzi badania oraz certyfikację wyrobów w zakresie funkcjonalności, 

użyteczności, wytrzymałości i bezpieczeństwa wyrobów, jak również wsparcie 

procesu produkcyjnego od momentu projektowania do zatwierdzenia produktu. 

W ramach współpracy, TUV Nord zapewnia kontrolę procesu produkcyjnego, a każdy 

zatwierdzony produkt otrzymuje znak potwierdzający jego przebadane właściwości 

oraz gwarancję wysokiej jakości.

Znak jakości przyznawany przez TÜV Nord to przede wszystkim:

- Przewaga nad konkurencją dzięki przeprowadzonym ocenom i badaniom

- Udokumentowany wysoki poziom spełnienia norm jakościowych

- Bezpieczne i sprawdzone produkty

- Większe zaufanie klientów

54

chemia gospodarcza

55

Proszek do prania 
300g do białego, do koloru 

Proszek do prania 
1,88kg do białego, do koloru

Płyn do prania 
1l do takanin: kolorowych, delikatnych, czarnych

Kapsułki żelowe do prania 
18 szt. do koloru, do białego

Koncentrat do płukania tkanin 
1l sensitive, fresh, kwiatowy

Odplamiacz 
1l

Wybielacz 
1l1l sensitive, fresh, kwiatowy

249

499
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l
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ałego
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chemia gospodarcza
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Płyn do naczyń 
5l  mięta

Tabletki do zmywarki
 20 szt., 50 szt. 

Płyn do szyb 
500ml 

Płyn do czyszczenia 
kuchni, łazienki 500ml

Płyn do czyszczenia wc 
leśny, morski,  zero kamienia 0,75l

Mleczko uniwersalne 
cytrynowe 700g

Płyn uniwersalny 
1l kwiatowy, konwaliowy, lilia wodna

Płyn do naczyń 
1l aloes, cytryna, mięta
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Płyn do naczyń 
0,5l aloes, cytryna, mięta
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gwarantuje:

Marka SAFINA
Safina to wysokiej jakości mydła w płynie, w najbardziej popularnych wariantach 

zapachowych. Dzięki nowym opakowaniom klienci z łatwością znajdą ten produkt 

na półce, a wysoka jakość sprawi, że chętnie po niego wrócą.

Czy wiesz, że…?
Nasze produkty są pobierane ze sklepów do badań przez zewnętrzne laboratoria 

kilka razy do roku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość 

naszych produktów i bezpieczeństwo dla konsumentów. W przypadku artykułów 

kosmetycznych jest to szczególnie ważne.

Mydło w płynie z dozownikiem 
mleko i miód 500ml

Mydło w płynie z dozownikiem 
oliwka 500ml

Mydło w płynie z dozownikiem 
kwiat lotosu 500ml

Mydło w płynie 
oliwka 900ml

Mydło w płynie 
kwiat lotosu 900ml

Mydło w płynie 
mleko i miód 900ml

Mydło w płynie
mleko i miód 5l

artykuły kosmetyczne

Znana markaJakość kontrolowana 
przez zewnętrzne laboratoria

Atrakcyjna szata graficzna
 i wysoka jakość opakowań

Lider kategorii

NR1
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gwarantuje:

Marka MEA

MEA to marka oferująca szeroką gamę produktów higienicznych, w takich kategoriach 

jak papier toaletowy, ręczniki papierowe, płatki kosmetyczne, czy patyczki higieniczne. 

Dzięki temu MEA ma bardzo silną pozycję w kategorii, a konsumenci chętnie sięgają po 

produkty tej marki.

Czy wiesz, że…. ?

W kategorii papieru toaletowego Marka Własna ma ponad 60% udziałów 

i z roku na rok jest coraz mocniejsza. Wiąże się to z najwyższą jakością produktów 

w przystępnych cenach, które gwarantują najwięksi producenci.

Velvet Care  - dostawca

Producentem papieru toaletowego MEA jest firma Velvet Care – właściciel marki 

Velvet. Gwarantuje to najwyższą jakość produktów i zadowolenie konsumentów. 

Firmę tworzy ponad 500-osobowy zespół osób, które łączy zaangażowanie, pasja 

i nieustanne wysiłki mające na celu oferowanie produktów najwyższej jakości oraz 

wprowadzanie nowych rozwiązań dopasowanych do wymagań konsumentów 

i partnerów handlowych. 

artykuły higieniczne
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Najwyższa jakość produktów

QQ

Lider kategorii

NR1

Czołowi producenci

artykuły higieniczne

Papier toaletowy 2-warstwowy 
4 lub 8 rolek

Ręcznik papierowy 
2-warstwowy 

2szt. x 50 listków

Ręcznik papierowy XXL 
3-warstwowy 

2szt. x 50 listków

Ręcznik papierowy XXL 
3-warstwowy 

2szt. x 100 listków

Nana chusteczki nawilżane dla dzieci
72 szt. Sensitive, fresh

Papier toaletowy TOP 100% z recyklingu 
4 = 8 rolek

Papier toaletowy 3-warstwowy 
4 lub 8 rolek

Ręcznik papierowy 
2-warstwowy 

2szt. x 100 listków

Ręczniki TOP ZZ 
200 szt.

Ręcznik papierowy 
2-warstwowy mega rolka 

300 listków

Płatki kosmetyczne 
120 szt.

Ręcznik papierowy 
2-warstwowy giga rolka 

500 listków

Patyczki kosmetyczne 
160 lub 200szt.

Sprawdź również najtańsze produkty w ofercie Twojej hurtowni!
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Chusteczki higieniczne 
3-warstwowe 

10 szt. x 10 opak.

Chusteczki kosmetyczne 
2-warstwowe 100 szt.

x 10 opap k.
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owe 101000 szszt.t
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Marka FOX
Marka Fox jest obecna na polskim rynku od ponad 15 lat. Jest to jedna z najstarszych 

i najbardziej rozpoznawalnych marek piwa marki własnej. Marka z tradycjami, której 

szukają konsumenci. Fox, to piwo dostępne w puszce, butelce PET, czy jedynej na 

rynku marki własnej – butelce zwrotnej.

Czy wiesz, że… ?
Korzystamy z usług dwóch producentów, żeby zapewnić dostępność piwa w najbardziej 

gorącym sezonie. Gwarantuje to bezpieczeństwo dostaw i ciągłość sprzedaży, 

a tym samym satysfakcję naszych klientów i konsumentów. Jednym z producentów 

jest firma Van Pur - największa niezależna polska spółka piwowarska, producent 

takiego piwa jak Łomża, czy Brok.

Piwo jasne 
4,7% puszka 

0,5l

Piwo supermocne 
9% puszka 

0,5l

Piwo radler cytrynowe 
2% puszka 

0,5l

Piwo mocne 7% puszka 0,5l Piwo mocne 7% butelka PET 1l

Piwo mocne 
7% puszka 

0,5l

Piwo mocne 7% 
butelka zwrotna 

0,5l

piwo

p
0,5l5l
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0,5l5l5l
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wina owocowe

61

Marka FAJRANT

Fajrant to jedna z najbardziej uznanych i docenianych przez konsumentów marek 

wina owocowego. Na polskim rynku jest już obecna od ponad 20 lat. Oferuje 

najbardziej popularne warianty smakowe w najbardziej popularnych opakowaniach. 

Moc Fajranta sprawia, że konsumenci chętnie po niego wracają.

Wino owocowe Pierun 
0,7l PET 11% 

Wino owocowe Fajrant 
wiśniowe, malinowe, gorzkie, owoce leśne 0,9l PET 13%

449

549



gwarantuje:

alkohole mocne

Alkohole dostępne wyłącznie 
w Eurocash

W ofercie naszych Marek Własnych znajdują się produkty z najbardziej popularnych 

kategorii alkoholowych, takich jak wódka czysta (Joker), wódka smakowa (Sadówka), 

whisky (Highlander), czy spirytus. Nasze produkty są gwarancją najniższej ceny w kate-

gorii, jak również wysokiej marży. Ich wysoka jakość, sprawdzana przez zewnętrzne la-

boratoria sprawia, że konsumenci chętnie do nich wracają, nie widząc różnicy pomiędzy 

nimi, a dużo droższymi produktami znanych marek. W najbliższym czasie oferta zosta-

nie rozwinięta o kolejne gatunki alkoholowe, takie jak rum, gin, czy tequilla.

Najważniejsza jest półka!
Ze względu na ustawę o wychowaniu w trzeźwości, która nakłada na producentów 

całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholi mocnych, jedyny kontakt z produktem 

jaki ma konsument jest w Państwa sklepie! Ważne jest, żeby półka alkoholowa, była 

dobrze widoczna zza lady, a produkty na niej dobrze wyeksponowane. Dobra ekspo-

zycja, to klucz do wysokiej sprzedaży takich marek jak Joker, Sadówka i Highlander, 

na których mogą Państwo uzyskać znacznie wyższe marże niż na produktach zna-

nych marek. Klient, jeśli nie szuka konkretnej marki, bo jest do niej przywiązany, to 

najprawdopodobniej wybierze najtańszy produkt. Wskazane jest, żeby marki własne 

Eurocash stały zawsze, obok liderów kategorii. Muszą też być widoczne, więc najle-

piej, jeśli będą ustawione na wysokości 1,6m. Takie działanie pozwoli Państwu osią-

gnąć jeszcze wyższe marże i zyski ze sprzedaży alkoholu mocnego.

Wysoka marża
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Zawsze najniższa cena 
w kategorii

Jakość kontrolowana 
przez zewnętrzne laboratoria

alkohole mocne

Wódka Joker 38%
01l, 0,2l, 0,5l

Whisky Highlander 40%
0,5l, 0,7l

Whisky Highlander z Colą 6% 
0,33l

Sadówka 30% 
0,2l cytrynowa, wiśniowa, pigwowa, śliwkowa

0,5l 0,7l

0,2l

0,7l
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wkowaa

849

Sadówka 30% 
0,5l cytrynowa, wiśniowa, pigwowa, śliwkowa

2099

Sadówka 30% 
0,1l cytrynowa, wiśniowa, pigwowa, śliwkowawkowwaa
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Spirytus rektyfikowany 95%
01l, 0,2l, 0,5l
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